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COMISSAO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
E SISTEMA DE GOVERNO,
SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIáRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
9.a Reunião Edraordinária, realizada
em 23 de maio de 1987

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, no plenário do
Auditório Nereu Ramos, reuniu-se a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, sob a Presidência
do Constituinte José Costa - Presidente, presentes os Senhores Constituintes Jairo Carneiro e Plínio Martins Vice-Presidentes, Francisco Amaral, Leite Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer, Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Plínio Arruda Sampaio, Raul Ferraz,
Ronaro Corrêa, Vinícius Cansanção, Messias Góis, José
Carlos Martinez, Adolfo Oliveira, Paes Landim, Haroldo
Sabóia, José Lourenço e Ivo Mainardi. Compareceram mais
os Senhores Constituintes Raquel Cândido, João Natal, Nelton Friedrich, Roberto Freire, Adhemar de Barros Filho e
Gastone Righi. A Ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem restrições. O Sr. Presidente passou a palavra ao
Relator, Constituinte Plínio Arruda Sampaio, para uma breve e sucinta exposição do seu trabalho. Em seguida, com
aquiescência de todos os Constituintes presentes, dispensou
a leitura do Relatório e suspendeu a sessão, por quarenta
minutos, para apresentação de destaques ao Relatório e
às emendas a ele apresentadas. Considerando o volume dos
destaques apresentados, o Sr. Presidente suspendeu a reunião por mais trinta minutos para melhor ordenamento dos
trabalhos. Reaberta a sessão e verificada a existência de
quorum, o Sr. Presidente passou à votação nominal do anteprojeto oferecido pelo Relator, com a ressalva dos destaques requeridos à Subcomissão. Falaram péla ordem os
Srs. Constituintes Raul Ferraz, Adolfo Oliveira, José Carlos
Martinez, Adhemar de Barros Filho, Paes Landim, Ronaro
Corrêa, Silva Abreu, Plínio Arruda Sampaio, Plínio
Martins, Leite Chaves, Michel Temer, Maurício Corrêa,
Jairo Carneiro, Vivaldo Barbosa. Encaminharam a votação
os Srs. Constituintes Jairo Carneiro, Michel Temer, João
Natal, Vivaldo Barbosa, Paes Landim, Messias Góis, Leite
Chaves, Maurício Corrêa. Aprovado o Relatório, ressalvados
os destaques. A seguir, foram votadas noventa proposições
destacadas. 1) - Aprovada a Emenda de n.O 64. 2) - Rejeitadas as Emendas de n.Os 11, 58, 416, 299, 16, 7, 110, 509,
379 votadas globalmente e rejeitadas as Emendas de n.os
334, 335, 327, 332 e 330. Os trabalhos foram interrompidos
às vinte e três horas e trinta minutos. O Sr. Presidente reinícíou a reunião às quatorze horas do dia vinte e quatro
do mês de maio, continuando as votações. 1) Aprovadas as
Emendas de n.os 4, 281, 484, 292, 61 (com restrições); 485,
486, 544 e globalmente as Emendas de n.os 388 e 406; 463
e globalmente as Emendas de n.os 34 e 60. 2) Rejeitadas
as Emendas de n.os 82, 548, 188, 578, 1, 340, 101, 36 e globalmente as Emendas de n.os 137, 138 e 139. As demais foram prejudicadas e retiradas. Encerramento: As vinte e
três horas e cinqüenta minutos, nada mais havendo a tratal' foi encerrada a reunião e, para constar eu, Tasmânia
Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente Ata
que, após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.
Informo aos presentes que esta parte está reservada
aos Srs. Constituintes. Agradeço a presença aos ilustres
visitantes.
Cumpre-me transmítír-lhes uma informação preliminar:
nossos runcíonãríos trabalharam. na Subcomfssão desde às
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21 horas de ontem até 7 horas da manhã de hoje, isso porque a Gráfica do Senado não nos pôde fornecer, a tempo,
todas as emendas apresentadas pelos eminentes Srs. Constituintes ao Anteprojeto do Relator Plínio Arruda Sampaio.
Foi necessário, por conseguinte, tirar cópias das 583 emendas. Preparamos 50 conjuntos das emendas, ou seja, 583
vezes 50. Isso fez com que os funcionários da Casa, os funcionários dos serviços de apoio e os funcionários da nossa
Subcomissão rícassem até de manhã sem dormir. De modo
que peço aos Srs. Constituintes que relevem eventuais falhas. Afinal de contas, todo o serviço de apoio da Casa se
desdobrou para que pudéssemos realizar esta sessão.
Quero informar ainda que nossos rabalhos serão conduzidos, na forma do Regimento, da seguinte maneira: passarei a palavra, inicialmente, ao Relator Plínio Arruda Sampaio, durante quinze minutos, a fim de que S. Ex. a faça
uma breve e sucinta exposição do seu trabalho.
Ao depois, suspenderei a sessão por quarenta minutos,
a fim de que todos os Srs. Constituintes possam, tendo
acesso ao conjunto das emendas, requerer os destaques do
seu interesse. Retomaremos, em seguida, os trabalhos da
Subcomissão, votando o projeto contido no relatório do
Constituinte Plínio Arruda Sampaio, globalmente, 'ressalva
dos os destaques.
Proponho à Comissão que votemos por capítulos, para
facilitar a votação dos destaques e para racionalizar nossos trabalhos.
Esclareço que, depois do prazo concedido aos membros da Subcomissão para apresentação de destaques, a
Presídêncla não receberá nenhum outro destaque. Estou
cumprindo estritamente as normas regimentais, e acho
que isso favorece a racionalização dos nossos trabalhos.
Faço um apelo aos Srs. Constituintes no sentido de
que não fixemos hora para o término da sessão de hoje.
Se necessário, faremos uma interrupção mais adiante, mas
nos esforçaremos para avançar o máximo na votação e,
se possível, até concluí-la no dia de hoje, a fim de que, amanhã, tenhamos mais tempo para elaborar a redação final.
Passo, por conseguinte, a palavra ao Relator Plínio
Arruda Sampaio, por quinze minutos, para que S. Ex. a
faça uma análise sucinta do seu trabalho.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, Sl·S. Constituintes, Senhora.'3 e senhores, o tempo
foi curto, mas houve um desdobramento no esforço do
trabalho desta subcomissão, e, se algum equívoco se constatar, as pessoas que acompanharam os trabalhos sabem
que não haverá qualquer omissão de proposição correta,
legítima dos colegas. Se acaso houver algum equívoco de
número, ou erro, é porque, em vinte e quatro horas, tivemos de ordenar 583 emendas, trabalho insano, feito no
computador do Prodasen. Se algum equívoco houver, repíto, nós o corrigiremos aqui, na hora.
Do ponto de vista do fundo, da substância do parecer,
o anteprojeto acolhe uma série de emendas apresentadas,
algumas totalmente, outras parcialmente. O que se procurou fazer foi recolher o espírito, ou o sentido das emendas e dar uma forma de subemenda que consubstanciasse
todas as idéias e propostas.
Fundamentalmente, o que muda no anteprojeto inicial?
No anteprojeto inicial tínhamos proposto a criação
de um Tribunal Constitucional e a transformação do Supremo Tribunal Federal em Tribunal Superior de Justiça.
A imprensa andou chamando isso de supressão do Supremo, o que não é verdade. Apenas mudava o nome do Supremo e conferia-lhe uma competência limitada às questões da lei federal e não da matéria constitucional. Pon-
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derando várias observações de colegas e analisando mais
de 28 emendas que me chegaram neste campo, achei que
poderíamos caminhar para uma solução que, a meu ver,
representa uma possibilidade de consenso entre nós. Isto
nos leva a atingir dois objetivos: primeiro, dar a relevância, que senti ser desejo da Subcomissão, à questão
constitucional e, por outro lado, manter só um órgão de
cúpula, no Poder Judiciário, em área até de uma tradição
muito nossa.
Então, a idéia surgiu - e foi consubstaneíada brilhantemente pelo Constituinte Michel Temer, numa emenda
que acolhi - e se coloca o Supremo Tribunal Federal; o
número de Ministros é aumentado, fazendo-se duas seções básicas: uma Seção Constitucional e uma Seção Especial. Na Seção Constitucional, os Ministros serão temporários - quatro indicados pelo Executivo, quatro indicados pelo Legislativo e quatro indicados pelo próprio
Supremo, em rodízio, de tal maneira que, periodicamente,
se renove essa Corte Constitucional, que funciona no Supremo, com a competência originária do Pleno, portanto,
amalgamado no Pleno, e com a presença de Ministros do
próprio Supremo na Corte Constitucional.
Acho que esta é a solução de equilíbrio para o momento que vivemos, é a solução de equilíbrio para o
quadro de forças que está no País. Não nos esqueçamos
de que uma Subcomissão já aprovou o Tribunal Constitucional que vamos ter, depois, de coordenar e compatibilizar essas duas decisões. Acho impossível também o fato
de virmos para cá, recebemos todas as queixas e críticas
a .res:eeito da Justiça e sairmos daqui com a mesma orgamzaçao.
Esta modificação é a que considero equilibrada, correta, e estou recuando em minhas posições, em áreas de
um entendimento e de uma busca de consenso na Casa.
O mesmo raciocínio informou a posição do Relator em
relação ao Tribunal Militar.
Segundo meu ponto de vista, não deveria haver distinção entre civis e militares no Brasil, e deveriamos todos
ser julgados pela mesma Justiça. Porém, atendendo a
ponderações e a um grande número de emendas, modificamos o parecer nesse aspecto e restabelecemos o Tribunal Militar, apenas limitando a sua competência ao
processamento e julgamento de crimes militares cometidos por militares, no âmbito da vida castrense, sem abranger o civil, em hipótese alguma, porque isto é a democracia.
O terceiro aspecto deste relatório, que acho que foi
plenamente mantido _por todas as emendas, é a .idé~a bási.ca
da nossa Subcomissao de dar plena autonomía a MagIStratura ao Poder Judiciário, e plena autonomia ao Ministério Pb.blico, com os controles sociais realizados através
desta Casa através do Legislativo, porque é este que recebe
do povo;' representação popular para exercer a fiscalização.
Então, pensamos numa Comissão Judi~iária, no Legislativo, sugestão que apresentamos depoís em e~enda
à Subcomissão do Poder Legislativo, mas que esta prevista em nosso trabalho. E nesta Casa promoveremos audiências públicas, semestrais, com o Poder Judiciário e
com o Ministério Público, para cobrar a aplicação dos
recursos, as medidas administrativas, a eficácia do funcionamento da Justiça, audiências para as quais serão
convidados membros e organizações da sociedade civil,
de tal maneira que o controle seja externo. Além do controle interno, feito na corporação, teremos um controle
externo legitimado pelo voto, e não o controle externo
autoritário e espúrio que foi colocado através da Lei da
Organização da Magistratura e do Conselho Nacional Superior da Magistratura.
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Outra emenda que acolhemos, com batalhas fortes
dos Constituintes, Plínio Martins, Sílvio Abreu, José Costa
e vários outros, diz respeito à criação da Defensoria Pública. Colocamos em subemenda a Defensoria Pública, a
fim de permitir o acesso maior do povo à Justiça.
Acho que colocamos todas as garantias necessárias
a uma instituição nova, para que uma experiência que se
está fazendo posso ser feita ao amparo das maiores garantias constitucionais. Não fui além, em todas as pretensões, em todas as propostas, porque me pareceu imprudente que uma experiência nova, correta, necessária, tivesse uma estratificação constitucional demasiadamente ampla, difícil depois, de ser modificada na prática do exercicio de suas funções. Mas a Defensoria Pública é inteiramente acolhida no parecer, junto com a Justiça gratuita, para permitir maior acesso das pessoas pobres, sem
posse à justiça.
Na Justiça do Trabalho, as duas grandes inovações
são: o dissídio coletivo e o juiz classista.
_ Quanto ao dissídio coletivo, acho que houve consenso.
Nao houve qualquer emenda contrária, ou melhor várias
emendas contrárias, foram apresentadas, mas nã~ houve
peso na Comissão. Há idéia de que a Justiça Trabalhista
não julga o díssídío coletivo, não julga a greve; ela pode
ser chamada,_no caso ?e greve, como árbitro, para exercer uma funçao de arbitragem. Nesse caso, a Justiça não
poderá ?ar um laudo arbitral que represente menos do
que aquilo que a classe patronal havia oferecido aos trabalhadores po dissídio. Este é um avanço fantástico, e
smto que ha certo consenso na Subcomissão nesse sentido.
A outra inovação é a debatida questão do juiz classista.
Devo dizer aos Srs. Constituintes que examinei este assunto sem o menor preconceito. Ouvi os argumentos das
duas partes, e acho que a solução incluída no parecer é
a que elimirla a ficção em prol da realidade. Acho que a
Subcomissão vai ficar diante do seguinte dilema: prefere
o mundo mágico das coisas que estão escritas e não são,
ou prefere uma solução que é nova, que vai demorar certo
tempo para entrar no registro das pessoas, que não prejudica ninguém, que não prejudica a pessoa individual,
mas que restabelece certo ar de verdade nas relações sociais do País.
De modo que mantive este ponto do parecer inicial, e
mantive também a proposta que havia sobre os serventuários, por entender que os argumentos apresentados,
todos muito respeitáveis, também não satisfazem, na minha modesta opinião. Aos meus colegas competirá decidir
sobre a questão. Não modificaram uma certa visão - que
é a de vários Constituintes também da Subcomissão, não
é só minha, mas é uma velha reivindicação da sociedade
brasileira a de que um serviço que é eminentemente público seja realizado pelo Poder Público.
Sr. Presidente, terminaria aqui as minhas conclusões,
agradecendo aos colegas a distinção com que me honraram em todos os debates. Temos, às vezes, pontos de vistas distintos, mas conseguimos trazer a esta Subcomissão
um espirito de busca de fórmulas comuns e entendimento,
sem transigências fáceis, mas também sem radicalismos
que impedem o diálogo. Acho que este é o aspecto mais
fundamental.
Quero fazer um agradecimento especial aos funcionários desta Subcomissão, que se desvelaram nos trabalhos
com dedicação, com imparcialidade, com espírito realmente público. Se tivéssemos no Brasil um funcionalismo
com a dedicação dos funcionários desta Subcomissão, tenho certeza de que a Nação trabalharia melhor. Também,
sem citar nomes, quero agradecer publicamente o auxílio que recebi de oito pessoas que trabalharam comigo
até duas, três horas da manhã, todos os dias, sem nenhum
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outro propósito que não fosse o de ajudar o Relator a
examinar este volume de emendas que V. Exas. vêem sobre
a mesa, para que, criteriosamente, pudéssemos rejeitá-las,
aprová-las, ou aprová-las parcialmente. A maioria das
emendas foi parcialmente aprovada, o espírito nelas contido foi aproveitado em alguma relação do texto.
No relatório de encaminhamento, pretendo contemplar
constituintes que tiveram suas emendas aprovadas, mencionando-os pessoalmente. Não pude fazê-lo agora por
absoluta falta de tempo; era realmente impossivel incluir
tudo em apenas 24 horas, tempo que tive para elaborar
este parecer.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu deveria dirigir aos colegas, ao abrirmos esta sessão de votação.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Indago dos Srs
Constituintes se o Relator Plínio Arruda Sampaio poderá
dispensar a leitura do relatório, considerando que cada
Parlamentar recebeu, em seu gabinete, o avulso contendo
o relatório e o projeto. (Pausa.)
Dlspensada a leitura do relatório.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Senhor
Presidente, permite-me uma questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não.
. O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Quero
dízer aos colegas que com a correria que tivemos para
arrumar essas emendas, escapou, fisicamente, caiu um
dos papéis em que havia uma emenda do Constituinte
Raul Ferraz, com quem havia conversado e dito que a
incluiria no relatório, como aceita. li: a seguinte:
"Os funcionários estatutários das serventias
do Fórum Judicial e Extrajudicial serão organizados em carreira, assegurados os níveís de remuneração, com diferença não excedente de 10%
entre eles, que serão iguais em todo o território
nacional."
De modo que, nobres colegas, por um fato físico, um
motivo físico, a emenda não foi incluída', mas constará
do relatório.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Já consta
do relatório? Está no seu anteprojeto?
O SR. RELATOR (Plínío Arruda Sampaio) - Não
está. li: uma errata que estou fazendo agora, oralmente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Considerando
que nós devemos orientar pelo avulso, pelo que consta,
efetivamente do projeto, peço ao Constituinte Raul Ferraz que requeira destaque de sua emenda, para que ela
seja apreciada. Regimentalmente, não posso agir de modo
diferente.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Ela
está no 'avulso, está mencionada.
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O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - li: só
V. Ex. a pedir o destaque. Não constou do parecer,
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Mas não
apresentou agora o parecer?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda 8ampaio) -li: exato.
Constituinte Raul F1ermz, se V. Ex.a pedir destaque,
estará resolvida a questão.
O SR. PRESIDENTE (José COsta) - oonstatuínte
Raul Ferraz, permita-me um esclareeímento, O avulso
contendo o relatórío e o projeto foi distribuído desde
ontem a todos os srs, Constituintes. A emenda de Vossa
E~celência, que ora é acolhida pelo Relator, não consta
do projeto. Formalmente, tenho de colocar o projeto em
votação, tal como se sncontra, em globo, cumprindo o
Regimento, mas peço a V. Ex.a que requeira destaque
da sua emenda, e ela será submetida à apreciação.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Requeiro
mais preferência na votação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não existe preferência na votação.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Por quê?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Oonstituinte
Raul F1erJ."az, peço a V .Ex.a que requeira o destaque, no
momento oportuno, e eu consíderaeeí o seu pedido.
Comunico aos Srs:. Constituintes que, com a finalidade de possibilitar a cada um que requeira o destaque,
no momento oportuno, e eu considerarei o seu pedido.
Comunico aos Srs. COnstituintes que, com a finalidade de possibilitar a cada um que requeira os destaques
da sua conveniência, a sessão fica suspensa por quarenta
minutos, podendo os Srs. Constituintes, eventualmente,
utilizar as salas anexas ao Salão Nereu Ramos, ou permanecer aqui no plenário.
Comunico aos funcionários da Casa que esta parte
do plenário continua reservada aos jornalistas e aos
81'S. Deputados e 8enadores constituintes.
Está suspensa a reunião.
O SR. CONSTITUINTE (Plínio Martins) - Senhor
Presidente, gostaria de manifestar que pedi destaque de
algumas emendas que formulei, mas não ,encontrei, uma
delas, referente à Def.ensoria Pública. Queria saber o seu
número, poís não pude incluí-la no meu requerimento
de destaque. Gostaria que V. Ex. a levasse em consideração
o fato, porque culpa não me cabe de não conhecer esse
número.

o 8R. PRESIDENTE (José Costa) - A Presidência
determina à secretária que localize a emenda de V. Ex. a
Depois V. Ex. a receberá o destaque,
O SR. CONSTITUINTE (Plínio Martins) obrigado.

Muito

O SR. RELATOR (Plínio Arruda samnaío) - A emenda não entrou nas subemendas que coloquei, por questão
meramente datilográfica.

O SR. PRES'IDENTE (José Costa) - Quanto à apresentação de destaques, a Secretaria da Subcomissão pede
um pouco mais de tempo para ordenar os trabalhos. Considerando o volume dos destaques apresentados a Secretaria solicita a prorrogação do tempo de suspensão
da reunião, a fim de ordenar melhor os trabalhos,

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

A Presidência defere o pedido e prorroga a suspensão
dos trabalhos por mais trinta minutos,

O SR. PRESIDENTE (José Costa) projeto proposto a V. Ex.a ...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) -

a palavra V. Ex.a

Não consta do

Pois não. Tem

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ que o relatório está sendo apresentado agora.

Acredito

Comunicamos aos Srs. Constituintes e aos presentes
que a Presidência recebeu cerca de cem destaques. Pelo
Regimento, isto envolve aproxímadamente dezesseis horas
de traoalho, Precisamos racionalizar um pouco a votação
desses destaques.
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Para facilitar os trabalhos, a Secretaria da Subcomissão e o pessoal de apoio estão ordenando todas as
emendas. Por sugestão dos Srs. Constituintes, suspendo
os trabalhos até às 14 horas, enearecendo aos companheiros que compareçam à subcomissão exatamente no
horário marcado. Destinaremos este espaço de tempo ao
almoço, enquanto o pessoal de apoio da subeomtssâo
organiza melhor os avulsos, para: racíütar os trabalhos
de votação.
Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo número
regimental, declaro reabertos os trabalhos da reunião da
Subcomissão do poder Judiciário e do Ministério Público.
Novamente devo esclarecer que esta parte do plenário
está reservada tão-somente aos 8rs. constituintes' e jornalistas. A imprensa terá inteira liberdade de acesso ao
plenário. Peço aos funcionários da Casa para diligenciarem no sentido do cumprimento desta deelsão,
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Senhor Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - 11em V. Ex. a a
palavra.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEmA - senhor Presidente, alguns eminentes companheiros nossos,
e colegas da subcomissão 'e não integrantes dela, trouxeram seus pedidos de destaque, chegando aqui poucos
minutos. após o encerramento do prazo determinado por
V. Ex.a e em cumprimento, diga-se de passagem, às normas regimentais. oonheeendo o caráter liberal de V. Ex. a ,
embora não tendo a honra de tê-lo ao meu lado no meu
partido, gostaria de fazer um apelo a V. Ex.a para que
abrísse, apenas por cinco ou dez minutos, prazo para
que esses colegas aínda dessem entrada nos seus pedidos
de destaque, por ser medida de justiça e consentânea
com o elevado ambiente que sempre reinou nesta subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - As, questões de
ordem devem ser deferidas pelo Presidente, pois é um
ato de potestade da Presídêncía. Entretanto, como vários
Constituintes, terminado o prazo, tentaram apresentar
seus pedidos de destaque à Secretaria e esta não os recebeu, prefiro transferir a responsabílídade da decisão para
o Plenário.
Peço aos companheiros da subcomissão que decidam
sobre o assunto. Assim, os que estiverem de acordo com
que o prazo deva ser reaoerto por dez minutos permaneçam como se encontram. (Pausa.) Reaberto por dez
minutos o prazo de apresentação de destaque, suspendo
a sessão por 'esse período. (Palmas.)
(Suspensa a sessão.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Estão reabertos
os nossos trabalhos. Será procedida à chamada nominal
dos Srs. Constituintes para verificação de quorum. O livro
de chamada assínala a: presença de 19 titulares da subcomissão 'e de 5 suplentes. Por eonseguínte, há número
regimental para deliberar. O quorum. é o de maioria absoluta, já que se trata de matéria constitucional, a qual
será tratada nesta subcomissão.
Coloco em votação, com a ressalva dos destaques requeridos à subcomissão, o anteprojeto oferecido pelo eminente Relator Plínio Arruda Sampaio.
A votação será nominal. Peço ao Sr. GeraJdo que
colha os votos de cada um dos. membros.
Como temos apenas um microfone e há a preocupação de manter-se o regístro da: votação, peça aos Senhores constituintes que se aproximem do mesmo a fim de
proferir o seu voto.
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O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem V. Ex.a a
palavra.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Para, que
o nosso trabalho possa andar mais rápido, o próprio
Presidente chamaria, o constituinte daria o seu voto, e
V. Ex. a repetiria: "Oonstítuínte tal, a favor", para que
não precisemos vir até o microfone. (Muito beml)
(Procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, peço a palavra para outra questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem V. Ex. a a
palavra.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Já participamos de outras votações, e o processo desta está muito
demorado, acredito que por ser o primeiro. Não há mais
necessidade de se verificar a presença pelo livro, mas simplesmente ler pela ordem de votação e automaticamente
se computará. Os suplentes necessários serão chamados na
ordem de assinatura.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - É exatamente o
que está sendo feito. A dificuldade está na anotação. O
processo é o mesmo sugerido por V. Ex. a É o usual.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Está certo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O relatório de
autoria do eminente Relator Plínio Arruda Sampaio, ressalvados os destaques, está aprovado por dezessete votos,
contra o voto do Constituinte Paes Landim.
VOTAÇÃO DO ANTEPROJETO OFERECIDO
PELO RELATOR PLíNIO ARRUDA SAMPAIO,
RESSALVADAS MEDIDAS DE DESTAQUES REQUERIDAS À SUBCOMISSÃO.

Votaram "SIM" os Srs. Constituintes: Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer, Moysés Pimentel, Nílso Sguarezi, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul
Ferraz, Ronaro Correa, Vinicius Cansanção, Messias Góis,
José Carlos Martinez, Adolfo Oliveira.
Votou "NAO" o Sr. Constituinte Paes Landim.
Em função de um acordo de lideranças, o Constituinte
Adolfo Oliveira está ocupando uma vaga do Partido Tra·
balhista Brasileiro.
Passaremos à votação dos destaques.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ Sr. Presidente, peço a palavra para levantar uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem V. Ex. a a
palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ Sr. Presidente, acaba de ser aprovado o relatório de autoria do Relator Plínio Arruda Sampaio?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Exato, ressalvados os destaques, Faremos, agora, a votação dos destaques.
O SR. CONSTITUINTE JOSliJ CARroS MARTINEZ Sim, mas, por ser matéria constitucional, é necessário maioria absoluta. Qual é o núInero que permite a aprovação
desses destaques?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Como é matéria
constitucional, evidentemente, é o mesmo quorum: maioria
absoluta.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ Qual é?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - São dez votos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a palavra
V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI·
LHO - Sr. Presidente, ao que sei, foram apresentadas cento e tantas emendas e pedidos de destaque. Sugeriria a
V. Ex. a que desse um pouco de tempo para que a Secretaria da Comissão pudesse arrumar e ordenar as emendas,
a fim de que elas sejam votadas em plenário. Solicitaria a
V. Ex. a pelo menos meia hora de prazo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Estamos com
uma dificuldade, realmente. A dificuldade não é, evidentemente, da Presidência, mas é o acúmulo de trabalho que a
Secretaria está tendo, não conseguindo, até agora, colocar
todas as emendas em ordem, porque a emenda tem um
número que não corresponde ao número do artigo do anteprojeto. Então, para cada emenda está sendo feita uma
triagem, a luz das disposições do anteprojeto.
Os trabalhos estão suspensos por trinta minutos.
(Campainha)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Declaro reabertos os nossos trabalhos, e quero antes dar uma explicação
aos membros desta subcomissão. O anteprojeto elaborado
pelo Relator Plinio Arruda Sampaio, quando confrontado
com as emendas que refletiam o pensamento médio da
subcomissão, mostrava linhas paralelas; era absolutamente
impossível, pura e simplesmente, com base no anteprojeto,
elaborar um trabalho que não fosse um substitutivo.
O Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte proíbe que se faça um substitutivo do anteprojeto,
como seria correto. É uma falha regimental. A solução foi
agrupar as emendas aceitas plenamente pelo Relator com
as emendas aceitas parcialmente e fazer subemendas por
capítulo, como permitido pelo Regimento.
Quando V. Ex.as apresentaram pedidos de destaque,
houve uma dificuldade, porque a numeração não correspondia realmente. Nosso pessoal de apoio realizou mais
esse trabalho, um trabalho muito difícil. E a solução encontrada foi, para a votação, tomar-se como base as emendas de número mais baixo. Por exemplo, a Emenda n.O 2
versa sobre o quê? Versa sobre Defensoria Pública. Votaríamos todos os destaques relacionados com este assunto.
Iniciaríamos com o mais abrangente, valendo-nos, inclusive,
subsidiariamente, do que dispõe o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados; colocaríamos em votação a emenda mais abrangente, e se ela, eventualmente, fosse aprovada, as demais estariam prejudicadas, pelo fato mesmo de
outra ser mais abrangente. Se fosse rejeitada, passaríamos
à emenda seguinte, conforme o mesmo critério de abrangência, até chegarmos ao último destaque. Em verdade, considerando que o nosso anteprojeto já aproveitou várias
emendas, que há várias emendas aprovadas, e algumas parcialmente, no ato mesmo de aprovação do anteprojeto. Evi·
dentemente, essas emendas já estando aprovadas, não se
vai agora, como manda o Regime:p.to, discutir ou votar
emenda por emenda. Restaram exatamente as emendas
rejeitadas pelo Relator.
Esse é o resultado lógico da votação. Passaríamos a
votar, agora, por conseguinte, os destaques, mas adotando
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esse critério que a Presidência acabou de anunciar. Acho
que o Constituinte Paes Landim tem uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, discordo de V. Ex. a O art. 63 do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte é bem claro:
"Admitir-se-á requerimento de destaque, para
votação em separado, de partes do anteprojeto de
substitutivo e de emenda do grupo a que pertencer,
devendo o requerimento ser apresentado, por escrito, até o início da sessão em que se der o processo de votação respectivo."
Primeiro, os destaques serão votados, um a um, pelo
processo nominal. Concita o caput do art. 27 do Regimento
Consolidado, § 3.0 , art. 63, caput, § 2.0 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte; o art. 74, § 4.0 ,
do Regimento Interno do Congresso Nacional, e o parágrafo único baseado no art. 33 do Regimento da Asssembléía Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O que V. Ex. a
quer, nós vamos fazer. Vamos votar todos os destaques,
um a um. Evidentemente, há destaques; mais abrangentes, como, por exemplo, o que se refere ao Ministério
Público, e compreende todos os demais - e este está
aqui, aprovado; os demais ficam prejudicados. Isto é o
que manda a lógica e o que dispõe o Regimento da Câmara
dos Deputados, que a Presidência vai adotar subsidiariamente.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Mas este
Regimento consolidado ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu sigo o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte. Esse é um
roteiro para que os Constituintes possam acompanhar os
trabalhos da comissão.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - O roteiro
todo, com remissão aos ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ainda que estivesse em vigência, não revoga o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte. Sigo o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Acabei de
citar o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A questão de ordem de V. Ex.a está decidida.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Veja bem ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a está querendo polemizar com a Presidência, e a Presidência não
admite. Decidi a questão de ordem e vou submetê-la à
votação.
O SR. CONSTITUINTE PAES LADIN - Pergunto a
V. Ex.a: em qual dispositivo do Regimento do Congresso
Nacional V. Ex.a se arrimou?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A questão de
ordem ...
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - V. Ex. a tem
por base o Regimento do Congresso Nacional?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte diz, exatamente o
que V. Ex.a leu, no sentido de que as emendas serão votadas uma a uma.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Mas qual dispositivo lhe dá a discricionariedadé de escolher as emendas
que V. Ex.a acha que são mais abrangentes?
O SR. PRESIDENTE (José Costa)
O Presidente
tem de encaminhar a sessão pautado no que dispõe o

8

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Regimento Interno da Câmara dos Deptuados, capítulo
VIII, art. 200:
"Da prejudicialidade.
Consideram-se prejudicados:
I - A discussão, ou a votação, de qualquer
projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa,
ou transformado em diploma legal."
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Ele conflita
um pouco com o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Constituinte
Paes Landim decidi a questão de ordem e não vou polemizar com V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Então, requeiro a V. Ex.a que coloque em votação a sua decisão.
O SR. PREsmENTE (José Costa) - Em votação o
quê?
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Requeiro
que seja decidida pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - As questões de
ordem são decididas soberanamente pela Presidência.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Mas pergunto a V. Ex.a : nesse aspecto de escolher as emendas,
em grupo, para votação, não deveria a Mesa, ao invés de
decidir sozinha, ouvir o Plenário a respeito?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre Constituinte Paes Landim, quero esclarecer a V. Ex. a e aos demais membros desta comissão. Admitamos que existam "n"
pedidos de destaque para o art. 1.0 A Presidência colocará
em votação o destaque mais abrangente. Se esse destaque
for aprovado, evidentemente os destaques compreendidos
no que foi votado estarão prejudicados. Vamos votar artigo por artigo. Não ficará um único destaque que não
seja apreciado por esta Egrégia Subcomissão, soberanamente.
Com a palavra o Constituinte Ronaro Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORR11:A - Queria sugerir a V. Ex.a , dentro da colocação feita, que, para
efeito de encaminhamento de votação, ainda que determinada emenda não tenha sido homenageada como a mais
ampla que se ofereça, eventualmente, ao autor a oportunidad~ de algum esclarecimento e alguma participação no
debate. Do contráro, apenas e tão-somente a emenda considerada por V. Ex.a como a mais abrangente vai ser objeto de conhecimento público como um trabalho do Constituinte, o que não me parece razoável. É esta a colocação
que faço, para efeito de encaminhamento de votação. Haverá, V. Ex.a de frustrar aquele Constituinte que, em oferecendo uma sugestão, não tem a oportunidade de vê-la
levada ao conhecimento dos colegas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em verdade, o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte
nem permite o encaminhamento de votação. Por liberalidade as presidências das subcomissões entenderam permiti-la, e nisto está muito presente o espírito democrático
que preside os nossos trabalhos: com base no Regimento
Interno da Constituinte, admitir o encaminhamento da
votação. Agora, como é que a opinião pública tomará
conhecimento do trabalho dos Constituintes? Através dos
Anais porque é impraticável que seja de outra forma.
Se V.'Ex.a atentar para a quantidade de sugestões e emendas, verá que talvez tenham sido apresentadas mais de
vinte mil propostas. Se o autor de cada uma dessas propostas ou de emendas tivesse a oportunidade de encaminhar pelo prazo de três minutos, a Assembléia Nacional
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Constituinte chegaria até dezembro só discutindo essas
matérias. De modo que peço a compreensão de V. Ex. a
Quando o destaque for posto em votação, poderá falar
sobre ele o autor do substitutivo, um Constituinte a favor
e outro contra, e que se inscreverão antes.
O SR. CONSTITUINTE RONARO COR~A - Muito
agradecido.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Iremos apreciar
todos os destaques relacionados com o Ministério Público.
Estamos fazendo-o assunto por assunto. O destaque mais
abrangente é o relativo à Emenda n. O 506, de autoria do
Constituinte Vivaldo Barbosa, do PDT. O Regimento permite ao Presidente analisar as emendas e verificar qual
a mais abrangente. Se não for a mais abrangente se o
Plenária entender de rejeitar, passarei para a seguhJ.te. E
todos os destaques relacionados com esse assunto serão
apreciados à exaustão. O que não posso - ímagíem V.
Exas., tenho aqui trinta pedidos de destaques - é perguntar à subcomissão qual desses trinta destaques será o mais
abrangente. Com certeza não sairíamos hoje daqui só dísc1!tin.do esses trinta destaques. O que V. Ex.a está 'pedindo
nao e usual em nenhuma das Casas do Congresso Nacional
cujos Regimentos, subsidiariamente, estamos adotando. '
A Emenda é a de n. O 506. O destaque é do Constituinte
Vivaldo Barbosa e, após a leitura da emenda pedirei ao
Relator que teça as suas considerações.
'
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - O que se
vai votar é a emenda, não o destaque.
O SR. PRESmENTE (José Costa) - Ê evidente. Ê a
emenda.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - V. Ex.a
referiu-se a esse destaque. No caso de rejeição da emenda,
isso facultará que as demais sejam votadas uma a uma.
Quero lembrar que não se deve usar a expressão "votar o
destaque". O destaque não é votado, é deferido por V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Claro a correção de V. Ex. a foi muito oportuna, e V. Ex.a ve~, em verdade, em socorro da Presidência.
Peço à Sr.a Secretária que leia a Emenda de n. O 506.
A SRA. SECRETáRIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra)
Do Deputado Vivaldo Barbosa
"Emendas ao parecer do Relator
Capítulo: Do Ministério Público
Substitua-se, no § 2.°, do art. 7.°, a expressão "em
duodécimos até o dia 10 de cada mês por "trimestralmente,
em cotas iguais".
Substitua-se a redação do inciso V, do art. 2.0 pela
seguinte:
"V - cada Ministério Público será chefiado pelo respectivo Procurador-Geral escolhido dentre os membros
do quadro correspondente, com mais de dez anos de carreira;
a) os membros da instituição, através de escrutínio
secreto, formarão lista sêxtupla a ser submetida ao Poder
Legislativo competente, que escolherá um dentre os nomes
indicados;
b) 0- mandato, não renovável do Procurador-Geral
será de quatro anos, mas não ultrapassará a legislatura
correspondente;
c) o Procurador-Geral poderá ser destituído pelo Poder Legislativo competente, pelo voto de, no mínimo, 2/3
de seus integrantes."
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Acrescente-se ao Capítulo do Ministério Público:
"Art. 12. Cada Ministério Público atuará, na respectiva órbita federativa, junto aos juízos e tribunais judiciais; aos contenciosos e administrativos, assim como, na
forma da lei, extrajudicialmente."
"Art. 13. O atentado ao livre exercício do
Ministério Público constitui crime de responsabilidade e ens'eja intervenção na unídado federativa local em que tiver havido a violação."
Substituir no art. 8.0 a expressão "vencimento" pela "estipêndio".
Acrescente-se inciso no art. 2. 0 ; VI:
"O procurador-Geral indicará ao Poder Legislativo competente o nome de um ou mais membros da instituição que chefiar, para exercer o
cargo de Provedor da Comunidade a que estarão
afetas as atribuições previstas no inciso I, alínea
k, do art. 3. 0
§ 1.0 Aplica-se ao Provooor da Comunidade
o disposto nas alíneas a) 2.a parte, b e c, do artigo 2.0 , inciso V;
§ 2.0 O Promotor de Justiça atuará em sua
Comarca como Provedor da Comunidade, desempenhando todas as suas atribuições.
Acrescente-se ao art. 8.°: "... garantias 'e
impedimentos".
Dê-se nova redação ao art. 7.0: "Ao Ministério Público fica assegurada a autonomia funcional, admínlstratíva e financeira, com dotação
orçamentária própria e global. A lei disporá sobre
a sua organização e seu funcionamento, bem
como sobre formas de criação, 'extinção e provimento de seus cargos, funções e serviços auxiliares".
No art. 3.°, fundir o inciso I com o II, suprimindo-se as palavras "priv,ativamente" e "sem
exclusividade", dar nova redação à alínea a e b
do inciso I, suprimir a alínea c do inciso II, e
acrescentar as seguintes alíneas:
a) promover a ação penal pública, privativamente;
j) indicar os nomes para o preenchimento dos
lugares que couberem à instituição dos Tribunais;
k) exercer as, funções de provedoria comunitária, apurando abusos e omissões de qualquer
autoridade, promovendo a sua correção e a responsabilidade dos faltosos, bem como zelando
pelo exercício regular do poder eeonômíco e pela
preservação de díreítos e garantias individuais 'e
sociais;
1) efetuar a correção na polícia judiciária.
Suprimir o art. 5.°
Inserir no item I do art. 2.0, após "pela instituição": "com participação da Magistratura e
da Ordem dos Advogados do Brasil".
Acrescentar o inciso II do art. 2.°: "sendo
esta última por escolha dos membros da instituição".
Suprime-se o inciso IV do art. 2.°
Acrescente-se parágrafo ao art. 3.°: "Parágrafo único. A lei indicará instituições que poderão promover, em conjunto com o Ministério
Público, a ação penal pública".
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Dê-se nova redação' ao art. 10:
"Art. 10. A Procuradori Geral da República compete a representação judicial da União,
podendo esta atribuição, nas comarcas do interior, ser delegada a Procuradores do Estado e dos
Municípios".
Acrescente-se ao final dos incisos I e II do
art. 1.0:
"Art. 1.0 .,. E junto às outras instituições
que a lei indicar."
Justificação
O Ministério Público há de gozar de autonomia e
independência. Mas, como instituição não sujeita... "
O SR. PRESIDENTE (José Cos,ta) - Não é preciso
ler a justificativa.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Proesidente, acho que o conceito de abrangência diz respeito
ao conteúdo. Possivelmente, pode-se ter uma emenda com
um só artigo e com mais conteúdo e significação do que
essa que acabou de ser lida, e isso é O que me preocupa
em relação à abrangência.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte
Paes Landim a Presidência, antes de passar a palavra
ao Relator, v~i dar a V. Ex.a um esclareeímento. Temos
uma dificuldade. O Regimento Interno da Câmara dos
Deputados conceitua como substitutivo, no art. 133, § 3.0 ,
o seguinte:
"Emenda substdtutiva é a proposição apresentada como sucedânea a outra, que to~ará o
nome de "substitutivo", quando a alterar, substancialmente, 'em seu conjunto."
Entendo até que se trate de um substitutivo. Acontece que a emenda foi aceita. Eventualmente, V. Ex.as
poderão considerá-la prejudíeada, com base no art. 23,
§ 2.0, do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, que diz o seguinte:
"Fica vedada a apresentação de emenda que
substitua integralmente o projeto ou que diga
respeito a mais doe um disDQsitivo, a não ser
que trate de modífícacões correlatas, de maneira
que a alteração, relativamente a um dispositivo,
envolva 'a necessidade de se alterarem outras."
De modo que a decisão será de V. Ex.as
Passo a palavra ao relator, para que ele manifeste
sua opinião.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, só para dar um esclarecimento a V. Ex.a O senhor
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Ulyss,es
Guimarães, fez uma comunícação a todas as comissões
dizendo que os substitutivos eram possíveis. Essa infor~
mação todas as comissões receberam. E o Dr. Ulysses
Guimarães tem o podei' de decidir casos omissos ou de
dúvidas. Então, quanto a esse problema ele não existe.
Agora, nesse Ca&D, Sr. Presidente, vi, pela leitura que foi
feita do Substitutivo do Constituinte V.fvaldo Barbosa,
que ele não tocou, essencialmente, num ponto sequer
que Interesse à estrutura do Ministério Público. Então,
parece-me que há uma prejudicialidade tranqüila, nesta
abrangência, e isto me preocupa.

10

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. PRESIDENTE' (José Costa) - Constituinte
Paes Landim, só posso conceder a palavra a V. Ex.a para
alguma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Era só um
eselareeímento que queria dar a V. Ex. a a esse respeito.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não posso autorizar, porque isso prejudicaria a votação. Estamos em
votação, e só posso aceitar, na forma regimental quest~s de ordem ou en,caminhamento de votação. Respeito,
evidentemente, o eminente Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, mas a sua decísâo não revoga o Regimento. Não acato qualquer decisão do Presidente Ulysses. Guimarães contrária ao Regimento Interno da Assembléía Nacional Constituinte, porque este foi votado em
PLenário, soberanamente.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Peco a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
~
O SR. PRES!DENTE (José Costa) - Tem a palavra,
para uma questao de ordem, o Sr. Constituinte Sílvio
Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presi·
dente, V. Ex. a sabe que há pouco tempo foram distribuídas as quase quinhentas emendas ou mais e encaminhadas
às subcomissões, aos ilustres membros constituintes. Pois
bem, é evidentemente impossível a assimilação, por parte
de cada um dos membros, de todas essas quinhentas emendas, a não ser que fique estabelecida uma pauta da discussão e votação das emendas, o que, ao que me parece,
foi exatamente o que foi providenciado pela Mesa e pela
Secretaria da Subcomissão. Mas é evidente que esta pauta,
até aqui, só é do conhecimento da Mesa, do Presidente,
que submete à votação as emendas que considera mais
abrangentes - mais abrangente no entendimento e no
julgamento do Presidente. Então, fica impossível para os
membros da subcomissão, pela simples leitura, feita pela
Secretária, de uma emenda que a Presidência considerou
a mais abrangente, a assimilação, o julgamento e a votação daquela subemenda. Vamos correr o risco, Sr. Presidente, de f-erir o processo de votação sem que os eonstãtuintes estejam ao menos assimilando as emendas que estão sendo colocadas em votação.
Atrasar os nossos trabalhos em mais uma ou duas horas, para o País, que espera por um ordenamento constítutucional há quase trinta anos, não chega a ser um problema tão grave.
Sugeriria a V. Ex. a que determinasse a distribuição
aos membros da subcomissão, da pauta de votação, co~
a citação, por ordem, das emendas consideradas mais abrangentes e menos abrangentes, para que, a partir daí, se possa dar a cada um dos membros condição de assimilar o
processo de votação e conhecer, pela leitura, aquelas emendas que sejam ou não mais abrangentes.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Constituinte,
acho que, no começo dos nossos trabalhos, surgirão inúmeras questões de ordem, e que, ao final, talvez até o
cansaço nos ajude a racionalizar o processo de votação.
V. Ex.a , que é um Deputado de várias legislaturas, tem
acompanhado o processo de votação no Plenário da Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso Nacional e sabe que o destaque surge no momento da votação, sem
pauta alguma. O nosso pessoal de apoio trabalhou desde as
nove horas de ontem, ininterruptamente, até hoje pela
manhã, às sete horas. Considerando que a Gráfica do Senado não conseguiu fornecer-nos os avulsos relativos às 583
emendas apresentadas, tivemos de fazer xerocópias dessas
583 emendas cinqüenta vezes, correspondendo ao número
dos parlamentares. Essas emendas foram distribuídas aos
Srs. Constituintes na parte da manhã.
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Peço a compreensão do eminente Constituinte Sílvio
Abreu.
Estamos discutindo todas as emendas relacionadas com
o Ministério Público.
Vou passar a palavra ao Constituinte Plinio Arruda
Sampaio a fim de que S. Ex. a faça seus comentários sobre
a emenda que foi objeto da consideração da Presidência.
Se o Plenário considerar que se trata de um substitutivo
poderá julgar o destaque prejudicado e então passaremo~
ao seguinte, até que seja aprovado u~ dos destaques sugeridos.
Com a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
. O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presídente, tenho duas observações a fazer à emenda do nobre
Con~tituinte Vivaldo Barbosa. A primeira é a de que ela
configura, na verdade, outra concepção de Ministério PÚblico, completamente distinta, nos seus fundamentos da
que foi incluída no anteprojeto - e ela foi discutida ~ finalmente, consolidada em uma subemenda do meu p~re
ce~, agora aprovado. Para fazer essa subemenda, íncorporei ao texto, ínteírarnente, dezesseis emendas dos membros desta subcomissão, e incorporei parcialmente cinqüenta emendas apresentadas pelos companheiros. Quer dizer
esse capítulo é o resumo de sessenta e seis emendas apre~
sentadas em nossos debates, que configuram ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Se o Relator me
permite, estão listadas no anteprojeto todas as emendas
aprovadas integralmente e as aprovadas parcialmente.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Eu
pediria aos companheiros que lessem, na página 11 a
Subemenda n.o 9. Verificarão que o texto dos arts. 42 '43
44 ~ 45 consolida sessenta e sei~ contribuições dos coxhpa~
nheíros, todas elas em determmada linha, de forma que
- é, realmente, minha impressão - isso poderia ser recusado como um verdadeiro substitutivo, se não prejudicado
por se! um substitutivo. Se não, quanto ao mérito, eu encarecem aos colegas que votassem contra, a fim de manter
aprovado o texto do anteprojeto, que representa o consenso das nossas discussões.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vamos passar à
votação. Há uma preliminar. O Relator está propondo que
a subcomissão acolha a sua sugestão. Ele entende que a
emenda está prejudicada. Como não se trata de matéria de
mérito, a votação pode ser simbólica. Se os eminentes membros desta subcomissão entenderem que deve ser votado
o mérito, tomarei os votos nominalmente.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Ficarão
prejudicadas as demais emendas sobre esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - As demais, não;
só essa. Passaremos à emenda seguinte destacada pela
ordem de abrangência.
"
Concedo a palavra ao Constituinte Sílvio Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - V. Ex. a não
colocará a matéria em discussão antes de iniciar o processo de votação?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não, a fase de
discuss~o está vencida. Quando o Relator apresentou o
a!1teproJeto, conforme o Regimento, os Constituintes poderiam apresentar emendas e discutir o seu anteprojeto nesse período, que era de cinco dias. Essa parte está vencída. ~á apenas encaminhamento de votação. O autor do
substítutívo, bem como um Constituinte a favor da emenda e outro contra, poderão fazer o encaminhamento pelo
tempo de três minutos.
'
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - É isso que
pergunto a V. Ex.a se será possível.
_ -
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Existe uma preliminar. O Relator está propondo à Subcomissão que consídere essa emenda prejudicada, porque se trata de um substitutivo. Como se trata apenas dessa votação preliminar,
eu a submeto à deliberação da douta subcomissão pelo
processo simbólico: os que entendem que a emenda está
prejudicada, conservem-se como se encontram. (Pausa.)
Prejudicada.
Passemos à emenda seguinte.
A Sra. Secretária fará a leitura da emenda.
A SRA. SECRETARIA TASMANIA MARIA DE BRITO
GUERRA - Destaque à Emenda n. O 347, do Constituinte
Jairo Carneiro.
Dê-se ao caput do art. 1.0 do Capítulo do Ministério
Público a seguinte redação:
Art. 1.0 Ao Ministério Público cumpre zelar pela aplicação e observâncía da Constituição e das leis, pela defesa
das instituições do regime democrático, do interesse público e da sociedade e compreende: ... "
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não é preciso ler
a justificativa. Esta será feita, eventualmente, pelo autor ou
por um Constituinte a favor ou contra a emenda.
Concedo a palavra ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Esta a
minha observação à emenda apresentada pelo Constituinte
Jairo Carneiro, que foi parcialmente acolhida pelo texto e
recebeu o n. o 347: o que ele tem de diferente é:
"Ao Ministério Público cumpre zelar pela aplicação e observância da Constituição e das leis,
pela defesa das instituições do regime democrático, interesse público e da sociedade"
Isso'está incluído no art. 44, cuja redação não é exatamente igual, mas tem o mesmo espírito. Em nome da brevidade, em vias de fazer um texto mais enxuto, eu me
permitiria sugerir que a emenda do Constituinte .Jairo
Carneiro não fosse aprovada, embora ela esteja dentro do
seu espírito.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -. Tem a palavra
o Constituinte Jairo Carneiro, para encaminhar a votaçao.
S. Ex. a disporá de três minutos.
Antes, porém, quero avisar aos meus eminente~ companheiros que serei bastante rigoroso no cumprímento
do tempo, considerando o avultado número de emendas.
Até amanhã à meia-noite, teremos de entregar este anteprojeto, cOln a redação final, à comlssão temática. Por
isso, peço a compreensao dos eompanheiros,
O SR. CONSTITUINTE JAffiO CARNEffiO - Sr. Presidente concordo com a explicação do ilustre Relator.
Porém' entendo que o enunciado deveria caber, como norma n~ pórtico do capítulo que cuida do Ministério Públic~, pela sua relevância e pela missão constitucional que
deve caber ao Ministério Público.
Admito e aceito que está contemplado. Talvez fosse
matéria de redação final essa relevância, essa ênfase à
missão constitucional, no primeiro artigo do capítulo do
Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Algum Constituinte deseja inscrever-se para encaminhar? (Pausa.)
Passemos à votação.
O SE. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Não há'
o que votar, porque S. Ex. a concorda em que não seja,
necessariamente, aprovada e em que consideremos a proposição na hora da redação.
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O SE. PRESIDENTE (José Costa) - Passemos à
emenda seguinte.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) "Destaque à Emenda n. O 11, do Constituinte
Sigmaringa Seixas.
Emenda modificativa do inciso IV do art. 2.0
Inciso IV: Administração superior, exercida
por órgãos definidos na lei, observados os princípios da representatividade, transitoriedade e
rotatividade dos membros da instituição na sua
composição."
O SE. PRESIDENTE (José Costa) - É Ministério
Público?
O SE. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Ele
queria dizer art. 42, mas na Gráfica colocaram só o 2.
O SE. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SE. PRESIDENTE (José Costa) - Peço a V. Ex. a
que a formule imediatamente após a consideracão do eminente Relator.
.
O SE. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) -

No art.

42, § 2. 0 , há uma forma estrutural do Ministério Público,

que corresponde a uma experiência longamente acumulada
e que agora a Constituição consagraria. A emenda do oonstituinte Sigmaringa Seixas, encaminhada pelo Constituinte
Paes Landim, altera essa forma, deixando uma formulação
mais genérica. Ela deixa para a lei o que já estávamos
querendo trazer para a Constituição. Se ela for aprovada
na Constituição, garante e consagra um avanço que representa anos de acumulação de experiência, a chegar a uma
estrutura que nos parece extremamente adequada a garantir a independência e o bom desempenho da instituição.
Eu votaria contrariamente à aprovação da subemenda.
O SE. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo apalavra ao Constituinte Leite Chaves, para formulaçao da
questão de ordem e, depois, ao Constítuínte Paes Landim,
se S. Ex. a desejar encaminhar o seu pedido de destaque.
O SE. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, os Regimentos, prevendo grandes dívergêncías; permitem essa abundância de considerações, de encaminhamento de votação, mas quando já existe consenso da Subcomissão em relação ao texto final tudo isso é dispensável.
Ora, esta foi uma das Subcomissões que mais trabalharam. Ela é extremamente técnica - todos os seus membros são do campo do Direito. Ouvimos todos; houve,
entre todos nós e o Relator um entendimento. Há absoluto consenso, talvez só não haja no ponto referente aos
cartórios. Mas isso pode ser discutido aqui e talvez haja
acordo condicional. Não há divergência, a meu ver. Somos
homens práticos, do mudo do Direito. V. Ex. a prejudicaria
o relatório final se fizesse esse trabalho desnecessário.
O Relator expôs o seu parecer, e todos temos consciência
de cada um dos artigos a serem redigidos, quer dizer,
somos profissionais. S. Ex. a fará a redação final, e nós
assinaremos. Há apenas um ponto de divergência trazido
para esta Casa, o relativo aos cartórios. Quanto ao resto
há consenso, a não ser que alguém destaque outro ponto.
Já votamos íssso e o fizemos por consenso. Entã-o, o Regimento pode ser dispensado e afastado, porque iremos prejudicar .0 trabalho final, e o fundamental é que não há
divergência na Subcomissão. A maioria esmagadora já
se posicionou em relação a todos esses- pontos. V. Ex. a
sabe que um dos pressupostos de qualquer trabalho coletivo é a brevidade. Então', não vamos fazer uma coisa
sistematicamente apenas porque o Regimento assim o de-
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termina, pois a finalidade do relatório é obter o consenso,
e nós já o temos previamente. Meu entendimento é o
seguinte: V. Ex.a deverá perguntar ao Relator qual é o
seu posicionamento em relação a todas as emendas que
ele já examinou, e colocá-las em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Leitre Chaves, eu gostaria, imensamente, de acolher essa
questão de ordem de V. Ex.§, cujo objetivo é racionalizar
os trabalhos. Entretanto, se não houvesse divergências,
não teriam sido formulados mais de cem pedidos de destaque. A existência desses pedidos mostra a divergência,
e eu, como escravo do Regimento ...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sim. mas o consenso teria como conseqüência a retirada dos pedidos de
destaque. Se estes forem retirados, evidentemente não
poderemos apreciá-los.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr Presidente, retiro todos os meus pedidos de destaque: O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao Relator
que a1!0t~: todo~ os pedidos de destaque formulados pelo
Oonstítulnte Leíts Chaves foram retirados.
Se outros Constituintes retirarem seus pedidos de
destaque, esses não serão considerados. Porem, enquanto
houver pedido de destaque, devo cumprir o Regimento:
vou submetê-los à votação.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte
Leite Chaves, a História não perdoará V. Ex.a se suas
sábias colocações não ficarem devidamente gravadas. Por
ISSO, peço-lhe que, sempre que usar da palavra fale ao
microfone, para efeito de registro.
'
Quero dizer a V. Ex.§, eminente Constituinte Leite
Chaves, que o consenso, na verdade, está existindo nas
palavras, porque nas ações se chega a uma conclusão diferente. Há cento e tantos pedidos de destaque. E a existêneía de destaque revela, evidentemente, o desejo de
mudança do Constituinte que o formulou. Infelizmente
não posso atender a V. Ex.a.
Concedo a palavra à Constituinte Raquel Cândido.
A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO - Senhor Presidente, 'eu faria apelo ao eminente Constituinte
Leite Chaves no sentido de retirar o pedido de não votarmos, seus destaques, tendo em vista que houve entendimento, inclusive com 'esta Constituinte que ora usa da
palavra, com relação aos classistas, tão bem representados. E há consenso em relação a este ponto.
Entendo perfeitamente o que o Presidente quis colocar e a forma como S. Ex. a está querendo encaminhar os
trabalhos. Oompreendo muito mais a exaustão, o cansaço de todos nós, mas a votação está sendo rápida,
abrangente, eficaz e dinâmica. Então, eu faria - repito
- um apelo no sentido de que, em vez de nos perdermos
em questões de ordem - nesse período já teríamos votado cinco pedidos de destaque -, a democracia realmente estaria estabelecida aqui se todas as 'emendas fossem apreciadas, releítadas ou aceitas. Seria uma questão
de ler, analisar e colocar em votação.
É apenas este o meu pedido ao Constituinte Leite
Chaves, e encareço que o leve 'em consideração.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Raquel Cândido, a Presidência agradece as palavras de bom
senso de V. Ex.a.
Prosseguindo, submeteremos à votação o destaque ,em
discussão. Antes de tomar os votos dos Srs. constítuín-
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tes, passo a palavra, por três minutos, ao eminente, ao
conspícuo, ao poííeméríto Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES, LANDIM - Meu caro
Presidente, V. Ex. a deve, ser um pouco mais tolerante e
aumentar esse tempo, porque chegamos aqui às 9 horas
e esperamos todo esse tempo por esses avulsos. Então,
V. Ex.a devia conceder-nos pelo menos cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Apenas três minutos. Sou escravo do Regimento, a menos que a subcomissão abra uma exceção para V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Gostaria
que V. Ex.a fosse tolerante, porque hoje tivemos...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O tempo de
V. Ex.a está correndo.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Por favor, comece a contar a partir de agora. Es,tou fazendo
apelo a V. Ex.a para que o nosso tempo seja aumentado,
em razão de nós também termos sido tolerantes, hoje,
com os atrasos sucessivos.
Sr. Presidente, meus ilustre colegas Constituintes" o
§ 2.0 do anteprojeto do Constituinte Plínio Arruda Sampaio baseia-se no sistema franquista. No regime fascista
de Franco foram criados o Conselho Superior do Ministério Público e o colégio. São regimes corporativistas.
Neste País, valorizamos a sociedade, ,e o texto da emenda
do ilustre Constituinte Sigmaringa Seixas está perfeito:
ele remete para a lei o disciplinamento da direção do
Ministério Público, que está em vigor e vem funcionando
muito ,bem. O Mínístérão Público Federal merece, hoje,
todo o respeito e acatamento deste Pais, pela sua competência. E o mecanismo de funcionamento atual é alterado profundamente por esse dispositivo do ilustre relator, exatamente porque burocratiza maís ainda sua
administração e traz o conteúdo corporativista. E a sociedade brasileira não pode mais conviver com instrumentos corporativistas e burocratizantes. Se essa experiência deu certo em São p.aulo, no âmbito local e estadual, tudo bem - desconheço - mas a nível federal,
tenham paciência É uma tradição que nada tem a ver
com a brasíleíra.
Sinceramente, eu pediria aos colegas constituintes
que lessem com atenção esse avulso - a emenda do ilustre Constituinte Sigmaringa Seixas, do PMDB do Distrito Federal, ilustre combatente das causas da liberdade
da sociedade civil, que me parece muito bem adequada
à realidade e às circunstâncias do Ministério Público Federal em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente. V. Ex.a. foi tolerante
comigo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Faculto a palavra a qualquer constituinte que queira encaminhar a
votação contrariamente à aprovação da emenda, (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra submeto a matéria à votação nominal. A proposta do r~lator
é pela rejeição da emenda.
Está em votação a Emenda n.o 11, do Constituinte
Sigmaringa Seixas, ao art. 2.°, inciso IV: "Administração superior, exercida por órgãos definidos na lei, observados os princípios da representatívídade, transitoriedade
e rotatividade dos membros da instituição, na SUa composição".
Os que aprovam a emenda dirão sim, e os que a rejeitam dirão não.
A Sra. Secretária procederá à chamada nominal dos

sx». Constituintes para a votação.

(Procede-se à votação.)

Agosto de 1987

DIARIO DA ASSEMBLIÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Há empate: nove
a nove. Cabe ao Presidente desempatar. (Pausa.)
Estou sendo informado de que falta votar o Constituinte Haroldo Sabóia, que vota "não".
Destaque, à Emenda n.> 11, de autoria do Sr. Constituinte Sigmaringa Beíxas.
Votaram "SIM" os seguintes Constituintes: Jairo Carneiro, Leopoldo Peres, Moysés Pimentel, Paes Landim,
Ronaro Correa, Silvio Abreu, Vinícius Cansanção, Messias
Gois, Adolfo Oliveira.
Votaram "NAo os seguintes Constituintes: Francisco Amaral, José Costa, Leite Chaves, Maurício corres,
Michel Temer, Nílso Sguarezi, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Haroldo Babóía.
Votaram "SIM" nove Constituintes e "NAO" dez
Constituinteso
Rejeitada a emenda.
Passemos à seguinte.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORREIA - Sr.
Presidente, gostaria de pedir-lhe uma retificação ou uma
ratificação, porque me aparenta que esse resultado foi
empate: nove a nove.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Os Constituintes
que tiverem votado "não" suspendam a mão. (Pausa.)
Dez Constituintes votaram "NAo" e nove votaram
"SIM". Rejeitada a emenda.
Passemos à emenda seguinte.
Peço a Sr. a Secretária que proceda à leitura.
A Sr. a Secretária (Tasmânia Maria de Brito Guerra)
"Destaque apresentado pelo Constituinte Jairo
Carneiro à Emenda n.O 272, capítulo do Ministério
Público. Emenda ao inciso I do art. 2.°: Dê-se
ao inciso I do art. 2.° a seguinte redação:
Art. 2.°
I - Ingresso nos cargos iniciais da carreira,
mediante concurso público de provas e títulos,
realizado pela instituição, com a participação de
um represenante da Ordem dos Advogados do
Brasil, fazendo-se as nomeações de acordo com a
ordem de classificação."
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Esta
emenda está contemplada inteiramente na redação do
art. 43. Ela está inteiramente contemplada, exatamente
com tudo o que está nela contido.
O SR PRESIDENTE (José Costa) - O Constituinte
Jairo Car~eiro desiste do destaque, por isso não a submete
a votos. Passaremos à emenda seguinte.
A SRA. SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - Destaque apresentado pelo Constituinte João Natal
à Emenda n.O 299-7. A essa mesma emenda foi apresentado o destaque do Constituinte Leite Chaves. A Emenda
n.O 299 recebeu dois destaques, um do Constituinte João
Natal e outro do Constituinte Leite Chaves. Emenda n.O
299, destaque do Constituinte Leite Chaves, autoria do
Constituinte João Natal:
"No anteprojeto do Relator da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público, acrescente-se, após o Item I do art. 2.° do capítulo do
Ministério Público, o seguinte, renumarando os
demais: "Art. 2.°... I - ...
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II - absorção de seus segmentos especializados e inclusão, em carreira unificada, dos respectivos membros estáveis."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o eminente Relator.
a SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Nobres
Constituintes João Natal e Leite Chaves, vou ler os arts.
49 e 50. O art. 49 diz o seguinte:
"Os membros do Ministério Público Federal
que estiverem em exercício quando da promulgação desta Constituição poderão optar por integrar a..s:arreira jurídica de representação judicial
da Umao, no prazo de sessenta dias a contar daquela data."
"Art. 5.° Os membros dos Ministérios Públicos do Tribunal de Contas da União, do Trabalho e Militar íntegrar-se-ão no quadro de carreira do Ministério Público Federal, aplicando-selhes o disposto no artigo anterior."
Uma breve explicação sobre a idéia. A concepção é
fazer-se um Ministério Público federal, com suas várias
especializações, para atuar nas várias justiças, conseqüentemente, integrar todas as pessoas hoje nessas carreiras
ao Ministério Público. De modo que minha proposta é
de que esta emenda seja incluída nos arts. 49 e 50. Sendo
assim, se V. Ex.a quiser desistir, acho que está contemplada; se não, votaria pela manutenção da redação que
demos ao texto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Leite Chaves, que desiste da emenda e
não a coloca em votação.
Emenda seguinte. Tem a palavra V. Ex.a para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE JOAO NATAL - Sr. Presidente, concordo em parte com as razões apresentadas
pelo ilustre Relator, acrescentando simplesmente que o
presente anteprojeto consagra a proposta de unificação
do Ministério Público, e nela está sendo absorvido o seu
segmento junto ao Tribunal de Contas, excluindo, contudo, da instituição, os Procuradores atuais, embora mande
incluir os do Tribunal de Contas da União. Queremos
que esta regra prevaleça também em relação aos Procuradores que integram os Tribunais estaduais. É aí,
ilustre Relator, que reside a razão de ser maior da proposta que ora oferecemos, porque, enquanto o anteprojeto
consagrou a absorção daqueles que integram a Procuradoria do Tribunal de Contas da União, dando-lhes a
oportunidade de virem a integrar o Ministério Público,
aos Tribunais estaduais essa prerrogativa não ficou assegur-ada, não obstante saibamos que os Procuradores junto
aos Tribunais de Contas do Estado, tendo plena estabilidade, estaríam, nessas circunstâncias, remetidos à situação de disponibilidade. Entendemos nós que não pode o
Estado prescindir do lastro de experiência de que esses
profissionais são dotados. Seria dar um tratamento
desigual para pessoas que, necessariamente, são íguaís,
em relação aos órgãos a que pertencem. Queremos, com
essa propositura, simplesmente assegurar aquilo que foi
assegurado no plano federal aos atuais Procuradores do
Tribunal de Contas.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Aqui,
há uma questão técnica, de carreiras. Não estamos discutindo, na verdade, a Constituição, mas leis orgânicas.
Pelo que entendo, na Lei Orgânica do Ministério Público, o Ministério Público estadual atua nos Tribunais de
Contas. Quer dizer, o que V. Ex.a quer já existe, a não
ser de um outro Estado, que seja uma Procuradoria à
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parte. Mas o Ministério Público estadual atua nos Tribunais de Contas dos Estados. De modo que confesso que
não conhecia esse caso específico a que V. Ex. a se refere,
e que talvez possamos resolver, se não houver dificuldade. A sugestão que faço é a seguinte: precisaria esclarecer-me melhor sobre o aspecto que o Constituinte
levanta agora. Se não houvesse nenhum inconveniente,
Sr. Presidente, poderíamos colocar esse assunto nas disposições transitórias, e durante esse período examinaríamos melhor e postergaríamos a discussão desta subemenda até que eu tenha um esclarecimento maior sobre
a parte técnica, porque é um aspecto extremamente específico que afeta a um número muito pequeno de brasileiros.'De modo que preferia que seguíss,emos com a discussão e depois voltássemos, se V. Ex.a não se importar,
a este ponto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Relat{)r está
propondo que a votação dessa emenda se dê ao _final,
a fim de que ele possa ficar mais bem esclarecido. E uma
preliminar, e eu a submeto a voto. Os Srs. Constituintes
que apóiam a proposta do Relator, de adiamento dessa
votação, permaneçam como se encontram, (Pausa.) Aprovada.
Próximo destaque.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Destaque apresentado pelo Constituinte Michel
Temer à Emenda n.? 58, de sua autoria:
"Suprime a parte final do art. 3.°, l-E do
capítulo referente ao Ministério Público. O art. 3.°,
I, b, do capítulo referente ao Ministério Público
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3.0 Compete ao Ministério Público, na
defesa da ordem democrática, do interesse público, da Constituição e das leis, (1) privativamente: a) .. , b) requisitar atos investigatórios
crímínaãs,"
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra o
Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Gostaria de fazer uma pergunta ao constituinte Michel
Temer. Requisitar investigação criminal está no Código de
Processo Penal: não vejo necessidade de incluir, talvez
ex abundantía, Mas, de toda maneira, o Ministério Público hoje tem a faculdade de requisitar, em inquérito policial, qualquer medida investigatória que deseje e para
preparar a peça que embasará sua denúncia. De modo
que não vejo necessidade desse artigo. E como temos
certa preocupação com a brevidade da Constituição, não
o coloquei. Não há mal algum em que se coloque, é só
uma questão de forma.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Eminente Relator, chegou às minhas mãos outro destaque, a
respeito da Emenda 14/5, que tem matéria correlata. Peço
a V. Ex.a que sobre ela se pronuncie. A emenda diz, no
art. 3.°, item I:
"Promover, determinar ou requisitar procedimentos ou atos administrativos ou policiais pertinentes ao exercício de suas atividades."
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Agora
já entendi. As madrugadas fazem mal, ficamos meios
distraídos. Aqui, o que intenta o constituinte Michel
Temer é algo que realmente afeta a substância de que
eu havia colocado. Nesse caso, teremos de realmente fazer
um debate. Na nossa proposta, tivemos a preocupação de
fazer com que a ação penal tenha eficácia, que a Justiça
punitiva atinja realmente todos os infratores, e sem nenhum desrespeito aos delegados de polícia, mas apenas
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levando em conta que essa é uma ação extremamente
delicada. e difíci1. A realidade está provando - não por
culpa dos delegados, mas pela complexidade da coisa em
si - que quanto mais fiscalização da opinião pública
houver, melhor para a classe dos delegados, porque, se
estão atuando corretamente, não há motivo para temer
correição de quem quer que seja. Já existe uma correição
judicial na polícia. O que o nosso projeto faculta ao Ministério Público, agora erigido em instituição fiscalizadora, dotada de grande autonomia e grande poder, é que
ele também exerça a correição parcializada toda vez que
sentir que uma ínvestígaçâo criminal não seguiu ou está
apresentando dificuldades em decorrência de ineficácia,
de incompetência ou até mesmo de alguma fraude na
fase investigatória. De modo que a emenda do Constituinte Michel Temer limita a ação do Ministério Público,
que não poderá mais exercitar a correição que aqui
estamos colocando.
O SE. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte
Michel Temer, V. Ex.a deseja encaminhar?
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, corno salientou o Relator Plínio Arruda Sampaio,
o que eu quis realmente fazer foi tentar impedir uma
dualidade nessa correição sobre a polícia judiciária. Está
no dispositivo que agora traz ao nosso conhecimento o
Constituinte Plínio Arruda Sampaio a chamada permanente correição judicial sobre a polícia judiciária. Como
Relator ressalvou, os delegados de polícia são eminentes
bacharéis em Direito e também tentam, naturalmente,
realizar com muita probidade o seu trabalho. Essa duplícidade de correição, tenho a impressão, pode, eventualmente, tumultuar o próprio trabalho da policia judiciária.
Daí por que, eminente Relator, proponho, e já havia conversado com os eminentes membros do Ministério Público, a supressão desta correição, reservando-a apenas ao
Poder Judiciário. Não tenho dúvidas de que quanto
mais instrumentos de correição existam sobre vários setores da administração, mais útil. Mas, particularmente no
tocante à policia judiciária, não é o caso, porque ela tem
seus instrumentos de corregedoria própria. Posso dar um
exemplo: nos dois anos e meio em que fui Secretário de
Segurança em São Paulo, mais de mil e quarenta policiais foram excluídos da corporação em função da corregedoria da própria polícia civil. Existe a corregedoria
interna, isto é, um controle interno da polícia judiciária,
e existe o controle externo, o do Poder Judiciário. Tenho
certeza de que os delegados de polícia não se oporiam a
eventuais investigações sobre sua conduta, mas me parece
que seria uma demasia colocar-se, no texto constitucional,
dois controles sobre a polícia judiciária.
É apenas esta observação que faço, Sr. Relator.
O SE. PRESIDENTE (José Costa) - O Constituinte
Michel Temer defende a emenda de sua autoria. Pergunto se algum dos Srs. Constituintes deseja encaminhar a
votação. (Pausa.) Já que nenhum dos Srs. Constituintes
se manifestou, eu gostaria de fazê-lo. Peço apenas à Subcomissão que me permita a liberalidade, porque diz o
Regimento que todas as vezes em que eu quiser defender
alguma emenda, tenho de passar a Presidência ao Constituinte Jairo carneiro, meu 1.0-Vice-Presidente, mas o
Constituinte Paes Landim será o nosso corregedor constitucional.
Quero dizer apenas que essa é uma área na qual muito
atuei, como profissional de advocacia. Essa correição vem
em favor de uma coisa fundamental: respeito estrito a
direitos humanos. Parabenizo a Polícia de São Paulo, cujo
eficiente mecanismo de controle permitiu a exclusão de
mais de mil maus policiais. Mas no meu Estado, por exemplo, esse controle é extremamente deficiente. Se pudesse
aplaudír a iniciativa do Constituinte Plínio Arruda
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Sampaio, de incluir isso na Constituição de um País onde
não há tradição de respeito à lei, eu o faria. Voto pela
rejeição da proposta de V. Ex.a , porque considero que a
solução encontrada pelo eminente Constituinte Plínio
Arruda Sampaio pode modificar a realidade que vivi no
meu Estado e em outros Estados menores da Federação.
Diante disso, não há como não votar pela rejeição da
emenda de V. Ex. a , nobre Constituinte Michel Temer.
Submeto à votacão a emenda do Constituinte Michel
Temer. e peço que os votos sejam tomados nominalmente.
Quem for a favor da emenda do Constituinte Michel
Temer responsa SIM; quem for contra essa proposta do
n0880 prezado ex-Secretário de Segurança Pública do
Estado de São Paulo responda NÃO.
(Procede-se à votação.)
Destaque à Emenda n.v 58 do Sr. Constituinte Michel
Temer.
Votaram Sn>4" os seguintes Constituintes: Francisco
Amaral, Leopoldo Peres, Mauricio Correa, Michel Temer,
Moysés Pimentel, Sílvio Abreu, Adolfo Oliveira.
Votaram NÃO os seguintes Constituintes: Jairo Carneiro, José Costa, Leite Chaves, Nilso Bguarezl, Paes Landim. Plinio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz,
Ronaro Correa, Vinicius Cansanção, Messias Góis e Haroldo Sabóia.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com doze votos
contra e sete a favor, rejeitada a emenda do Constituinte
Michel Temer. Passamos à emenda seguinte.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - O próximo destaque, encaminhado pelo Constituinte Jesus Tajra, é sobre a Emenda n. O 14.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Esta emenda está
prejudicada, pois o conteúdo é i~ê~tico. V(;lU ler ap.enas
para conhecimento dos Srs. Constltumtes. DIZ o seguinte:
"Art. 3.0 , Item r, a) ... b) promover, determinar ou requisitar procedimentos ou atos administrativos ou policiais pertinentes ao exercício das
suas atribuições."
Prejudicada pelo resultado da votação da emenda do
Constituinte Michel Temer, passamos á emenda seguinte.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia .María de Bri~o
Guerra) - O próximo destaque, requerido pelo ConstItuinte João Natal, é sobre a Emenda n. o 416.
"Emenda n.? 416, de autoria do Constituinte
João Natal- No anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público dê-se ao art. 5.0 do Capítulo do Ministério
público a seguinte redação: art. 5.0 A instauração
de qualquer inquérito policial será comunicada ao
Ministério Público, através do juiz competente, na
forma da lei."
O SR. RELATOR (Plínío Arruda Bampaio) - Sr.
Presidente discutimos o assunto na Subcomlssao. Vemos
que há urd clamor popular no Paí~ paraque 0:0 criminosos
sejam presos, punídos. N~ nossa díscussão, quisemos dotar
de muita força um orgao que fosse promotor da açao
penal. Uma das idéias que discutimos, sobre a qual pensei
que havia um grande consenso, é a do duplo controle.' O
duplo controle é a melhor maneia de se controlar alguma
coisa - duas fontes de informação sobre o mesmo fato.
Há uma obrigação legal de se comunicar ao juiz toda e
qualquer prisão, todo e. qualquer flagrante. Esta:nos ,q~e
rendo ampliar, de maneira que todo e qualquer ínquéríto
policial que tenha início sej a comunicado ao Ministério
Público. Então, o juizado terá um controle e a promotoria
outro, inclusive eletrônico, com computador, de tal ma-
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neíra que, se sumir um inquérito pelo caminho, será muito
fácil à vítima ir ao Ministério Público e encontrá-lo. Só
o fato de haver dois controles irá dificultar qualquer trabalho de impedi ou de pressionar. Quero deixar claro que
também passei pela Secretaria de Segurança e tenho o
maior apreço pelos delegados de polícia. Meu pai foi Secretário de Segurança e, acredito, um dos que mais prestigiaram os delegados. Então, não vai nisso nenhuma
suspeita à ação deles; pelo contrário, todo homem de bem
e que se respeita quer ser fiscalizado, porque tem confiança na seriedade da sua atuação. Não vejo mal algum
em que, imediatamente após a abertura do inquérito se
comunique ao Ministério Público e ao Juiz, de tal man~ira
que, s~ :,:lguma pessoa some com um inquérito - em uma
reparttção enorme, onde entram tantas pessoas, isto às
vezes acontece - a vítima terá vários canais para recorrer. De modo que insistiria na manutenção do texto do
projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Constituinte
João Natal é o autor da emenda, e o destaque foi requerido por S. Ex.a Concedo a palavra ao Constituinte João
Natal, para encaminhar, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Sr. Presidente, Concordo em parte com os argumentos do nobre
Relator entendendo também que a presenção do Ministério Público, o prévio conhecimento do Ministério Público
quando da instauração de qualquer procedimento dessa
fase preparatória, da percepção penal, em nada prejudicaria as investigações. Mas, por outro lado, e sobretudo
por conhecê-la de perto, entendo que a policia judiciária,
que hoje, felizmente, é composta por ex-promotores, exjuízes, magistrados, membros do magistério superior e
obviamente, a delegacia de polícia de carreira, necessaria~
mente composta por bacharéis em Direito, se tem havido
com competência e responsabilidade, assegurando-nos a
certeza de que se haverá sempre bem no desempenho dessa
missão constitucional que lhe será reservada. O Ministério
Público, como fiscal da lei e dono do opinio delicti atualmente, em razão da legislação processual penal d~tém as
condições yecessárias para interferir em qualql1er fase de
ínvestígação e realizar esse trabalho de fiscalização dos
atos e das ações praticadas na fase de sindicância, e mesm? na fase d~ elaboração do inquérito policial. Tenho para
mrm - e foi por esses motivos que propus a presente
e~enda, .que se refere à instauração de qualquer inquéríto polícíal, sendo comunicada ao Ministério Público
através de juiz competente - que satisfaz plenamente
essas !1preensões mai~!es de fiscalização dos atos daqueles
que tem a responsabndade de provar a materialidade do
fato e de promover a indicação da autoria, responsabilizando aqueles que porventura tenham cometido qualquer
delito.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Vivaldo Barbosa, V. Ex. a dispõe de três
minutos.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, gostaria de obter um esclarecimento a respeito do assunto. O artigo proposto diz: "A
instauração de qualquer inquérito policial será comunicada ao Ministério Público, através do juiz competente".
Esse já é o procedimento da lei penal atual, da lei processual. Todo inquérito, quando aberto, vai, necessariamente, para as mãos do juiz e do promotor. Portanto, é
norma histórica de todos os Códigos de Processos Penais
e é essaa mecânica atual. Aqui se estabelece, em termos
constituconais, que se faça a comunicação prévia - e eu
julgaria desnecessária essa comunicação, porque o inquérito policial vai, através de parecer, de pedido de condenação ou de arquivamento, às mãos do Promotor necessariamente. O alcance, a meu ver, do projeto é no' sentido
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da comunicação de outras medidas, de outros procedimentos policiais que não sejam o inquérito policial. O inquérito policial, já pela norma penal, necessariamente vai às
mãos do promotor e do juiz.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao eminente Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Nobre
Constituinte Vivaldo Barbosa, a instauração de um inquérito não é comunicada. O que se comunica é o flagrante.
O inquérito, uma vez terminado, é encaminhado ao juiz.
Estamos querendo evitar - é o que às vezes acontece que os inquéritos não sejam abertos. Há uma comunicação
de crime, ouvem-se as partes - isso fica no famoso B.O.,
nas coisas internas. Trata-se, aqui, do seguinte: abrir o
inquérito. O delegado assina a abertura do inquérito, comunica ao juiz e ao Ministério Público, para que existam
controles estatísticos. Por exemplo, se um determinado
mês cai demais o número de inquéritos, é o caso de se
perguntar por que. :Ê esse procedimento que vai dar instrumentos para esta fiscalização que queremos fazer:
os controles populares sobre a ação administrativa, o desempenho, a eficácia das instituições. De modo que estamos realmente querendo "apertar", fazendo dois controles,
porque o controle, se cruzado no computador, é uma das
coisas mais fáceis. De modo que é uma medida que a
Policia deveria receber com grande alegria, porque permite mostrar a eficácia da sua ação à população.
A proposta é a seguinte: uma vez que um delegado
instaurou o inquérito, assinou uma portaria, determinou,
ele comunica esse inquérito, o nome das parte etc. Isso
se faz no formulário. Pode também ser feito num computador, e vai dietamento para o Ministério Público e
para a Magistratura.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço permissão
aos nobres constituintes para encaminhar, rapidamente.
O Código de Processo diz que, uma vez instaurado o inquérito, este não pode ser arquivado. De modo que considero fundamental essa comunicação ao Ministério Público, para que ele realmente exerça sua ação fiscalizadora
em defesa da sociedade. O nobre Relator Plinio Arruda
Sampaio colocou muito bem! Quem exerce uma função
pública não pode sentir-se ofendido se está sendo fiscalizado pela sociedade.
- Sr.
O SR. CONSTITUINTE
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE
- Sr.
Presidente, V. Ex.a está encaminhando a votação. Já houve
encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Perdão, nobres
constituintes. Foi um lapso.
Em votação. Os Srs. constituintes que aprovam a
emenda do nobre Constituinte João Natal dirão "SIM", os
que a rejeitam dirão "NAO".
A Sra. Secretária fará a chamada de votação.
. (Procede-se à votação.)
Destaque à Emenda n.O 416, de autoria do Sr. Constituinte João Natal.
VOTARAM "NÃO" OS SEGUINTES CONSTITUINTES:

Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer,
Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Paes Landim, Plinio Arruda Sampaio, Plinio Martins, Raul Ferraz, Ranaro Corrêa, Sílvio Abreu, Vinicius Cansanção, Messias Góis, Adolfo Oliveira -e Haroldo Sabóia.
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O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A emenda foi rejeitada por 19 votos. Passa-se à emenda seguinte:
A SR.a SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - Pedido de destaque requerido pelo nobre Constituinte Paes Landim. Emenda n.> 15, art. 6.°:
"Qualquer cidadão poderá interpor recurso ao
órgão colegiado interno, definido em lei, da decisão do Procurador-Geral da República ou do Promotor-Geral de Justiça que determinar o arquivamento de inquérito policial ou de peças informativas em caso de crime cometido no exercício
de autoridade pública ou em função dela."
A emenda é de autoria do nobre oonstítuínte Sigmaringa Seixas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está no art. 44,
§ 1.0

Com a palavra o nobre relator.
O SR. RELATOR (Plínío Arruda Sampaio) - O nobre
Constituinte Sigmaringa Seixas, como não aceita aquela
estrutura do Ministério Público, insurge-se contra ela.
A substância da norma, S. Ex. a não altera. É meramente formal. S. Ex.a tem a idéia de que a estrutura não
deverá ser definida - matéria que já vencemos. Quanto
ao fundo, ela está garantida. Em todo caso, vou lê-la,
porque vi que o nobre Constituinte Paes Landim não está
de acordo.
O texto do projeto diz o seguinte:
"Qualquer cidadão poderá interpor recurso ao
Colégio Superior do ato do Promotor-Geral que
arquivar ou mantiver o arquivamento de qualquer
procedimento investigatório criminal ou de peças
de informação."
A emenda do nobre Constituinte Sigmaringa Seixas é
a seguinte:
"Qualquer cidadão poderá interpor recurso ao
órgão colegiado interno definido em lei da decisão do Procurador-Geral da República ou do Promotor-Geral da Justiça."
Isso porque S. Ex. a imagina que os dois terão atribuições de Ministério Público:
"Que determinar o arquivamento de inquérito
policial ou de peças informativas, em caso de crime
cometido no exercício de autoridade pública ou
em função dela."
Nesse sentido, do ponto de vista do fundo, a emenda
do nobre Constituinte Bigmarínga Seixas é mais restritiva,
porque ela só restringe que isto possa acontecer quando o
réu ou o indiciado, ou a possível pessoa, for uma autoridade pública. Aqui estamos abrangendo todo e qualquer
ato investigatório. Quem estiver contra um pedido de arquivamento aceito pelo Ministério Público pode recorrer
ao colégio de procuradores para que ele diga se aquele
arquivamento foi correto ou não. Isso é para evitar pressões políticas no sentido de se arquivar o inquérito contra
uma pessoa poderosa. A emenda é mais restritiva e, quanto à forma, se ajusta à nomenclatura, já derrotada aqui
na Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O nobre Constituinte Paes Landim deseja encaminhar? Concedo a palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra a V. Ex. a
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o SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - O essencial é que a figura do Procurador-Geral da República não
foi ainda discutida aqui - sobre sua permanência ou não.
Parece-me que essa emenda só deveria ser discutida depois
que se definisse se constaria ou não do projeto o cargo
de Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Submeto à votação. Poderia decidir de plano, porque se trata de uma
questão de ordem, mas prefiro que o Plenário da Subcomissão decida.
O SR. RELATOR (PUnio Arruda Sampaio) - Podemos discutir, com a ressalva. Vamos aprovar a idéia fundamental e discutimos com a ressalva do nome. Quando
discutirmos mais duas ou três emendas, a questão do procurador e do promotor-geral de justiça estará automaticamente decidida.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Acho que isso
poderia gerar confusão um pouco mais adiante.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Também
concordo com o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a concorda com o adiamento?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Concordo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Então retiro a
emenda de votação. Ela será apreciada logo depois.
O SE. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) -

Sr. Pre-

sídente, já estou em condições de discutir, com o rigor
que antes não poderia ter, o destaque do nobre Constituinte João Natal, porque já obtive todas as informações. De
modo que, se V. Ex.a quiser pôr em votação, estou pronto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a palavra
ao eminente relator, para que teça as suas considerações
a respeito da Emenda n,v 299, do eminente Constituinte
João Natal, cujo destaque foi requerido pelo autor da proposição. Há um destaque requerido pelo eminente Constituinte Leite Chaves, no mesmo sentido.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Tenho
uma informação, nobre Constituinte. Diz a emenda no
texto do projeto ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Um momento,
eminente relator. Esta matéria parece-me que está tratada nos arts. 49 e 50.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Exatamente, consta dos arts. 49 a 50. Se os colegas quiserem,
posso ler. Ou podem eles mesmos fazê-lo, diretamente.
A maténa diz respeito ao aproveitamento das pessoas
que teriam de ser endereçadas a algum lugar, em função
das modificações que estamos fazendo. li; uma emenda
típica de Disposições Transitórias. Então, coloquei nas
Disposições Transitórias. O nobre Constituinte sugere, no
item n, a absorção dos segmentos especializados e a
inclusão, em carreira unificada, dos respectivos membros
estáveis. Nesta reunião, usando da palavra, explicou que
isto se refere a procuradores estaduais que atuariam no
Tribunal de Contas, ou em outros lugares, e que, no caso,
teriam de ser repassados ao Ministério Público. A informação que tenho da assessoria do Ministério Público é
a de que não se conhece nenhum Ministério Público estadual que atue junto ao Tribunal de Contas e que já não
pertença ao único Ministério Público existente nos Estados. Mesmo no Ministério Público da Justiça militar
estadual, onde havia) passou a integrar 0_ Ministério
único estadual, pela-Lei Orgânica do Ministério Público
- é a Lei Complementar n.O 40, de 1981. Todavia, se
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houver algum caso, a matéria será objeto de adaptação
pela legislação estadual, já que a Constituição terá um
um único Ministério Público nos Estados e um único Ministério Público Federal. Nesse caso, automaticamente se
fará. Considero a emenda rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte João Natal para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE .roxo NATAL - Sr. Presidente, é oportuno esclarecer que essa situação se verifica
de fato no Estado de Goiás, onde conheço concretamente a composição do quadro do Ministério Público e do Tribunal de contas do Estado. É importante nos atermos às
disposições contidas no art. 44 do anteprojeto, que estabelecem que as funções do Ministério Público só podem
ser exercidas por integrantes de carreira, competindo-lhes
a defesa da ordem democrática, do interesse público, da
Constituição _e das leis. 0.;; procuradores que atuam junto
ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás estariam, necessariamente, por esse dísposítívo e por não integrarem
a carreira, sendo remetidos à disponibilidade. Essa disposição foi por nós proposta para impedir fosse dado tratamento desigual àquele que, guardadas as proporções,
desempenham runções iguais. No âmbito do Tribunal de
Contas da União, aos procuradores está sendo assegurada a oportunidade de integrar, definitivamente, a
carreira do Ministério Público, mas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, não.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Nobre
Constituínte, V. Ex. a está se referindo a que tipo de
procurador? A um procurador, um advogado do Estado,
que entrou sem concurso? Quantas pessoas se incluem
no que disse V. Ex. a?
O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Não sei. com
exatidão, mas o quadro deve ser de 12 pessoas, aproximadamente, em relação ao Tribunal de Contas do Estado
de Goiás.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Que
é o único?
O SR. CONSTITUINTE JOAO NATAL - Não sei se é
o único. Talvez V. Ex.a também não esteja em condições
de informar com precisão, porque Goiás, por exemplo, é
uma exceção de que V. Ex.a não tinha conhecimento.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Não.
Acabei de fazer a pesquisa, por isso pedi tempo. Digo a
V. Ex. a que a lógica é clara. Essas pessoas terão uma
opção. Terão de fazer uma adaptação a nível estadual,
e nessa adaptação a nível estadual, conforme o preceito,
será considerada sua situação, no próprio Estado de
Goiás.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Mas, se me
permite V. Ex.a , as dísposíções do art. 44 do anteprojeto
vedarão essa oportunidade. A Constituição Estadual não
poderá tratar de matéria que tem um proibitivo expresso
na Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paes Landim para encaminhar a votação, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, encaminho a votação contra a proposta. Quero
chamar a atenção dos nobres colegas Constituintes por
mais cansativo que seja, e com a licença do eminent~ Relator, para esta e!-Uenda, com esses dois dísposítívos, pois
me parece da mais alta gravidade. No Ministério Público
Federal da União, para Procurador da República são
realizados concursos públicos mais célebres e notórios
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deste País. Só quero dar um exemplo a V. Ex. a O Ministro José Francisco Rezek fez um belo concurso para
Procurador da República e é hoje Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Poderia citar inúmeras outras pessoas.
Estamos equiparando vantagens. Acho que não é o caso,
porque há Procuradores da Justiça do Trabalho que não
fizeram concurso. Pelo art. 51 estamos aproveitando integrantes do quadro suplementar de outros tribunais que
também não fazem concurso. É um absurdo, uma desigualdade, uma injustiça. O fato é da mais alta gravidade,
e chamo à reflexão os nossos queridos colegas Constituintes pois não podemos aproveitar este aspecto. Estamos
co:rhetendo uma grave injustiça contra o Ministério Público Federal - onde há concursos sertíssímos - equiparando-os aos procuradores de outros tribunais que não
fazem concurso e são nomeados através de pistolões
políticos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero dizer ao
nobre Constituinte Paes Landim que essa é matéria vencida, porque esse anteprojeto já~ foi v~tado. Supus que
V. Ex.a rosse encaminhar a votaçao manírestando-se contrário à emenda do nobre Constituinte João Natal. Mas
fica o registro para a História.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Está-se
pedindo a equiparação aos Estados. Essa matéria ainda
não foi votada.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não. Submeto à votação a Emenda n.? 299, do nobre Constituinte João
Natal. O eminente Relator opina pela rejeição. Os Srs.
Constituintes que aprovam, por conseguinte, a emenda do
nobre Constituinte João Natal, dirão "sim": os que a rejeitam, acompanhando O nobre Relator, dirão "não".
Destaque à Emenda n. O 299, do Sr. Constituinte João
Natal.
(Processo de votação)
VOTARAlYl SIM OS SEGUINTES CONSTITUINTES:
Francisco Amaral e Ronara Corrêa.
VOTARAM NÃO OS SEGUINTES CONSTITUINTES:
Jairo Carneiro, José costa, Leite Chaves, Leopoldo
Peres Maurício Corrêa, Moy.sés Pimentel, Nilso Sguarezi,
Paes Landim Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul
Ferraz Sí1vi~ Abreu Vinicius Cansanção, Messias Góis,
José Carlos Martine~, Adolfo Oliveira e Haroldo Sabóia.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -Resultado. "Não":
17 votos; "sim": 2. Por conseguinte, está rejeitada a
emenda. Quero esclarecer aos eminentes Constituintes
membros desta Subcomissão que, ao encerrar a matéria
relacionada ao Ministério Público, vamos discutir Corte
Constitucional e Supremo Tribunal Federal.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Destaque apresentado pelo nobre Constituinte
Paes Landim à Emenda n. O 16, de autoria do nobre Constituinte Sigmaringa Seixas:
"Art. 8.0 Os membros do Ministério Público
terão independência funcional e gozarão das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo
senão por sentença judicial;
II - Inamovibilidade;
III - Irredutibilidade real de vencimento;
§ 1.0 A vitaliciedade será adquirida após dois
anos de exercício, não podendo o membro do Mi-
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nistério Público nesse período perder o cargo senão por deliberação do órgão colegiado interno.
competente, pelo voto da maioria absoluta dos seus
integrantes;
§ 2.0 A remoção dar-se-á de ofício ou a pedido. A primeira somente poderá ocorrer com fundamento e necessidade de serviço, por ato do chefe
do Poder Executivo, com base em representação
do chefe do Ministério Público, depois de ouvido
o órgão colegiado interno competente;
§ 3.0 Aos membros do Ministério Público do
Estado é assegurada a paridade de vencimentos
com órgãos judiciários, perante os quais exercem
as suas funções;
§ 4.0 Os vencimentos dos membros do Ministério Público da União serão estabelecidos em lei
complementar não podendo a diferença remuneratório entre os graus da carreira exceder a 5%,
limite esse a ser observado também entre os do
último grau e os do Procurador-Geral da República, os quais não poderão ser inferiores aos dos
[u'zes da mais alta Corte do País."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Esta matéria está
tratada nos arts. 2.0 e 43 do anteprojeto.
Peço aos nossos heróicos membros da subcomissão que
não deixem o quorum qualificado cair. Vamos fazer um
esforço para, pelo menos na noite de hoje, deixarmos decidida essa outra questão, relevantísslma, da Corte Constitucional e do Supremo Tribunal Federal. Reiniciarfamos
amanhã às 9 horas, pelo menos para descansar o nosso
pessoal de apoio, o nosso staff. Os Srs. constituintes, em
sua grande maioria, estão descansados, mas o pessoal de
apoio não.
Concedo a palavra ao nobre Relator Plínio Arruda
Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Fizemos
um esforço para resumir. Fui informado de que a nossa
Constituição já tem 500 artigos, ou melhor, 680 artigos,
como me esclarece o nobre Constituinte Adolfo Oliveira.
Como foi pensamento quase consensual da comissão que
promotores e juízes tivessem condição funcional idêntica,
na segunda relação Inoluímos tudo no art. 43. A única
diferença de fundo entre o art. 8.0 , como quer o nobre
Constituinte Bígmarlnga Seixas, com todos os seus parágrafos, e o art. 43, é de vencimentos e de entrância. No
caso do Ministério Públíco, seria apenas de 5%; estamos
colocando 10%, para aumentar um pouco mais a margem.
De modo que a emenda está considerada - o seu espírito
está aprovado - escrita de maneira, na minha opinião,
mais racional. Assim, opino pela rejeição do destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A proposta do
eminente relator é pela rejeição.
Indago ao nobre Constituinte Paes Landim se deseja
encaminhar a votação da Emenda n. O 16. Tem a palavra
o nobre Constituinte Paes Landim, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, vou ler a justificativa do nobre Constituinte Sigmarínga Seixas, que me parece retratar muito bem o espírito
da emenda:
"A proposta preserva do texto substituído o
princípio da independência funcional e as garantias asseguradas aos membros do Ministério PÚblico. Procura, no entanto, conferir-lhe tratamento mais sistemático e destacar o perfil próprio do
Ministério Público, que, embora atuando perante
o Poder Judiciário, com ele não se confunde. Ade-
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mais, explicitam-se os contornos das mencionadas
garantias, para melhor assegurá-las, com temperamentos ditados pelo interesse público. Além disso,
distinguem-se, quanto aos regimes de remuneração, o Ministério Público da União e o dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, em respeito
a peculiaridades impostas pelo sistema federativo."
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, é o aspecto que
parece importante. A proposta do ilustre relator, pelo que
entendi, unifica, de certa maneira, a nível de todos os estados, as vantagens do Ministério Público. Mas parece que
nem todos os estados têm condiç es de suportar. É muito
importante a justificativa desta emenda do ilustre Constituinte Sigmaringa Seixas.
O SR RELATOR (Plinto Arruda Sampaio) - Ê uma
.questão de colocar num nível mais abaixo - só isso.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a é a favor
ou contra?
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Nobre constituinte, entendo que o tratamento privilegiado da Magistratura deve ser estendido de forma uniforme ao Ministério Público, como proposto no anteprojeto do nobre
Relator Plinio Arruda Sampaio. No meu entender, V. Ex. a
sintetizou, em um único artigo, para o Ministério Público
todas as vantagens que tem a Magistratura. Daí por que
fico com o relator.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Submeto à votação, esclarecendo que a proposta do eminente Relator
Plínio Arruda Sampaio é pela rejeição. Os Srs. Constituintes que votarem com o relator dirão "não", os que
votarem pela aprovação da emenda dirão "sim".
A Sr. a Secretária fará a chamada para a votação nominal da Emenda n.> 16.
(Processo de votação.)
Destaque à Emenda n,v 16 do Sr. Constituinte Sigmaringa Seixas.
VOTOU "SIM", O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM
VOTARAM "NÃO", OS 8RS. CO.N8TITUINTES:

Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Correa, Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Plinio Arruda Sampaio, Plinio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Vinicius Cansanção, Messias Góis, Adolfo Oliveira, Haroldo Sabóia.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Rejeitada por 16
votos contra 1. Passamos à emenda seguinte.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - Destaque requerido pelo Constituinte Jairo Carneiro à Emenda n.> 273, de sua autoria:
Dê-se ao art. 8.° a seguinte redação:
"Art. 8.0 Os membros do Ministério Público,
aos quais se assegura independência funcional, gozarão das mesmas garantias, direitos e vantagens,
deveres e impedimentos conferidos aos magistrados, bem como paridade de vencimentos e de regimes de promoção, remoção, aposentadoria com
os órgãos judiciários correspondentes."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A matéria está
no art. 43 do anteprojeto.
O SR. RELATOR (Plinto Arruda Sampaio) - O Constituinte informa que desiste.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passemos à seguinte emenda.
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A SRA. SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - "Destaque requerido pelo Constituinte Jairo Carneiro à Emenda n.> 345 de sua autoria.
Acrescente-se à parte final do item I do art. 9.0 a expressão "superior". ,Capitulo do Ministério Público.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - De acordo com a nossa sistemática, esse texto ficou no artigo referente ao Poder"'Judiciário.
O
0
Seria o art. 4. n. 2, letra a, que diz:
"Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou
função pública, salvo o magistério."
O Constituinte Leite Chaves me advertia de que a
Oonstítuíção atual diz "salvo um cargo de magistério e
de magistério superior". Houve uma grande discussão entre
nós sobre esta emenda. Vários achavam que era fundamental que os juizes e promotores pudessem atender, nas
suas comarcas, aos colégios, ginásios, cursos colegiais. Assim, só haveria vantagens. Esse argumento me convenceu.
Confesso que é uma questão de fundo. É um argumento
que me pareceu simpático, embora a princípio tivesse certa
preocupação no sentido de que o juiz e o promotor não se
absorvessem em tarefas externas. O princípio acolhido é
mais liberal nesse aspecto; a emenda é mais restritiva.
Por uma questão de coerência, manteria o meu voto mas não é um assunto no qual me empenho.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a palavra
o Constituinte Jairo Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE JAffiO CARNEffiO - Sr. Presidente, Sr. Relator, sustento esta tese porque entendo,
realmente, que a missão, seja do membro do Ministério
Público, seja do magistrado, é muito dura, exige dedicação e disponibilidade plenas. Pela redação que se apresenta, poderíamos ter uma solicitação da comunidade, dificil de declinar - perdoem, mas é uma hipótese possível
- para ele ser professor de 1.0 grau. Até em homenagem
ao membro do Ministério Público, da magistratura, devese admitir a hipótese de ele exercer o magistério superior.
Devemos deixar o campo aberto para outros profissionais,
que também estão precisando entrar no mercado de trabalho, particularmente os profissionais de educação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Alguém quer encaminhar? (Pausa.)
Tem a palavra o Constituinte Leite Chaves.
O SR. ,CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, tenho uma sugestão. Que se coloque "um cargo do
magistério", seja a nível superior, ou mesmo a nível primário ou secundário. Mais de um implicaria prejuízo das
funções. De forma que a minha sugestão ao relator é que
mantenha o que a constituição dispõe atualmente, "salvo
um cargo no magistério", isto é, pode ser de nível superior. Assim atende-se.à comunidade, sem prejuízo de
outros professores ou das suas funções, pela sobrecarga
decorrente de mais de um cargo de professor que viesse
exercer.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, a emenda só fala em cargo, não especifica "um",.
Se houvesse consenso dos colegas, poderíamos colocar "um".
Como se trata de assunto que poderia depois ser examinado deixaríamos suspensa a sugestão do Conatítuínte
Leite Chaves, e no momento oportuno discutiríamos a
matéria em questão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o ,Constituinte Sílvio Abreu, para uma questão de ordem.
O SR. "CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, é sobre a amplitude das emendas. Parece-me que
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existe uma emenda que permite ao magistrado o exercício do cargo de Ministro de Estado e de Secretário de
Estado. Parece ser uma emenda mais ampla do que a que
está em votação.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mas não
foi requerido o destaque. Até onde eu sei, não foi requerido destaque. Foi? (Pausa.) Então, poderíamos trazê-la
para. apreciação.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - J!: realmente mais ampla do que a que está em debate.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Acolhida a questão de ordem do Constituinte Sílvio Abreu.
O SR. RELATOR <Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, sugiro que suspendamos a votação desta emenda
até que decidamos a outra, embora não sejam necessariamente colidentes. Mas, de toda maneira, não há mal
algum em que votemos primeiro esta e depois a outra.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Na Emenda n. O
127 o assunto é correlato, pertinente. Fica suspensa a
apreciação desta matéria até que seja apreciada a Emenda
11. 0 127. Peço à Secretária que anote. Passamos à emenda
seguinte. Retirado o pedido de destaque à Emenda de n,v
127, pelo autor, Constituinte Plínio Martins e prejudicada
a Emenda de n.o 345 do Sr. Constituinte Jairo Carneiro.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - Requerimento de destaque do Constituinte Leite
Chaves à Emenda n. O 489, de sua autoria: Acrescentar parágrafo único ao art. 9. 0 do projeto referente ao Ministério Público, nos seguintes termos:
"O disposto nos itens I e IV do caput deste
artigo somente se aplica aos que ingressarem no
Ministério Público Federal, após a promulgação
desta Constituição." Caso não se julgue conveníente colocar tal ressalva naquele artigo, que a
mesma seja feita nas Disposições Transitórias da
nova Constituição, através de artigo próprio, nos
seguintes termos: "Fica ressalvado o direito ao
exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público Fedeml que estejam inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil à data da promulgação desta Constituição."
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Sr. Relator,
qual é o número da emenda?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A emenda é de n. O 489.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem a palavra o Sr. relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A matéria de fundo é o exercício da advocacia. A exceção será
apenas para aqueles que hoje estejam advogando. Pessoalmente, sou contrário. Acho que o promotor público não
pode advogar. Ter as garantias e o status que tem é, realmente, incompatível com o exercicío da advocacia. É uma
velhíssima luta do Ministério Público para se beneficiar
disto. De modo Que eu pessoalmente encaminho contrariamente, ou seja, pela rejeição da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Consulto se
algum Constituinte encaminhará favoravelmente.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente assinei essa emenda sem levar em consideração o
que es~as prerrogativas viessem a acarretar, a exemplo,
mesmo do que houve quando a Ordem dos Advogados foi
instituída: aos próprios rábulas foi assegurado o direito
de participar. Deixo aberto, sem grande empenho, porque,
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honestamente, não estava certo de que se deve dar ao promotor status igual ao de juiz. Assim, passa a ter uma respeitabilidade social incompatível com a advocacia.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Se V. Ex. a
desistir, ganhamos 5 minutos.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES
Então
desisto.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A matéria fica decidida deste modo. Vamos à próxima emenda.
A SR.a SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) O próximo requerimento de destaque é do Constituinte Jesus Tajra, sobre a Emenda n.O 17, de autoria do
Constituinte Sigmaringa Seixas: "Suprima-se o art. 11".
Diz respeito ao Ministério Público.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - J!: do
primeiro texto. É preciso ver que número tomou no segundo texto. Esse é um trabalho que sempre tenho de fazer.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Art. 51 do
novo texto - está na última página. J!: o art. 11 da redação
anterior.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - O art. 11
da redação anterior dizia o seguinte:
"Os membros do Ministério Público do Trabalho e Militar integrar-se-ão no quadro de carreira do Ministério PÚblico Federal, aplicando-se-Ihes o disposto no artigo anterior". Agora é art. 50. Na verdade, é para suprimir o art. 50.
Tenho a impressão de que o assunto já foi superado.
Sr. Presidente, a idéia que estamos propondo - e foi
um pouco a estruturação geral - é da unificação do Ministério Público da União. Há um Ministério Público com
vários segmentos especializados, que atuem nas várias justiças. De modo que, evidentemente, os que estão atualmente na carreira têm de ser aproveitados. Não vamos põr em
disponibilidade centenas de pessoas. A lei encontrará uma
maneira de acomodar as situações. J!: assunto mais de Disposições Transitórias do que propriamente de Constituição. De modo que estamos insistindo na tese do nosso
parecer.
O SR PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem a palavra o Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, há poucos instantes, quando o Constituinte João
Natal encaminhou a sua emenda, que estendia aos Estados
essas vantagens, chamei a atenção dos Srs. Constituintes
- e parece que a emenda do Constituinte Sigmaringa Seixas é pertinente - porque estaríamos cometendo uma injustiça. Os Procuradores da República e os atuais integrantes do Ministério Público Federal ingressaram na carreira
por concurso público enquanto os dos tribunais militares e
do trabalho não entraram por concurso público. Quer dizer, estamos equiparando situações desiguais. Não é justo
que a futura Constituição dê guarida a uma situação dessa
natureza. Parece-me altamente pertinente a emenda do
Constituinte Sigmaringa Seixas, cujo destaque foi solicitado pelo Constituinte Jesus Tajra.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem a palavra o Constituinte Leite Chaves.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, dou o testemunho de que pelo menos no Ministério Público Militar, o quadro é de carreira - a grande
maioria é de concursados. Há alguns procuradores que
ingressaram por nomeação, sem concurso, mas estes não
fazem carreira, ficam estacionários, e ficarão no novo quadro na mesma situação, sem promoção. Apenas mudam
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de quadro, mas sem qualquer privilégio. As vezes continuam, porque lá permanecem na função, não podem ser
transferidos, ficam nos seus setores. Aliás, são pessoas
muito competentes. Ingressaram sem concurso porque na
época não havia concurso. Mas a grande maioria é de
concursados, Por sinal, ter-se-á de abrir concurso a qualquer tempo, porque o último aprovado já teria sua nomeação deferida.
(Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Pergunto
se isso resolveria o problema do Constituinte Paes Landim.
Faço uma pergunta ao Constituinte Paes Landim. Essas
questões de quadro de pessoal são dificílimas, porque se
referem a situações muito específicas. Estamos pensando
numa Constituição que dure 100 anos. É difícil resolvermos
casos de apenas 12 ou 15 pessoas, embora sejam muito
respeitáveis e digam respeito à vida profissional. Pergunto
se não seria aconselhável estabelecer. "Os membros de carreíra dos Ministérios Públicos, do Tribunal de Contas da
União (.. ) integrar-se-ão no quadro de carreira: do Ministério.. " Assim, os membros que não tiverem mgressado por concurso comporiam um quadro especial. (Pausa.)
O SH. PRESIDENTE (José Costa) - O Constituinte
Francisco Amaral deseja esclarecer?
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - O
Ministério Público do Trabalho, em sua maioria, também
é de concursados. Agora mesmo está aberto concur~9 para
provimento dos cargo de procuradores, na 15.a Regmo, em
Campinas. De forma que os não concursados são um número muito pequeno, inexpressivo, remanescente de um passado que se foi, e também não podem ser sacrificados, a
esta altura. Estamos unificando. Então, é para unificar
mesmo, prevendo para daqui a 100 anos e não voltando
100 anos.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Vou fazer
UT'1R, r-nnsulta aos Srs. Constituintes. Se houver consenso,
encerraremos o assunto. Do contrário, será submetido à
votacão. Conforme a idéia do ilustre Relator, se incluíssemos' a expressão "de carreira", a redação passaria a ser:
"Os membros de carreira dos Ministérios Públicos, do Tribunal de Contas da União, do Trabalho e Militar, integrarse-ão no quadro de carreira do Ministério Público Federal,
aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior". Se houver
consenso, poderemos encerrar. Do contrário, terá de ser
posta em votação a manutenção do texto ou a proposta
da supressão.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - V. Ex. a
precisa falar no microfone para que a História não perca
sua contribuição.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Em princípio, é um mal menor. Chamaria a atenção para um ponto.
Como o ilustre Relator decidiria em relação ao art. 51?
Isto porque é quase suplementado. Então, teria de ser
quadro de carreira.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Correto. Acredito que o Constituinte Paes Landim propõe acertadamente
a inclusão também da expressão "de carreira". Se houver
consenso, consideraremos o assunto encerrado, e fica a
matéria para redação final. Acredito que há concordância
de todos. (Pausa.) Assim vamos para a próxima emenda.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Quer dizer que essa emenda é considerada...
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - É consíderada prejudicada. E entra na redação final a expressão
"de carreira", nos arts. 50 e 51.
Passamos à próxima emenda,
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A SR.a SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - O próximo requerimento de destaque é do Constituinte João Natal à Emenda n.o 476, de autoria do Constituinte Jofran Frejat.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Em virtude
de essa matéria ter sido decidida de forma assemelhada
em matéria anterior, desisto do pedido de destaque.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - O próximo pedido de destaque é do Constituinte Jairo Carneiro, sobre a Emenda n.o 341, de sua própria
autoria.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - A proposição
encontra-se prejudicada, porque já foi objeto de deliberação. Trata-se daquela matéría que permite a correição pelo
Ministério Público. É matéria vencida. Está prejudicada.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - O próximo requerimento é do Constituinte
Adhemar de Barros Filho, sobre a Emenda n.o 517, do
próprio requerente:
"Suprimir do inciso rI, letra a, do art. 3.° do anteprojeto os vocábulos" ... apurá-las".
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem a palavra o ilustre Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Essa
emenda refere-se ao art. 44, inciso rI, letra a: "A conhecer
de representações por violação de direitos humanos e sociais, por abusos do poder econômico e administrativo, apurá-las e dar-lhes curso como defensor do povo junto ao
poder competente".
O Constituinte Adhemar de Barros Filho quer suprimir a palavra "apurá-las". Quem sabe o Constituinte Adhemar de Barros Filho daria uma explicação, para que eu
possa captar qual é o sentido.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, o
texto da letra a, do inciso rI do art. 44, que é realmente
onde incide a emenda, diz o seguinte, na redação original
aprovada: "A conhecer de representações por violação de
direitos humanos e sociais, por abuso do poder econômico
e administrativo, apurá-las e dar-lhes curso como defensor
do povo junto ao poder competente".
A proposta de emenda, de caráter supressivo, é no
sentido de retirar a palavra "apurar", com as seguintes justificativas:
"É inerente ao exercício do Ministério Público dar
curso às representações, acompanhando a apuração pelos
órgãos da Polícia Judiciária e quando houver determinação superior e assumindo a pr6pria e exclusiva função na
fase judicial. A apuração se processa, com os ínstrumentos de que dispõe os conhecimentos específicos e a amplitude da ação pela pr6pria Polícia Judiciária, que conta,
em sua estrutura, com unidades pr6prias especializadas.
Não se quer sustar Ou eliminar o poder de acompanhar, em
última análise, de fiscalizar, o que se pretende, em nome
da convivência harmônica e mutuamente construtiva, tendo em vista o resultado final aguardado, é evitar situações
de indevida concorrência apurat6ria, superpostas e conflitantes". Uma coisa é atribuição do Ministério Público, e
outra da polícia judiciária. A palavra "apurar" visa a resguardar esta superposição de atuação.
Daí a proposta desta emenda supressiva, para retirar
a palavra "apurar", mantendo, evidentemente, o curso do
inquérito, da representação por qualquer violação de direitos. Este é o sentido da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem a palavra o Sr. Relator.

22

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - É uma
matéria, nobre Constituinte, que não se refere a casos
criminais propriamente ditos. E, no fundo, a palavra "apuração" não é técnica, é apenas nova. Não estamos determinando que se faça um inquérito policial, mas "apurar"
violações de direitos humanos. Depois encaminhar, se houver uma infração criminal, à polícia para o competente inquérito A idéia é um defensor do povo que possa ver os
abusos do poder econômico e apurá-los. Não está no contexto o aspecto criminal. Está nessa outra amplitude de
ação que queremos dar. É a idéia do defensor do povo,
do homem que vai ver, por exemplo, casos de abuso do
poder econômico, violação de direitos humanos. Uma situação de pressão, por exemplo, que não caracteriza ilícito
penal, pode provocar violação de direitos humanos. Assim,
apura este fato e verifica se cabe uma ação civil ou criminal. Se couber uma ação civil, poderia colocá-la, porque
isto lhe está facultado se ,po,r interesse difuso. Se for uma
ação civil individual, mandará à Defensoria Pública, para
que defenda aquele necessitado. Se for uma ação 'criminal,
mandará à polícia, para que faça o competente inquérito.
Não há propriamente uma duplicação de atribuições.
Este é o espírito desta emenda, que poderíamos, eventualmente, numa redação mais apurada, escoimar de qualquer dúvida - que é a preocupação de V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE LEOPOLDO PEREZ - V. Ex. a
me permite? É mera questão redacional, que se pode corrigir facilmente.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Acho que se
poderia, por consenso, conceder ao Relator uma redação
final, substituindo, por exemplo, essa expressão por outra.
Talvez "verificar a procedência", como assinala o ilustre
Constituinte. Se houver consenso.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - O Relator propõe aperfeiçoar a redação. O objetivo,
evidentemente, é impedir uma superposição, desde que fi·
que claro.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - A proposição
de V. Ex. a é pertinente.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Acredito que
tal consenso na redação final possibilitará a adequação.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - O próximo requerimento de destaque é de autoria do Constituinte Adhemar de Barros Filho sobre a Emenda n.o 519, também de autoria do requerente.
"Emenda. Suprima-se do anteprojeto a alínea b, do
art. 3.°, do oapítulo do Ministério Público."
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - É matéria
vencida?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Esclareço que se trata da Emenda n.O 519, relativa ao art. 44,
inciso II, letra e, e é matéria vencida.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Essa matéria já está vencida. Foi mantido o parecer do Relator.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - O próximo requerimento é do Constituinte Messias Góis, sobre a Emenda n,o 518. Existe um requerimento
de destaque idêntico, do Constituinte Adhemar de Barros
Filho. A emenda é de autoria do Constituinte Adhemar de
Barros Filho.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Desiste,
o Constituinte Messias Góis.
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A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - O Constituinte Adhemar de Barros Filho também desiste?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - É a Emenda n.? 518 sobre o art. 44, Inciso TIl
§ 2.0?

'

A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Sim, nobre Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Ilustre Constituinte, a matéria já foi apreciada. É matéria vencida.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, gostaríamos de esclarecer um ponto junto ao Sr. Relator, a elaboração dessa emenda supressiva. Entendemos que não deve figurar no texto constitucional o que consta no § 2.°, pois O sentido talvez seja de
natureza burocrática. Diz o texto: "A instauração de qualquer procedimento ( ... ) será comunicado ( ... )". Pareceunos absurdo figurar na Constituição um texto dessa ordem.
Daí a idéia de suprimir o que nos pareceu ser matéria de
puro caráter burocrático, isto é, o ato de "comunicar". A
mim parece óbvio que, no círculo de relações de autoridade,
essa comunicação seja implícita. Portanto, não deve ser
explícita no texto constitucional. Este é o sentido da nossa
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Posso compreender a razão de V. Ex.a , mas estamos presos aos ditames do Regimento. A matéria, realmente, já foi decidida
por esta subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Então fica o problema na consciência do ilustre
Relator.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - O próximo requerimento de destaque é do
Constituinte Leite Chaves, sobre a Emenda n.O 18, de autoria do Constituinte Sígmarínga Seixas.
"Emenda aditiva ao Capítulo do Mínistério PÚblico. Inclua-se no capítulo do Ministério Público
o seguinte artigo e parágrafos:
A chefia do Ministério Público da União caberá
ao Procurador-Geral da República.
O Procurador-Geral da República terá prerrogativas, representação e tratamento protocolar
equivalentes à do Ministro-Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
O Procurador-Geral da República será nomeado pelo Presidente da República dentre membros
do Ministério Público Federal, eleitos em lista tríplice, [para um mandato de cinco anos, :proibida
a recondução, depois de aprovada a escolha pelo
Senado FederaL"
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Permitame fazer uma observação. Esta também é uma emenda
que será melhor analisada depois de apreciarmos uma questão de fundo. Havíamos proposto no projeto a diferença
entre o Ministério Público e Procuradoria Judicial da União.
E esta é uma questão realmente de fundo. Um é o homem
que detém o mandato recebido do Ohefe do Executivo, sej a
federa'l ou estadual. Na minha concepção, entraria no Oapítulo do Poder Executivo, onde deverá merecer toda atenção. O Ministério Público é algo à parte. Por isso, defendemos que o Ministério Público seja proibido de representar interesses da União. Esta é uma atribuição privativa do
Procurador. Esta é a questão de fundo. Se tivermos, da
subcomissão um pronunciamento sobre este problema, os
outros cairão por decorrência, porque se referem a nomen-
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claturas, prerrogativas, aspectos acidentais desta questão
central. De modo que sugeriria a V. Ex. a que mudasse a
ordem: discutimos este ponto e depois encaminhamos as
outras emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o eminente Constituinte Maurício Corrêa, para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, uma questão
de ordem. (Pausa.) O destaque é de V. Ex.a, mas, por
solicitação do Constituinte Paes Landim, permiti que. e_m
meu lugar ele fizesse a defesa porque temos posiçao
idêntica.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR~A - V. Ex.a
não observou o que disse o relator, que ressaltou que vamos discutir a tese. A proposta de V. Ex.a fica exatamente
sobrestada até que se decida o conteúdo principal e essencial, que é a tese. Vamos falar sobre a tese neste momento.
Sr. Presidente, manifesto-me inteiramente solidário
com a proposta consubstanciada no anteprojeto. Na verdade, nos dias de hoje é inconcebível que se atribua ao
Ministério Público a dupla função: representar a União,
defendendo os seus direitos, e a sociedade. Temos um
exemplo típico, atualmente, O Procur~dor-Geral da ~ep~
blica é a única autoridade deste PaIS com competêncía
para argüir a inconstitucionalidade das leis, e é ao mesmo
tempo o defensor maior da representação jurídica da União.
Quer dizer, é um contra-senso. É impossível continuar-se
delegando ao Ministério Público as atribuições do custos
legis e a defesa da União como parte no processo. De
sorte que é preciso que se consagre de uma vez por todas
que o representante da sociedade é o Promotor. Tanto é
que na proposta, que e~dosso, do anteprojeto, a .autori~ade
competente, em prímeío Iugar, para ;:trgUlr a ínconstítucionalidade em nome da SOCIedade, e o Promotor-Geral.
Esta é uma definição adequada, justa, nos dias de hoje.
E tivemos a experiência, mais do que candente, mais
do que firma, ao longo desses vinte anos, da ditadura
militar bastante penosa para nós, que inclusive trouxe
a Adal.ito Lúcio Cardoso a sua precoce aposentadoria no
Supremo Tribunal Federal, porque a argüição de inconstitucionalidade só era possível ser feita pelo ProcuradorGeral da República, a mando, por determinação até de
ofício, do Presidente da República.
Por essas razões, e em nome da sociedade brasileira
que queremos liberta, através do exercício também liberto
do Ministério Público, não é concebível que se mantenham
na figura do procurador essas atribuições de defensor da
sociedade e de defensor dos interesses da União, que às
vezes se confundem com os interesses do Presidente da
República ou do estamento político oficial que está no
poder.
Portanto, a minha posição é no sentido de defender a
separação das duas atribuições.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o relator, para uma questão de ordem.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, estávamos discutindo uma emenda e um destaque
solicitado pelo Constituinte Leite Chaves, quando fiz uma
sugestão V. Ex.a estava no momento transitando no seu
posto e por isso não ouviu. A matéria se refere à nomenclatura, à prerrogativa do chefe da instituição, inscrito
no suposto de que Procuradoria da União e Ministério
Público sejam uma coisa só.
Ora, todo o espírito do projeto é o da separação.
Então, solicitei que reparássemos o destaque da emenda
que propõe essa separação. Discutamos e resolvamos a
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questão de fundo, e depois o resto virá, por gravidade.
Neste momento o Constituinte Maurício Corrêa, em apoio
à minha tese, já manifestou o seu ponto de vista quanto
ao fundo da questão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Defiro a questão
da ordem do eminente relator e determino à secretária
que, verificando as emendas correlatas, submeta à apreciação do relator.
O SR RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mas
V. Ex.a não prefere esperar que venha a emenda à discussão?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - É sempre um
prazer muito grande ouvir V. Ex.a , Constituinte Paes Landim, mas faço um apelo para que aguarde. (Pausa.)
Serão lidas agora as emendas correlatas.
A SRA. SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Requerimento de destaque encaminhado pelo
Constituinte Michel Temer à Emenda n,o 7. Idêntico requerimento de destaque foi feito também pelos Constituintes Leite Chaves, Francisco Amaral, Leopoldo Perez,
Jesus Taj ra e Messias Góis.
A Emenda n.O 7, no capítulo relativo ao Ministério
Público, art. 3.°, acrescenta parágrafo único com a seguinte
redação:
"Art. 3.° .
Parágrafo único. A representação judicial da
União compete ao Ministério Público Federal através dos Procuradores da República, podendo esta
competência, nas comarcas do interior, ser delegada a Procuradores do Estado e Município." •
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Tenho
para mim, Sr. Presidente, que esta emenda, na nova formulação, se aplicaria a um artigo. Qual artigo? (Pausa.)
Este é o ponto de fundo. Esta emenda contraria o atual
art. 44, item IH. Dada a relevância da matéria, vou pedir
licença a V. Ex.a para ler.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deferido. Com
a palavra V. Ex.a para fazer a leitura mencionada.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - No art.
44, item H, estatuímos as competências não exclusivas do
Ministério Público, e no seu item IH colocamos uma
formulação genérica:
"HI - o exercício de outras funções que lhe
forem atribuídas por lei, desde que compatíveis
com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e consultoria jurídica das pessoas jurídicas de direito público."
. A . emenda contraria frontalmente esta proposição,
at~I~umdo a representação judicial da União. Há um efeito
prático. Num caso, separaremos Procuradoria da União e
Ministério Público, e numa Disposição Transitória, mais
adiante, permitiremos aos atuais Procuradores que façam a
opção entre continuarem como Procuradores da União ou
passarem para o Ministério Público.
A racionalidade está em não querermos uma instituição subordinada ao Executivo. Queremos uma instituição
para perseguir a aplicação da lei, para devotar-se inteiramente a ela, sem nenhuma subordinação. Entendemos
também que o Executivo, no exercício da discrição administrativa, tenha ao seu lado uma Procuradoria e uma
Consultoria, e que estas duas funções sejam exercidas por
profissionais do maior nível, organizados em carreira, dotados de garantias. Mas garantias compatíveis com o poder
discricionário, que deve ter, dentro da nossa sistemática,
o Chefe do Executivo, para certas questões. Poder limitado, mas deve ter.
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De modo que, no caso, a adoção desta emenda realmente representaria uma ruptura bastante forte na sistemática de organização do Ministério Público que estamos adotando na Subcomissão. Voto pela rejeição desta
emenda.
Faço a leitura desta proposta, que invalida o item 3
elo art. 44:
"A representação judicial da União compete
ao Ministério Público Federal, através dos Procuradores da República, podendo esta competência nas comarcas do Interior ser delegada a Procuradores dos Estados e dos Municípios."
Num caso estamos separando as carreiras; em outro,
unificando.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação. O
Constituinte Paes Landim com a palavra para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, nem díscutma a necessidade de se distinguir o
Mínlstérío Público da Procuradoria da União. Mas um
assunto dessa natureza merece a maior reflexão. A Procuradoria Geral da República tem cem anos e já era
conhecido no Império o Procurador-Geral da Justiça. O
velho Pimenta Bueno, o mais constitucionalista do Império, dizia: o Procurador-Geral é o braço direito da sociedade e do Governo.
Ora, Ruy Barbosa incluiu na Carta de 1891, inclusive,
no capítulo do Poder Judiciário, que o Procurador da
República rosse escolhido entre um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é exatamente prestigiar e respeitar a sua independência, dar-lhe vitaliciedade, que ele possa também no seu cargo, embora nomeado pelo Presidente da República, com autonomia,
dignidade, independência e vitaliciedade, defender também contra a União, lutar contra os interesses malsãos
da União e do Governo Federal.
O que estamos hoje a corrigir seria a eleição do
Procurador-Geral da República, a sua escolha submetida
ao Senado Federal com mandato que transcendesse inclusive o do Presidente da República, para que ele tivesse
autonomia suficiente para evitar o que o ilustre Constituinte Maurício Corrêa disse muito bem: ter o privilégio da representação e constitucionalidade e, por interesses subalternos ou políticos do Presidente da República, deixar de fazê-lo. Mas com a independência que se
daria ao Procurador-Geral da República - escolhido pelo
Presidente da República e submetido o seu nome ao
Senado Federal, após prévia audíêncía pública - ele
teria o condão suficiente de ser independente perante
a União.
Sr. Presidente, essa dicotomia que o ilustre Relator
quer criar aqui existe em São Paulo, e o Bubprocuradcr,
Presidente da Associação dos Procuradores da República,
também a defendeu na audiência pública, isto é, um
sistema que está dando certo em São Paulo. Tem-se um
sistema há cem anos mantido pela União, com os recursos contribuídos, com concurso, com seriedade, com dignidade, competência e de momento retira-se a União. Quem
vai defendê-Ia, Sr. Presidente? Procuradores nomeados
por concursos internos? Eles entram como contínuos, como
escriturário e datilógrafos e, de repente, através do
concurso interno transformam-se em Procuradores. Então,
a estes vão ser entregues. os direito!' da União?
Vejam bem, Sr. Presidente e srs. Constituintes, sou
defensor por excelência da Nação e do Estado. Tenho
horror à intervenção do Estado, mas ternos de resguardar
a União. ]f: o interesse nacional que está em jogo. A quem
vamos entregar os interesses da União, se o Ministério
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Público está aí há cem anos realizando concurso, com
seriedade, com carreira de méritos. ]f: um risco da maior
gravidade. Acho que à consciência jurídica deste País
não vai ficar bem deixar a União entregue sem mais nem
menos a Procuradores escolhidos por concursos internos,
seleções internas, sem competência, sem grandeza e sem
dignidade.
Além do mais, Sr. Presidente, vou deixar bem claro
que os Procuradores da República são subordinados em
primeiro lugar à lei. Temos de dar independência funcional ao seu chefe. E quero dizer mais: quem mais defendeu
a manutenção do Procurador-Geral da República no Ministério Público, defendendo a União, foi Evaristo de
Morais Filho, que foi o Relator da Comissão, filho do primeiro Presidente do Partido Operário deste País no século
passado. Acho um absurdo retirar-se da União neste momenta .. Aceito a tese de que deveríamos reforçar a fissalização da lei, da sociedade e da Justiça, mas não sem
mais nem menos, porque senão vamos desarticular todo
o sistema de defesa do interesse da União, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Leite Chaves, um dos autores de destaque.
O SE. CONSTITUINTE LEITE CRAVES - Sr. Presidente, ninguém é mais sensível aos interesses dos Procuradores do que eu, mas no instante em que resolvemos,
por maioria, dualizar essas funções, evidentemente este
posicionamento colide com a situação geral.
Sr. Presidente, tudo o que disse o nobre Constituinte
que me antecedeu é verdade. Eu seria até pela mantença
do nome de "Procurador-Geral da República" - é um
nome que soa bem. Mas o País está crescendo e o assunto
é complexo. Veja V. Ex.a que, na sístemátíca atual, se
alguém Ingressasse com uma ação defendendo interesses
de V. Ex. a , por exemplo, e ela chegasse ao Supremo, o
Procurador-Geral da República haveria de ser o representante da União contraditando e, ao mesmo tempo, ele
poderia inclusive invocar a inconstitucionalidade da lei
em que se basearia o direito. Então isso vai criar conflitos.
Outra coisa, ai se assegura a opção. Acho que isso vai
dar certo porque essa complexidade está sendo muito difícil, inclusive para o entendimento dos próprios Tribunais. Isso será feito com o tempo, assegurando-se opções.
Subscrevi a proposta, e há outros subscritores da mesma,
mas, a desperto do propósito em salvaguardar os interesses dessa classe, talvez outrem, no meu lugar, fizesse
melhor defesa, porque aceito o princípio da dualização.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O eminente Relator deseja fazer alguma consideração?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Não;
acho que já expendí o meu argumento. Acho incompatível a função de defender a União com a de promover
a lei. Eles colidem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação a
Emenda n.? 7, de autoria do Constituinte Roberto D'Avila
e objeto de vários pedidos de destaque. OS 81'S. Constituintes que ficarem com o Relator, por conseguinte,
votando contraríamente à Emenda n.? 7, votarão "não";
os que aprovam a emenda do eminente Constituinte Roberto D'Avila, por conseqüência, dirão "sim".
Com a palavra o Constituinte Sílvio Abreu, pela
ordem.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Tenho a
impressão de que estamos tratando da Emenda n. O 18.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ficou suspensa,
para ser votada a 7.a
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Está certo,
que é considerada a principal.
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o SR. PRESIDENTE (Jo.sé Costa) votos, por favor.

Tomemos os

Votação
Destaque à Emenda n.? 7, do Sr. Constituinte Roberto
D'Avíla,
VOTAR·AM SIM OS SRS. CONSTITUINTES:
Francisco Amaral, Leopoldo Peres, Nilso Sguarezi,
Ronaro Corrêa, Sílvio Abreu.
VOTARAJ.'\i NÃO OS SRS. CONSTiTUINTES:
Jairo Carneiro, José Costa, Leite Chaves, Maurício
Corrêa, Michel Temer, Moysés Pimentel, Plínio Arruda
Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Vinicius Oansanção, Messias Góis, Adolfo Oliveira e Haroldo Sabóia.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Emenda n.O 7
foi rejeitada por 14 votos a 5, ficando prejudicada ...
(Pausa.) Peço à Sr.§ Secretária que proceda à leitura das
emendas correlatas que estão sendo consideradas prejudicadas pela Presidência.
A SRA. SECRETARIA - A Emenda n.O 1~ inclui-se no
capítulo do Ministério Público os seguintes artigos e parágrafos:
"A chefia do Ministério Público da União caberá ao Procurador-Geral da República.
O Procurador-Geral da República terá a
prerrogativa e representação e tratamento protocolar equivalente ao de Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral
da República será nomeado pelo Presidente da
República, entre membros do Ministério Público
Federal, eleito em lista tríplice, para um mandato
de seis anos, proibida a recondução depois de
aprovada a escolha do Senado Federal."
Há a Emenda n.? 13:
"Acrescente-se ao art. 3.° um parágrafo único:
A representação judicial da União compete
ao Ministério Público Federal pelos Procuradores
da República. Nas comarcas do interior, poderá
ser exercida mediante delegação pelos Procuradores dos Estados e Municípios."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Estão prejudicadas, por conseguinte, as Emendas n.vs 13 e 18, ambas do
Constituinte Sigmaringa Seixas,
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A Emenda n.O 186, também do Constituinte Sigmaringa Seixas,
diz o seguinte:
"Substitua-se na alínea d do inciso I do art.
16 a expressão Promotor-Geral Federal por Procurador-Geral da República."
Acho que está também prejudicada, reservando-se a
denominação Procurador-Geral da República, para que
não saia do nosso dicionário nem da nossa história, ao
chefe do Procurador da União, o que está correto.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Nos países
democráticos atribui-se ao Procurador-Geral.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Pois é,
mas ele continuará tendo.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Nos Estados Unidos, por exemplo, tanto o Procurador da União
como da sociedade ...
O SR RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Tratase da prejudicada Emenda n.O 187, que diz:
"Substitua-se a expressão Promotor Federal
pela expressão Procurador-Geral da Repúblíca."
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O que eu queria dizer, em respeito ao Constituinte
Landim, é que esta terminologia continuará existindo como autoridade de altíssima dignidade, que é a que representa a União. De modo que não se está absolutamente
eliminando a sua figura.
O SR. PRESIDENTE (J::lsé Costa) - Só temos mais
um destaque a respeito de uma emenda relativa ao capítulo do Ministério Público, em seguida, passaremos à votação das emendas relacionadas com a Corte Constitucional
e o Supremo Tribunal Federal.
Tem a palavra o Constituinte Michel Temer.
a SR. CONSTITUllTTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, entendo que de qualquer maneira é preciso que
esta Subcomissão remeta a Comissão da União o que
aqui foi decidido, para dizer que a represenaçâo judicial
da União se faz por alguém, e LO particular pela Procuradoria-Geral da República. Isso tem reflexo não só na
União, como nos Estados, onde as Procuradorias não têm
muitas vezes represenação e são os Procuradores do Estado ou do Município que fazem essa representação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A colocação de
V. Ex.a é pertinente Entretanto, receio que a outra Comissão já tenha votado o seu relatório e essa comunicação
ficaria sem objeto. Acho que o assunto vai ser tratado
conseqüentemente por ocasião da elaboração do relatório
da Comissão Temática, quando teremos uma visão melhor
do conjunto.
A última emenda está em discussão e votação.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia ... ) - Destaque
requerido pelo Constituinte Gastone Righi para a Emenda
n,v 110, de autoria do requerente. Desloca o enunciado da
alínea a, do inciso I, do art. 3.°, para o inciso II, e reordena as respectivas alíneas, dando ao texto a seguinte
apresentação:
"Art. 3.° Compete ao Ministério Público, na
defesa da ordem democrática do interesse público
da Constituição e das leis:
I - privativamente:
a) requisitar atos investigatórios erímlnaís,
podendo efetuar correição na Polícia Judiciária;
b) promover inquérito para instruir a ação
cível pública;
II - sem exclusividade:
g) promover a ação penal pública."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a palavra
ao Relator, entendendo, entretanto que a matéria está
prejudicada. É matéria vencida.
'
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Se a
matéria é vencida não vou gastar o meu latim.
O SR. CONSTITUINTE
- Sobretudo o acréscimo da letra g.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Então
vou gastar o meu latim. Todos nós, que estudamos Direit~
Penal, Processo Penal, discutimos este assunto: o monop?I~C? da vingança é ~s.tatal. O Esta~o assumiu, nas nações
cívllízadas, o monopólio de perseguir o crime, exatamente
para evitar a vindita pessoal etc. No caso, pensamos muito em como poderíamos suprir uma eventual omissão do
Ministério Público. Se deixarmos o texto como está vai
realmente gerar a insegurança na sociedade. Esta é 'uma
matéria que o Brasil inteiro já venceu há muitos anos
na Constituição de 1946. O que fizemos com o objetivo d~
dar à sociedade uma janela, para impedir qualquer coisa
corporativista - por exemplo um poderoso evitar a ação
penal - foi o recurso de qualquer cidadão aos arquiva-
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mentos ,ao Colégio Eleitoral. Agora, se todos os promotores do Colégio Eleitoral se convencerem de que ali não
há crime, parece-me que a sociedade estará devidamente
satisfeita.
De modo que votarei pela rejeição dessa emenda que
considero extremamente perigosa para a estrutura da nossa representação penal, o equilíbrio das instituições neste
Pais.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Há alguém entre
os ilustres membros da Subcomissão que desejam encaminhar a votação?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível).
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - O item
é o seguinte:
"Compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública."
A ofensa a um crime só o Ministério Público pode
denunciar. Um crime de ação pública; evidentemente, com
relação aos crimes de ação privada, não. Crimes contra
a honra, injúria, calúnia etc. Não; isto é outra coisa. Mas
os crimes de ação pública só o Ministério Público pode
denunciar.
Essa emenda permite que qualquer particular possa
propor uma ação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra o
Constituinte Vivaldo Barbosa, para encaminhar. V. Ex.a
dispõe de três minutos.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, esta é uma
questão, além de delicada, séria. E nos faz lembrar, faz
ressoar em nossa memória a bomba que não estourou no
Riocentro. :É evidente que a preocupação do Relator Plínio Arruda Sampaio tem pertinência, porque devemos
ter algum meio de evitar a ação penal individual com
fim negativo, malévolo. Temos de tentar evitar i~to.
Por outro lado, há exemplos hist6ricos profundos em
que o Mínístérío Público, _tendo em suas mãos o monopõ119 da açao penal, pode nao promovê-la, e um crime pode
nao ser punido. Assim aconteceu no Riocentro. Houve um
crime que abalou a Nação brasileira e o Ministério Público decidiu não promover a ação, decidiu não abrir ínquérito, decidiu não punir os criminosos, até conhecidos por
ação da própria imprensa. Temos de ter uma defesa para
esse tipo de crime. Confesso que a emenda proposta não
responde a esse desafio. Infelizmente, a minha proposta
inicial foi considerada por inteiro prejudicada. Tinha uma
idéia que poderia resolver este assunto, que vou oportunamente retomar, para trazer as preocupações que ele encerra, na hora da votação dos Constituintes integrantes desta
subcomissão.
A minha proposta é a de que a lei indicará instituições que poderão promover, em conjunto com o Ministério Público, a ação penal pública, deixando ainda um pouco
mais de debate à questão, deixando para a lei resolver a
questão e limitando o alcance da lei. Apenas instituições
que a lei definirá quais são é que poderiam interferir, dar
as mãos ao Ministério Público neste monop6lio que é apenas do Ministério Público. Esta solução do monopólio do
Ministério Público não fez bem à Nação até hoje e creio
que não continuará fazendo bem. Sempre me preocupei
quando lia e comentava sobre os Constituintes de 1946, o
fato de que tinham em mente fazer uma Constituição contra o Estado Novo. Nós não podemos fazer uma Constituição apenas contra o regime autoritário militar; nós temos
de fazer a Constituição para a democracia, e esta é uma
questão que está a nos desafiar, ou seja, encontrar uma
solução de equilíbrio que ajude a solução da democracia,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presi·
dente, se V. Ex. a me permite, como tudo aqui tem de ser
esclarecido ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a pede a
palavra para uma questão de ordem?
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Não, para
discutir a matéria também. :É mais um esclarecimento ao
Plenário,
O SR. PRESID'EN'I'E (José Costa) - Primeiro eu quero
saber se V. Ex. a é a favor ou contra, para atender a um
preceito regimental, porque deve falar um orador contra
e outro a favor.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Eu sou
contra a proposta, Sr. Presidente. A minha vinda aqui tem
o objetivo de esclarecer esse caso do Riocentro. Houve o
inquérito, mas, a meu ver, extremamente suspeito, extremamente orientado, com relação à área milítar, Depois,
quando surgiram Indícios, o Procurador Jorge Tavares instaurou outro inquérito. Só que, nesses casos, segundo aIeí
processual militar, quando um inquérito estiver sido arquivado, um novo somente pode ser reaberto com provas novas e mediante prévio consentimento do Superior Tribunal
Militar. No caso do Riocentro o Superior Tribunal Militar
entendeu que não houve indícios veementes e não chegou a
haver o segundo inquérito. Mas o primeiro chegou a se
realizar, embora, a meu ver, extremamente suspeito.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com o
eminente Relator e com o anteprojeto votarão não à
Emenda n. a 10.
Vamos efetuar a chamada para a votação.
Votação
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Votaram não os
Srs. Constituintes Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José
Costa, Leite Chaves, Leopoldo Peres, Mauricio Corrêa, Mi.
chel Temer, Moisés Pimentel, Nilson Sguarezi, Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz,
Ronaro Corrêa, Sílvio Abreu, Vinicius Cansanção, Messias
G6is, Adolfo Oliveira e Haroldo Sab6ia.
Vou declarar o resultado: rejeitada a emenda por unanimidade.
Com a palavra o Constituinte Francisco Amaral, para
uma questão de ordem.
Esclareço aos eminentes membros desta subcomissão
que, em seguida, suspenderei os trabalhos por quinze mio
nutos e continuaremos para votar tão-somente a matéria
relacionada ao Supremo Tribunal Federal e à Corte Constitucional.
Com a palavra o nobre Constituinte Francisco Amaral.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Sr.
Presidente, exatamente ante a fala de V. Ex. a consulto a
Mesa, porque eu pedi destaque do art. 51.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Transfiro a falha para a Secretária e a consulto a respeito do destaque.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Pode
perfeitamente. Talvez não se precise nem apreciar, porque,
quando se examinou o art. 50, falou-se no 51 e eu me entendi com o Sr. Relator no sentido de que realmente existia
uma falha na redação desse art. 51. E o destaque seria
para evitar essa falha. Aqui diz:
"Os atuais integrantes do quadro suplementar
do Ministério Público, do Trabalho e Militar que
tenham adquirido estabilidade nessas funções serão aproveitados em cargos equivalentes."
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Exatamente não exístem cargos equívalentes, eles têm
de ser aproveitados na carreira. Para suprimir esses
"cargos", colocamos "no quadro de carreira do Ministério".
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Senhor
Presidente, devo confessar a V. Ex.a que, de fato, é real
o que disse o Constituinte Francisco Amaral, porque, na
verdade, não são questões que deveríam estar numa
Constituição. É o desejo de não prejudicar quem quer que
seja é o desejo de fazer justiça. De modo que eu estou
3!be~to a qualquer retíãcação que represente o <espírito
do que está aqui, numa forma de redação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero prestar
um 'esclarecimento 00 Constituinte Francisco Amaral.
Algumas pequenas questões não 'encontram solução no
anteprojeto nem nas emendas propostas, De modo que,
para que elas sejam devidamente equaeíonadas, nós propusemos à Subcomissão que, na oportunidade da redação
final do n0880 projeto, fízéssemos esses pequenos reparos. Se a Subcomissão pode mais, pode menos e faríamos
os reparos com o mesmo quorum e evidentemente com
a consulta ampla da SubComissão.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL Desde que garantida esta correção, desisto do destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Constituinte
Jairo Carneiro pede que não seja suspensa a sessão. Esses
bl13!vOS Constituintes realmente querem terminar esses
assuntos mais polêmicos, e a Presidência defere o pleito
de S. Ex.a
Vamos prosseguir votando as emendas relacionadas
ao Supremo Tribunal Federal e à Corte Constitucional.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL Sr. Presidente, está garantida 'a retificação?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está garantida
a redação final (art. 51) do Parecer do Relator.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra o
Constituinte Sílvio Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Senhor
Presidente, com o desejo de colaborar com a Mesa sobre
o assunto aqui trazido pelo Constituinte Francisco Amaral, parece-me que, este assunto já foi decidido através
de uma combinação feita recentemente com o Relator,
e ficou estabelecida a inclusão da expressão "carreira" no
artigo 51.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu respondo ao
Constituinte Silvio Abreu. Como o Relator é democrata,
vai submeter essa decisão à Subcomissão e a Presidência
fará isso com muita satisfação, por ocasião da redação
final do projeto.
Estamos 'aguardando o regresso do nosso Relator.
(Pausa.)

Vamos contmuar.
Proporia que fizéssemos apenas essa votação relacíonada ao Supremo Tribunal Federal, porque esse trabalho
poderia ser reíto amanhã. Mas, tudo bem, estou de acordo com a Subcomissão.
Apeeíaremos em seguida a Emenda n.O 344, de minha
autoria, e o destaque também por mim requerido. Peço
à nossa Secretária que a leia.
A SRA. SECRETARIA - Emenda ao anteprojeto constante do parecer do Relator. Suprima-se a Seção lI, Do
Tribunal Constitucional, arts. 13 e 14, renumerando-se os
demais.
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Emenda n.O 344, de autoria do Constituinte José Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -

Essa emenda é
a mais abrangente, porque suprimia no outro projeto
toda a seção que tratava da Corte Constitucional. Eu
quero esclarecer, antes de passar a palavra ao eminente
Relator, que as experiências das Cortes ou Tribunais
Constitucionais de Portugal, Espanha 'e Alemanha, sobretudo, não eram de ordem a estimular sua introdução na.
nova Carta Constitucional. O nosso Supremo Tribunal
Flederal, com quase um século de existência, tem exercido, desde 1891, juntamente com os Tribunais federais e
Juízos do País, o controle da constitucionalidade das leis
e dos atos normativos rederaís e estaduais, pelo sístema
difuso, e a partir de 1946, também pelo sistema concentrado. Essa extraordinária experiência nos deu um dos
mais 'completos sistemas de controle de 'constitucionalidade do mundo, que deve ser aperreíçoado no sentido de
torná-lo cada vez mais eíetívo. Embora inicialmente me
tenha fascinado a idéia, a experíêncía dos países acima
referidos não me anima a 'apoiar a introdução da inovação na nova Constituição Federal.
Quero esclarecer que, ao depois de oferecida esta
emenda, surgiu uma solução. O que me preocupava era
a inovação que, em verdade, retírava do Sup,r'emo Tribunal Federal o controle da constãtucíonalídade latu sensu,
quer dizer, tanto o controle pelo sistema difuso, quanto
pelo sistema concentrado.
Acontece' que a proposta do Constituinte Michel T,emer, trabalhada com a ajuda do Relator, me pareceu um
verdadeíro "ovo de Colombo". Retiro o meu destaque e
adiro completamente à solução encontrada pelo Relator
e pelo Constituinte Michel Temer, porque acho que preserva o Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo,
altera a sua estrutura e a sua 'competência de modo a
dar ao País exatamente aquilo que é uma aspíração: a
modernização da nossa Suprema Corte, que viria pe,la
introdução de uma seção constitucional no atual Supremo Tribunal Federal.
Retiro o destaque.
O anteprojeto foi aprovado, com ressalva dos destaques.
Consulto a Subcomissão se desejaria decidir, para
evitar uma longa discussão, concretamente sobre a fórmula encontrada pelo Constituinte Michel Temer - a
emenda do Constituinte Michel Temer. Se' essa emenda
rosse vitoriosa, evidentemente tudo o mais ficaria prejudicado e, com isso, ganharíamos um tempo enorme,
poupando inclusive o nosso pessoal de apoio. Mas eu
gostaria de consultar a Subcomissão. Peço à Subcomissão
que decida sobre esta matéria.
Com a palavra o nobre Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORlUA - Senhor Presidente, tal qual se procedeu com relação ao
Ministério Público, acho que a tese central, o núcleo é
exatamente saber se esta Subcomissão aceita a fórmula
encontrada através da sua emenda, proposta do Constituinte Michel ':Demer, porque me parece que a idéia da
Corte Constitucional já ficou superada por um consenso
existente. Resta então a idéia dos que defendem a manutenção do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente a minha posição.
Então eu acho que, por 'economia processual, o prudente seria que se definisse primeiro este quadro: se
existirá o Supremo Tribunal com a Câmara Constitucional, ou se defenderemos a manutenção do status quo
do Supremo Tribunal com a competência de Corte Constitucional.
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - O que o Constituinte Maurício Corrêa propôs é precisamente o que foi
proposto pela Presidência.
Acho que a matéria de um Tribunal Constitucional,
em função de uma discussão feita previamente, é matéria vencida, superada. O que de fato existe na Subcomissão é o desejo de discutir e de decidir se deve vingar
a solução proposta pelo eminente Constituinte Michel
Temer, através de sua emenda, ou a solução proposta por
aqueles que querem manter o Supremo Tribunal F1ederal
na situação em que atualmente se 'encontra. Parece-me
que é isto.
Se a subcomissão concordar em objetivamente discutir
as duas teses, eu proporia que se colocasse em votação a
proposta do Constituinte Michel Temer. Se ela for aprovada, a outra ficaria prejudicada automaticamente.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. pre·
sídente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Entendemos que não há qualquer outra proposição
instituindo a Corte Constitucional - só havia a sua e
V. Ex. a abriu mão dela - como uma instituição à parte.
Acredito que não há mais qualquer proposição. Então, devemos esgotar primeiro essa tese.
Quanto à emenda do ilustre Constituinte Michel Te·
mer, consulto se ela está incorporada à proposta do Rela·
toro Se ela estiver incorporada à proposta do Relator, não
há por que se discutir a emenda do nosso ilustre Constituinte. Mas vamos decidir sobre a proposta do Relator nessa parte.
Então, primeiro eu acredito que decidiríamos entre a
proposta do Relator ou a Corte Constítucional como uma
instituição à parte, para depois entrarmos no mérito da
proposta do Relator e das eventuais emendas sobre os
termos apresentados pelo Constituinte. Él uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero colocar
para a subcomíssão um problema até de ordem técnica.
Como a proposta do nobre Constituinte Michel Temer foi
aprovada integralmente, S. Ex. a não poderia requerer destaque, porque já tinha sido atendido. O que estou propondo
à subcomissão é que reconsidere momentaneamente a posíção anterior. Aprovamos o anteprojeto com ressalva dos
destaques e agora, por economia processual, apreciaríamos
concretamente a proposta do Constituinte Michel Temer,
que está contida, que está incorporada na proposta do Relator. Se fosse vencida, apreciaríamos então os destaques,
não só sobre a Corte Constitucional - e um deles é requerido pelo eminente Constituínte Leite Chaves - mas também os relacionados com a manutenção do Supremo Tribunal Federal tal como ele se encontra.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presi·
dente, tenho uma proposta autônoma para a Corte Constítucional. Portanto, em razão da aprovação do parecer do
ilustre Relator, eu não pedi destaque porque me satisfiz
com o que ele sugeria. Em razão disso, não há outra altero
nativa a não ser que se discuta a proposição do próprio
Relator. Do contrário, estaríamos desfazendo o que foi
feito.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Presidência
esclarece que, se a Subcomissão aprovar a proposta, de
qualquer maneira dará a palavra a todos os autores de
emendas a respeito do assunto. Isso é uma liberalidade,
mas acho que é profundamente salutar e, mais ainda, é profundamente esclarecedor para a subcomissão que fique explicitada aqui a posição de cada um dos Constituintes autores de emendas neste sentido.
Com a palavra o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, é profundamente louvável o método de traba-
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lho dessa Presidência de discutirmos as teses centrais e
correlatas dos diversos temas. Só que ainda há uma varíante dessas duas teses centrais. Há a solução do Relator, que
propõe a criação de uma seção no Supremo Tribunal para
decidir matéria constitucional; e há a solução do Constituinte Maurício Corrêa no sentido de manter a estrutura
do Supremo Tribunal sem esta seção, como está hoje, e
há alguns pedidos de destaques que prevêem a criação do
Tribunal Constitucional, como é o meu destaque objeto da
Emenda n.? 509.
Então deveremos discutir as três variantes.
O SR.. PRESIDENTE (José Costa) - P-erfeito. Agora,
se a subcomissão discutir a proposta encampada pelo Relator, que é a da emenda do Constituinte Michel Temer, e
aprová-la integralmente, o restante ficará prejudicado, embora haja discussão ampla do tema.
Submeto à subcomissão a proposta.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Acredito que talvez seja necessário um pequeno ajuste
na formulação. O constituinte, pelo que percebi, retirou a
sua proposição ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não; quero esclarecer. O Constituinte não requereu destaque porque já tinha
sido atendido, à semelhança do que aconteceu com o Constituinte Michel Temer, que é autor da emenda que está
encampada pelo Relator. E o Constituinte Leite Chaves,
embora tendo uma proposta sobre a criação da Corte
Constitucional, se satisfez com a solução encontrada pelo
Constituinte Michel Temer.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Então,
nosso entendimento é o de que deveremos apreciar propostas que se contraponham à do Relator. Se elas não tiverem
a capacidade de .superar a proposta do Relator, este prevalece. Então, eu diria que não vamos deliberar sobre a proposta do Relator. Ela está vigorando, salvo se for afastada
pela maioria absoluta contrária de uma emenda com destaque. É este o meu entendimento.
O SR. CONSTITUINTE
Então, coloquemos a proposta do Constituinte Maurício
Corrêa primeiro: que fique o Supremo Tribunal Federal
como está.
(Intervenções paralelas fora do míerofone.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra o
eminente Constituinte Paes Landim, para uma questão de
ordem.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, já foi votado o parecer do Sr. Relator, ressalvados
os destaques. Então, não vejo como se discutir agora separadamente o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu explico. O
que a subcomissão vai discutir é a tese. Se a subcomissão
aprovar...
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Mas a tese
tinha de estar nos destaques, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu explico, nobre
Constituinte. Permita-me V. Ex. a explicar. A subcomissão
ainda não decidiu. Vamos discutir a tese que está contida
na emenda do Constituinte Michel Temer. Se a subcomissão entender que deve suspender a ressalva dos destaques
e consagrar essa tese, por uma questão de economia processual nós não iríamos adiante. A subcomissão é soberana.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem V. Ex.a a
palavra.
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o SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, quero trazer um argumento novo. Se apreciarmos em primeiro lugar a proposta do nobre Constituinte
Vivaldo Barbosa, e se a idéia da Corte Constitucional não
for acolhida, apreciaremos a tese do Constituinte Mauricio Corrêa. Eu voto com a proposta do Constituinte Maurício Corrêa. Se for vencido, vou aceitar homologar a proposta constante do Relatório do Relator, Plínio Arruda
Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Então a Presidência retira a sua proposta e passa à leitura das emendas
destacadas. A mais abrangente seria a proposta do Constituinte Maurício Corrêa, que mantém o Supremo Tribunal
Federal integralmente.
(Intervenções paralelas fora do microfone.)
O SR. PRESIDE"N'"TE (José Costa) - Em. verdade, a
proposta do Constituinte Vivaldo Barbosa é um substitutivo, mas vamos determinar a leitura, vou colher a opinião
do eminente Relator e vou submeter a matéria a votos.
O SR CONSTITUINTE
- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
Quero ponderar que a polêmica maior, por tudo quanto já pudemos apurar aqui, na Subcomissão, residirá, creio
eu, nestas duas teses: ou a manutenção do Supremo Tribunal Federal tal como ele se acha em funcionamento, ou
a fórmula apoiada pelo Sr. Relator. Então, tenho para mim
que seria mais interessante discutir essas duas teses. Se
uma delas fosse aprovada, ela se confrontaria com a tese
da criação do Tribunal Constitucional, que de fato é mais
radical.
Proponho, portanto, Sr. Presidente, que V. Ex.a coloque em apreciação essa hipótese. Devemos primeiro discutir isso. Nós até fizemos uma preliminar e verificamos
que toda a polemicidade da tese está entre essas duas, e
não em relação ao Tribunal Constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Constituinte Messias Góis, para uma questão de
ordem.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, entendo que V. Ex. a deveria colocar no final em
discussão a Emenda n.v 509, do nobre Constituinte Vivaldo
Barbosa; decidida essa questão, passaríamos para a proposta do Constituinte Maurício Corrêa, e assim teríamos
encontrado um caminho adequado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Na prática, vamos discutir as três propostas.
Com a palavra o eminente Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaío) - Sr. Presidente, quem propôs a direção do Tribunal Constitucional
fui eu. E depois recuei dessa posição para uma posição
intermediária, na procura de um entendimento, na procura
de uma negociação política mais ampla. A tese que defendo
é a do Tribunal Constitucional e, na hipótese - fica claro
aqui, de antemão - de não vencer a solução conciliatória
que coloquei, votarei, daqui por diante, porque o processo não morre aqui, pelo Tribunal Constitucional. E somarei com todos que quiserem o mesmo. Estou buscando uma
solução de entendimento, com o sacrifício de posições pessoais antigas, na busca de encontrarmos nesta Constituinte
denominadores comuns que não transformem a nossa Assembléia num debate estéril, mas na construção de um
futuro ponderado, equilibrado e avançado para o nosso
País.
De modo que eu preferiria que a ordem da votação
fosse: votarmos primeiro se vamos deixar o Supremo
Tribunal tal como está, porque este é que contraria rrontalmente a nossa proposição. Em segundo lugar, que votás-
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somos, aí então na expectativa da modificação do Supremo, um Tribunal Constitucional ou não. Mas também a
ordem dos fatores não altera o produto. Apenas eu queria
isto deixar consignado, para futuras posições Eu fico em
situação muito difícil para votar, por exemplo, contra o
Tribunal Constitucional, que é ponto programático do
meu partido, que é a emenda constitucional apresentada
pelo Líder do maior partido na Assembléia, o oonstítuínte
Mário Covas. De modo que eu votarei de acordo com o
que coloquei na minha emenda substitutiva, mas ressalvo
que, perdida essa hipótese, voto pelo Tribunal Constitucional.
O SR. CONSTITUINTE
- Sr.
Prsidente, pela ordem.
Acho que V. Ex.a deveria colocar em votação a emenda
Maurício Corrêa e, depois, a tese Vivaldo Barbosa. Se as
duas fossem vencidas, vingaria o projeto Plínio Arruda
Sampaio. É o óbvio.
(Intervenções paralelas fora do mícrofone.)
O SR. CONSTITUINTE NELSON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, não faço parte desta Subcomissão, mas, como
Constituinte, pretendo ao menos o direito à fala.
Eu gostaria de me somar à tese proposta no destaque
com referência ao Tribunal Constitucional. É evidente que
talvez fique até repetitivo o elenco de argumentos, mas
estamos sem dúvida diante de um momento hístóríco. O
que queremos realmente desta Assembléia Nacional Constituinte? Busca-se um estado de direito, e isso é muito
pouco para o que se sente do desejo da sociedade, porque
estado de direito até o estado nazista era. A idéia de
estado de direito é que ele seja realmente democrático.
Democrático no sentido de que haja soberania popular,
de que haja realmente o valor da soberania. Sente-se hoje
na contemporaneidade a expectativa de um estado de direito que seja do direito democrático e social, na medida em
que ocorram essas transformações sociais. E com esse
horizonte - ou tentando chegar a este horizonte - é
que o Tribunal Constitucional deve ser um Tribunal de
vocação política, e não jurisdicional somente, partindose até do pressuposto de que os crimes constitucionais
- a violação à Constituição - cometidos pelo poder não
são matérias só de direito: extrapolam, porque são de
conceituação maior política, conforme até um trabalho
extraordinário realizado recentemente por um grande sociólogo francês. É que, ao pretendermos deixar que parte
do Supremo Tribunal Federal viesse a trabalhar as questões da constitucionalidade, estaríamos sem dúvida eríando, quem sabe, no Supremo, juízes de primeira e de segunda categorias dificultando o pleno e não realizando o
essencial do Tribunal Constitucional, isto é, a sua vocação
política, que tem determinados pontos fundamentais como
a não-vitalicidade, a não-recondução, e que portanto passa
a ser muito mais um instrumento de garantia da Constituição do que propriamente um instrumento do Poder
Judiciário, embora, na organização do Poder Judiciário,
esteja no ápice, estruturado lá nas garantias da Constituição, como algumas modernas Constituições interpretam.
Não sou daqueles que acham que se deve copiar, mas
creio que os avanços servem como um grande campo de
observação. Vemos isso nas experiências de Portugal, da
França - e nem tanto pela sua abrangência, isto é, pela
sua Corte Constitucional - da Espanha, da Grécia, da
Iugoslávia. O Tribunal Constitucional extrapola os regimes políticos; Vimos a experiência da Austrália e a experiência implantada desde 1973, no Peru; vimos, por exemplo, o golpe militar do Chile, onde uma das primeiras medidas da Junta foi exatamente extinguir o Tribunal Constitucional, considerado uma extraordinária vitória no período de governo de Eduardo Frei.
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Com essas considerações, embora o tempo seja limitado, eu insisto em que, se nós buscarmos esse horizonte
do estado de direito democrático e social, é preciso que
tenhamos instrumentos céleres, rápidos, eficazes para o
controle da constitucionalidade. E aí se trata da constitucionalidade em tese, da inconstitucionalidade incidental
e da inconstitucionalidade em omissão que será - quem
sabe? - o grande avanço nesta área da nova Oonstítuíção.
Que nós possamos agir contra a inércia do poder, e o Tribunal Constitucional, com esta vocação muito mais politica do que jurisdicional, seria, na nossa opinião, um
grande momento, uma grande conquista, portanto, fundamentando e enriquecendo, se fosse possível e me associando à iniciativa do constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço à nossa
Secretária que faça a leitura da Emenda n.? 509, do eminente Constituinte Vivaldo Barbosa.
A SRA. SECRETÁRIA (
) - Emenda
rejeitada de autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa:
"Substitua-se o título da Seção H, Do Tribunal
Constitucional por "Do Supremo Tribunal Constitucional".
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
Art. 13. O Supremo Tribunal Constitucional é
composto de nove Ministros, três escolhidos pelo
Presidente da República, três escolhidos pela Câmara dos Deputados e três pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho
Nacional da Magistratura e pelos Conselhos federal e estaduais do supremo Ministério Público
respectivamente.
Substitua-se no art. 13, inciso H a expressão
"doze anos" pela "nove anos".
Substitua-se no art. 13, inciso IH, a expressão
"vencimentos fixados para os Ministros de Estado" por "uma remuneração não inferior à mais
elevada dos Tribunais Superiores de Justiça".
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 13: "Presidirá o Supremo Tribunal Constitucional o Ministério eleito por seus pares".
Substitua-se a redação completa dos incisos,
alíneas e parágrafos do art. 14, pela seguinte:
Art. 14. Compete ao Supremo Tribunal Constitucional:
I - declarar o impedimento do Presidente e
do Vice-Presidente da República com a vacância
dos respectivos cargos por solicitação do Congresso Nacional;
II - processar e julgar originariamente:
a) nos crimes comuns, o Presidente da República;
b) o Vice-Presidente, os Deputados e Senadores, os Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores de Justiça e o Procurador-Geral da República; os litígios entre Estados estrangeiros ou organismos internacionais e a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Territórios;
c) os mandados de segurança, o habeas corpus
e a ação popular contra os atos do Presidente da
República, das Mesas da Câmara e do Senado, do
Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional
da Magistratura, do Tribunal de Contas da União
ou de seus Presidentes e do Procurador-Geral da
República;
d) a representação do Presidente da República, das Mesas do Senado Federal ou da Câmara dos
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Deputados ou de um quarto dos membros de uma
das Casas, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, de Governador de Estado, do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, entidades associativas de
âmbito nacional, criadas de acordo com a lei, partido político, ou de dez mil cidadãos eleitores para
fins de declaração de inconstitucionalidade por
ação ou omissão ou para interpretação de lei ou
ato normativo federal ou estadual;
e) as revisões criminais e as ações rescisórias
e seus julgados;
f) a execução das sentenças na causa de sua
competência originária, facultada a delegação de
atos processuais.
Parágrafo único. Verificando-se a inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Constitucional recomendará ao Poder Legislativo competente a edição da norma faltante.
IH - julgar como instância recursal:
a) o recurso de ofício e obrigatório contra decisões de tribunais de todo o País que declararem
a invalidade, em face desta Constituição de lei ou
ato normativo federal, estadual, municipal.
b) o recurso voluntário da parte interessada
nas causas em que for declarada válida lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal cuja
constitucionalidade haja sido suscitada durante o
processo.
§ 1.0 Nos casos deste inciso, a decisão se limitará à questão constitucional, devolvendo-se os
autos ao Tribunal o Juízo de origem para prosseseguimento do feito ou novo julgamento da causa,
conforme couber.
§ 2.° As decisões do Supremo Tribunal Constitucional que declararem a invalidade de lei ou
ato normativo serão proferidas pela maioria absoluta de seus membros e produzirão efeitos legais
obrigatórios para todos os Poderes do Estado, a
partir de sua aplicação.
Incluir no § 1.0, do art. 14, "após a ação de
inconstitucionalidade para interpelação de lei ou
ato normativo com eficiência de lei."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a palavra
ao Sr. Relator, para tecer considerações sobre a emenda
proposta.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr.
Presidente, caros colegas, a maneira como está-se desenvolvendo esta votação está-me causando preocupações.
A matéria foi exaustivamente debatida entre nós Coloquei no meu anteprojeto o Tribunal Constitucional com
detalhes e diferenças do que está aqui, na emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa, mas aí são preferências formais, e, neste caso, eu preferiria ficar com a minha.
Mas, de toda maneira, minha grande preocupação é
que, com a nova Constituição e COm o conteúdo que ela
terá, nós vamos ter no País um aumento da relevância da
questão constitucional. Era fundamental dotá-lo de um
organismo, de um tribunal capaz de solucionar essas
questões. Como nós vivemos no Brasil real e não no Brasil ideal, e como a aferição do Brasil real se faz muito
nesta Casa, porque esta é a Casa dos contrários, esta é
a Casa dos contraditórios, esta é a Casa da convivência
dos interesses distintos, eu, violentando minhas convicções e consciência, caminhei para uma fórmula de intermediação. Ela foi aceita e encampada por um Constituinte que representa o maior partido da Casa. E, no sentido
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de víabílízá-Ia, consenti em colocá-la na emenda substitutiva.
De modo que aqui reitero pronunciamento anterior.
Votarei contra e com declaração de voto - qUE.' estou
fazendo neste momento e posteriormente encaminharei
- a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, única e
exclusivamente em obediência a um principio parlamentar
da negociação. Porque tivemos negociações prévias sobre
isso com vários Constituintes, que evoluíram para chegar
à fórmula que havíamos aventado em comum, o Constituinte Michel Temer e eu. Fico em dificuldade perante os
colegas com quem há uma hora conversei.
Por causa disso, voto contrariamente à emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa, reiterando e assinalando que,
se a tese que está no meu parecer não for aceita, votarei
a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, nas etapas subseqüentes, e batalharei pelo Tribunal Constitucional todo
o tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Faculto a palavra
ao Constituinte Vivaldo Barbosa, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, são nítidos os
compromissos da Assembléia Nacional Constituinte com
a nova ordem democrática, com a proteção aos direitos
da cidadania, com o aperfeiçoamento das instituições, com
uma ordem social que nos traga justiça social.
Todos esses compromissos vão confluir para uma
Constituição que os consagrará. Nutro ainda esperanças,
apesar de alguns resultados de votações ontem e hoje,
de que a nova Constituição resgatará esses compromissos
e a esperança da Nação brasileira em que o País ingresse
na ordem civilizada em que a cidadania tenha outra dimensão e que a Constituição seja a guardiã dessa nova
cidadania.
A nova Constituição, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, sendo o ápice desta nova ordem jurídica, pretendemos
que seja querida e amada pela população, que seja um
instrumento vivo na consciência viva das pessoas. E para
isto, Sr. Presidente, é preciso dar-lhe nitidez, para isto
é preciso dar-lhe um tratamento diferenciado.
Aliás, há proposições que fiz no sentido de se distribuir a Constituição a todos os empregados, ao serem admitidos em qualquer empresa, a todos os estudantes graduados no segundo grau, e a todos os funcionários públicos que devem jurar sobre a Constituição ao serem empossados na função pública, para que o sentimento constitucional seja irradiado, seja forte no País, a tal ponto que
seja uma alavanca a mais de resistência, com raizes profundas da consciência nacional a resistir aos vendavais
autoritários que têm assolado a História da Pátria.
E o Tribunal Constitucional tem muito a ver com tudo
isto, Sr. Presidente. O Tribunal Constitucional será uma
Corte comprometida com a nova democracia que se quer
implantar. O Legislativo, com a eleição da Assembléia
Nacional Constituinte, rompeu com o autoritarismo do
passado. O Executivo marcará esse rompimento com a
próxima eleição à Presidência da República que se quer
seja o quanto antes. E o Tribunal Constituconal marcaria
o novo tempo do Judiciário no País com os compromissos
democráticos, marcando nova etapa também na vida do
Judiciário do Pais, porque também não podemos esconder, foi muito afetado pelo período autoritário.
Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, a consciência [urídíca do País, 'Clama para que a Assembléia Nacional Constituinte aponte esse caminho, crie o Tribunal Constitucional para desempenhar esse papel.
Eu apelaria, de maneira profunda e terna, ao meu
querido colega Plínio Arruda Sampaio: vamos aceitar a
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manifestação da maioria. Devemos dobrar o nosso trabalho à manífestação da maioria, especialmente o Relator, que, na hora de manifestar o seu voto, os seus ideais
maiores, fique com a sua consciência e com os seus ideais,
mas faça o relatório que a maioria indicar.
Apelaria também ao Constituinte Michel Temer, pela
sua importância, pelo seu compromisso, pela sua participação na consciência jurídica do País, que ajude a
valorizar os ideais do Tribunal Constitucional, que ajude
a atender a esse clamor. Vamo-nos curvar à vontade da
maioria, procurando atender ao clamor nacional pela
nova ordem jurídica com compromissos democráticos e
por uma nova Constituição, com o Tribunal Constitucional como o guardião da nova Constituição.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o eminente Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, com exceção da situação peculiaríssima da Alemanha - que saiu dos escombros do nazismo, com a
federação peculiaríssima e uma legislação concorrente de
Estados-Membros tão fortes quanto à União, em matéria
de elgíslação - todos os demais países que têm Cortes
constitucionais não têm tradição de índependêneía do
Poder Judiciário.
Na Espanha, o exemplo foi citado pelo nobre Constituinte Nelson Friedrich. Vejam bem como não tem
qualquer independência o Poder Judiciário da Espanha,
onde se criou a Corte Constitucional para tentar compensá-lo. "O presidente do Tribunal Supremo da Espanh será nomeado pelo Rei, à proposta do Conselho Geral
do Poder Judicial, na forma que determina a lei". 1:
aquela velha mania 'corporativista. Na Espanha, o Poder
Judiciário não tem qualquer independência.
Outro país citado foi a Itália, onde o Poder Judiciário é um mero departamento do Poder Executivo. Indaga-se: Qual o órgão máximo do Poder Judiciário na Itália? É o Conselho Superior da Magistratura, presidido
pelo Presidente da República. De direito, em primeiro
lugar dele fazem parte o Presidente da República e o
Procurador-Gral da Corte de Cassação, que é um funcionário do Presidente da República. O Ministro da Justiça tem a faculdade de promover ação disciplinar.
Vamos ver o caso da França. Ao Presidente da República incumbe velar pela independência das autoridades judiciais. Nessas funções, ele é assistido pelo Conselho Superior da Magistratura:
"Art. 65. O Conselho Superior da Magistratura é
presidido pelo Presidente da República e tem por VicePresidente nato o Ministro da Justiça".
São países que não têm tradíção de independência
do Poder Judiciário e foram criadas cortes constitucionais,
de c-erta maneira, para fazer o controle da constitucionalidade, até porque são países parlamentaristas, 'em que
a legislação está mais nos gabinetes dos Primeiros-Ministros ou dos chanceleres do que no Parlamento. E, estas
Cortes vão conferir se os Primeiros-Ministros efetivamente estão legislando de acordo com a Constituição.
Mais ainda, o nobre Constituinte Nelson Friedrich
citou - li seu brilhante relatório e o considero da mais
alta competência, embora dele discorde - o problema
do Chile, 'e de modo perfeitamente dentro da minha tese.
Não é o modismo constitucional - para dar emprego a
juristas que acham que não têm condições de chegar ao
Supl'emo Tribunal Federal, por outras razões - que irá
salvar a C'onstituição. Eduardo Fr-ei criou a Corte Constitucional do Chile -e não evitou o fascismo do Sr. Pinoehet, que ainda hoje está aterrorizando o povo chileno.
Na Alemanha, foi criada a Constituição de Weimar. Não
evitou que Hitler assumisse o poder da Chancelaria ale-
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mão E foi criado também, logo após a instalação da República espanhola de 1932, o Tribunal Constitucional. Não
evitou o fascismo franquista.
Então, isto é uma ilusão. Temos de fortalecer o Poder Judiciário, aumentar o poder jurisdicional do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao controle da
constitucionalidade. V1amos aproveitar uma experiência
centenária e não lançar modismos, que nada têm a ver
com o País, que tem a tradição da independência do Poder Judiciário e também tradição presidencialista.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Considerando a
relevância do tema, a Presidência se permite conceder
a palavra a todos os eminentes membros da Subcomissão,
autores de emendas ou de sugestões a respeito do tema.
Todos serão beneficiados com a palavra.
Concedo a palavra ao Oonstítuínte Leite Chaves.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Senhor
Presidente, está em mãos de V. Ex.a uma proposição de
minha autoria, criando a Corte Constitucional. Ela seria
composta por três juristas de notável saber jurídico e
polítíeo, três Ministros do Supremo Tribunal Federal e
tendo como Presidente o do Senado Federal ou outro que
o Congresso Nacional escolhesse.
O Presidente do Supremo Tribunal Federal seria o
vice-presidente desta entidade.
Por que o fiz, gr. Presidente? Porque a Nação não
mais admite fazer-se uma Constituição sem que sua guarda seja entregue ao zelo de uma entidade que possa entender de seus misteres, de seu alcance, que mantenha projeção sentimental ,e grande identificação com os problemas sociais. O Brasil de hoj e mudou completamente. Temos problemas econômicos profundos, mas somos outra
nação depois desses anos todos. Ninguém mais do que eu
tem tanto respeito pelo Supremo Tribunal Federal. O
Supremo é uma das casas de saber mais relevante que o
País já pôde conceber. Compõe-se de homens de notável
saber jurídico, mas não de saber político. Quando digo
político, não é o político-partidário. Refiro-me à sabedoria que se adquire na longa convivência com as responsabilidades públicas, assumidas através das eleições.
Depois de alguns anos, o político que labuta nesta
Casa - V. Ex.a bem sabe - passa a decidir não mais com
a inteligência, mas com uma faculdade superior à inteligência, uma intuição trabalhada ao longo dos anos, dos
sofrimentos e dos desapontamentos. Quer dizer, ele entende e sabe auscultar melhor o coração da sociedade.
Entretanto, Sr. Presidente, depois evolui para uma proposição, no que diz respeito à composição do ilustre Relator. A Corte Constitucional com elementos vindos da Corte,
indicados pelo Congresso, :pelo Supremo e pelo Poder Executivo. Isso deu maior relevância à composição. Eu abriria mão da minha proposição e manteria esta. Porque ali
vamos encontrar o equilíbrio desejado.
V. Ex. a ouviu, o próprio Ministro do Supremo Tribunal
Federal, que aqui esteve, admitir que os órgãos fossem
fiscalizados, mas em igualdade de condições. A nossa preocupação é de que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e
o Poder Judiciário possam sofrer fiscalização externa. E
somente quando a componêncía fosse mais ou menos paritária, com a participação desses três órgãos, teríamos,
então, condições de respeitabilidade para os três Poderes.
Admitindo, entretanto, que sendo um órgão novo e
pudesse ficar isolado nesta fase de transição, e por outro
lado - pelo menos foi o que ouvi de um dos Minisros do
Supremo - admitir-se que o ideal seria criar esta composição dentro do próprio Supremo, acho que o Relator está
de parabéns quanto à composição.
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Veja V. Ex,a. deixa o Supremo e traz esses organismos,
esses elementos de fora. Ou seja, traz uma oxigenação de
fora, com competência definida - aliás, o projeto merece
ser lido - para soluções racionais de todos os casos que
possam surgir. Então, não vejo por que me afastar da posição sugerida pelo relatório. Daremos um passo extraordinário e seguro no sentido de se preservar a Constituição,
que com tanto esforço estamos elaborando.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Michel Temer.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, verifico, aqui, que se acabam confrontando as três
teses. Pelas palavras dos Constituintes Vivaldo Barbosa e
Paes Landim vieram à colação as duas teses. Confesso que
tenho nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, a maior simpatia pela idéia da criação de um Tribunal Constitucional.
Mas reconheço que estamos um pouco no campo dos rótulos. Que Tribunal Constitucional queremos? Ao retratã-lo
aqui, nas várias discussões que tivemos, verifica-se que,
na verdade, desejamos algo que é o anseio de boa parte da
nacionalidade. Queremos uma Corte que guarde os trabalhos que a Constituinte vai realizar, que seja o supremo
guardião do que a Constituinte vai produzir. Será um Tribunal ou uma Corte Constitucional, uma Suprema Corte
ou o Supremo Tribunal Federal. Não importa sua rotulação. Importam suas funções. Tenho a maior simpatia pela
idéia do Tribunal Constitucional e faria tal e qual o Constituinte Plínio Arruda Sampaio: na hipótese da derrota desta emenda, votaria pela tese do Tribunal Constitucional.
Entretanto, Sr. Presidente, tenho também o maior apreço pelo Supremo Tribunal Federal. E, ao dizer isso, não
me estou referindo a uma entidade abstrata. Estou falando de uma história feita por pessoas físicas, por eminentes
juristas que, desde 1891, produziram uma extraordinária
doutrina na vida brasileira - inclusive os Ministros que
hoje se encontram no Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que, de uns tempos a esta parte, mais especialmente de 1964 para cá, modificou-se o clima político-institucional com repercussão jurídica. E este clima político
institucional acabou por influenciar toda a jurisprudência
brasileira, não apenas a do Supremo Tribunal Federal que
cito como exemplo. Durante muito tempo, os juristas progressistas insistiram na impossibilidade de criarem-se trio
butos por decreto-lei, ao mesmo tempo em que a jurisprudência federal dizia que podia. Bastou modificar o clima político-institucional, para que a jurisprudência começasse a guiar-se pela idéia de que não se poderiam mais
criar tributos, que só o Legislativo pode fazê-lo.
Tenho, portanto, Sr. Presidente, o maior apreço pelo
Supremo Tribunal Federal, mas não posso deixar de reconhecer que os novos tempos exigem a idéia de um Tribunal
Constitucional. Daí o porquê, Sr. Presidente, meus colegas,
sairmos para uma tese conciliadora, que não impede a
têncía de uma Corte Constitucional, ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal será a Corte Suprema para exatamente resguardar suas tradições. Mas o que impede que
nessa Corte Suprema estejam alguns indivíduos, alguns
juristas, alguns conhecedores da arte, da ciência jurídica,
levados pela via do mandato?
Quero até ressaltar, porque vejo que se discute a tese
adotada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, sem
aludir a outras inovações. Nós trazemos uma inovação extraordinária, a idéia da audiência pública perante o oongresso Nacional. Ou seja, chegarão lá tantos vitalicios os novos vitalícios - quanto aqueles exercentes de mandato, depois de uma audiência perante esta Casa do Povo.
Portanto, estar-se-á entregando ao povo, via representação
nestas Casas, Senado e Câmara, a possibilidade de argüir,
de indagar, de perquirir, enfim, de estabelecer compromissos que serão cumpridos na Corte Suprema.
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Portanto há uma amálgama - aqui não vai qualquer
radicalismo no projeto que o Constituinte Plínio de Arruda
Sampaio incorporou ao seu Parecer, depois de longas conversas que tivemos - dos Ministros temporários, com mandatos, e os Ministros vitalícios. Acho que isto não fará
mal algum 310 País. Desta Subcomissão deve sair um relatório que seja a média do pensamento desta Casa de representação popular. Que ele, ao final, chegue ao Plenário incólume, índene, de maneira que possa ser aprovado.
O meu temor, portanto, é de que a tese mais radical
- permita-me chamá-la assim - expressiva, significativa,
mas mais radical, de um Tribunal Constitucional possa ser
derrotada no plenário. E uma tese - também peço permissão para chamá-la assim - um pouco mais tímida, que é
a manutenção do Supremo Tribunal Federal tal como hoje
se acha organizado, também não tenha sucesso no plenário,
e, se tiver, não o terá perante o povo, a classe jurídica que
exige, na verdade, uma inovação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Messias Góis.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, entendo que estamos querendo
dar remédio para matar o doente. Como proposto, quer-me
parecer, com o aporte desses ministros escolhidos a dedo
e com mandato certo, que isso nos levará a verdadeiros
tribunais de exceção, semelhantes aos criados em tempo de
guerra. Quanto à audiência pública - vamos pisar no chão
- qualquer um indicado a comparecer ao Congresso Nacional seria trazido por acordo de Lideranças. Por mais
que se fizessem perguntas e por mais bonitas as respostas
dadas, eles seriam já previamente escolhidos. A aprovação
seria um acordo partidário. Enfim, a audiência pública que no papel parece uma coisa bonita, democrática - seria
apenas um acordo partidário, sem qualquer relevância.
Acredito que não poderíamos, diante do funcionalismo
público brasileiro, sob pena de sermos execrados publicamente, criar a carreira funcional mais rápida do mundo.
O elemento a ser indicado Ministro desse Tribunal Constitucional, passar doze anos e - da primeira fornada, uma
parte passaria seis anos e a outra doze - depois aposentarse com vencimentos de Ministro do Supremo Tribunal,
como está previsto.
Entendo que, quando abrimos a faculdade para que o
Ministério Público pudesse representar pela inconstitucionalidade de leis e quando este mesmo Supremo já tem
atribuição privativa, seria muito melhor ativar a máquina
que temos, inclusive o Congresso Nacional, para dar cumprimento ou ratificação aos atos declaratórios de inconstitucionalidade de leis, do que inovar, o que entendo ser
desnecessário.
Este é o meu pensamento.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronaro Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORR:mA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator, quero primeiramente louvar a atitude essencialmente democrática de
V. Ex. a , Sr. Presidente, ao sair dos trâmites formais do
Regimento para permitir dimensão mais ampla ao debate
de tão importante tema.
Na verdade, parece que, se não se esgotou, chegou
perto da exaustão o tema discutido aqui, em função da
qualidade dos argumentos levantados. Quero, contudo, lembrar, em homenagem e em lembrança mesmo ao Relator,
e com todo carinho e respeito pelo Constituinte Vivaldo Barbosa, que, ao analisar agora seu trabalho, sua nobre contribuição, estaremos de certa maneira ilidindo o trabalho assemelhado em conceito que o Relator havia apresentado e teve a delicadeza de, para conformar politicamente o pro-
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cesso, retirar, em homenagem a um trabalho que o querido
Constituinte Michel Temer, em contribuição declarada
pelo Relator, ofereceu ao relato.
Então, efetivamente, parece-me que não teria sentido
muito processuístíco compararmos o trabalho do Constituinte Vivaldo Barbosa com o que já foi superado pelo
Relator, tendo concordado em apresentar outra versão.
Por outro lado, de tudo o que aqui se falou parece-me
relevante a colocação feita pelo Constituinte Michel Temer,
da rotulação. Talvez estejamos deixando de perceber que
o Supremo é, no seu próprio termo, o mais superlativo que
pode existir. Quem pode criar algo mais superlativo do que
o Supremo? O Supremo, hoje, já é provavelmente a Câmara, ou a Seção ou o Tribunal Constitucional que estamos
procurando. Apenas e tão-somente a mim me parece peço vênia para comentar - que o processo de representação e de encaminhamento de matéria constitucional é que
devesse, talvez, ser julgado aqui. Porque é nesse aspecto
que se afunila no Procurador-Geral da República a limitação da avaliação pelo Supremo das matérias constitucionais.
Então, se damos amplitude maior de representatividade e encaminhamento de matérias constitucionais ao Supremo, parece-me que poderíamos estar também encontrando o caminho.
Era essa a colocação que queria fazer. Efetivamente, é
uma contribuição que gostaria de trazer, para lembrar que
talvez estejamos menos procurando a solução e mais procurando o caminho para se chegar a ela, porque já pode
estar escrita.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Silvio Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, não há a menor dúvida de que a Nação está a
exigir nova estrutura de guarda do novo modelo constitucional, que será proximamente entregue ao País. :É
evidente que é uma exigência, é uma imposição da nacionalidade. Quero louvar a iniciativa do eminente Relator
no sentido de desfazer-se do ponto de vista inicial, trazido
no primeiro anteprojeto, no sentido de se criar o Tribunal
Constitucional. Para tanto, valeu-se S Ex.a de entendimento majoritário da Subcomissão, que parece realmente
predominante, para que esta atribuição viesse a ser enquadrada ao próprio Supremo Tribunal Federal. E, a partir
daí, a tese do entendimento hoje fundamentado no novo
Parecer, que já se encontra aprovado a nível preliminar,
com a ressalva dos destaques que ainda serão abordados,
é a solução que, realmente, me parece mais conciliatória.
Ela atende à exigência, à imposição pessoal de guarda
específica, especializada dos ditames oriundos do próximo
diploma constitucional.
Quero também trazer à lembrança - como o fez o
Constituinte Ronaro Corrêa - que considero importantíssima, de que a argüição da inconstitucionalidade seja
realmente ampliada. Acho que é um aspecto sumamente
importante. Não sei, ainda não verifiquei o § 1.0, do art.
16, do projeto do eminente Relator, mas acho que a ampliação dessa competência deve realmente ser atribuída a
todas as entidades citadas no mencionado artigo. Deverá
haver ainda discussão específica sobre o artigo, porque
exíste requerimento de destaque sobre isso.
Acho que ele poderia ser ampliado. Quando se fala em
Mesa do Senado Federal e Mesa da Câmara dos Deputados, deveria abranger qualquer membro do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, mantendo-se a Mesa
da Assembléia Legislativa das Câmara Municipais, a Ordem dos Advogados, os partidos políticos. Porque é evi-
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dente que todas as posições no sentido de que a Constituição seja realmente resguardada passarão a ser questionadas por um universo muito maior de autoridades. Tenho
a impressão de que, preservado o Supremo Tribunal Federal - esta entidade secular, que se fundamenta com a
própria formação das letras jurídicas do País, que dá
grande dimensão às letras jurídicas pátrias, solidificando
tudo isso com o entendimento da preservação da guarda
dos dispositivos constitucionais a serem emanados pela
nova Carta Constitucional - atendem-se aos reclamos, às
ponderações e até às exigências da nacionalidade.
Portanto, eu darei, sobre este aspecto, o meu voto
inteiramente favorável ao que consta da proposta do Relator.
O S'R. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Constituinte Jairo Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE JAmO CARNEIRO - Sr. Presidente, ilustres Constituintes, devo uma explicação, porque apresentei uma emenda à semelhança do comportamento do ilustre Constituinte Michel Temer. Sou pela
manutenção, pela preservação do prestígio e da autoridade
do Supremo Tribunal Federal. A proposta nossa seria na
mesma direção da proposta do ilustre Constituinte Michel
Temer. Soliário, não pedi destaque da emenda oferecida.
Quero dizer que acompanho a proposta do Sr. Relator,
embora me reserve, eventualmente, para, no momento
oportuno, solidarizar-me com alguma proposição que contenha alteração no contexo geral do desenho apresentado
no Relatório. A exemplo da referência feita pelo ilustre
Constituinte Sílvio Abreu, sobre a representação quanto
à inconstitucionalidade, reservar-me-ei para o momento
oportuno. Faço este registro para ser leal ao ilustre Relator, coerente comigo mesmo e sincero com todos os membros da Subcomissão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Plínio Martins.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Presidente, procurarei ser breve.
O Supremo Tribunal Federal constitui, em nossa Pátria, uma das poucas tradições que temos. Devemos respeitá-lo, mantendo-o. Gostaria de usar outro argumento.
O Brasil é um País rico de inteligência, mas pobre no conceito internacional. Não podemos estar criando órgãos,
quando a nossa população é faminta. Como cairia no Brasil
uma notícia de que em Moçambique se cria nova instituição judiciária, quando seu povo está morrendo de fome?
É o que o cinema e a televisão mostra-nos constantemente. O Brasil vive o mesmo problema.
Portanto, se temos uma instituição que, apenas aumentando-se o número dos seus participantes, poderá perfeitamente esgotar sua tarefa, estarei com a proposta do
Plínio Arruda Sampaio, quando fala na criação de um
Tribunal Supremo com diversas seções. A Seção Constitucional é suficiente para impedir que se crie no País mais
um setor a exigir verbas que viriam trazer maior empobrecimento ao Erário. Daí, portanto, estar perfeitamente
de acordo com a proposta atual do anteprojeto do nosso
Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Nilson Sguarezi.
O SR. CONSTITUINTE NILSON SGUAREZI - Sr.
Presidente, também me sinto na obrigação de aqui registrar algumas palavras. Acredito que, com minha opinião,
tenha, talvez, contribuído para que o ilustre Relator declinasse de sua posição inicial. Durante as audiências públicas
que tivemos, ouvindo ilustres juristas, inclusive o reprerepresentante da Ordem dos Advogados do meu Estado,
Prof. Lamartine Correia de Oliveira, quando apresentou,
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oficialmente em nome da Ordem, a proposta da criação
da Corte Constitucional, S. Ex.a, o Relator, no seu Relatório inicial, aceitou a tese da Corte Constitucional. Conversando, posteriormente, entendeu que deveria sair para
esta proposta intermediária.
Acho que vamos viver novos tempos no Brasil depois
desta Constituinte. As cabeças das pessoas vão-se abrir.
A organização da nossa sociedade vai florescer. A demanda
da nossa sociedade pelos seus direitos, pelas suas garantias
terá um fluxo muito grande e, muitas questões, com implementações das próprias e novas disposições da Constituição, exigirão, com certeza, uma Corte especial para
dirimir todas as questões da constitucionalidade que realmente ocorram no País.
Minha posição inicial era pela Corte Constitucional,
mas acho que deveremos ficar no que é possível. Vejo,
inclusive, na posição do Relator, uma boa alternativa como re.fe.riu o nosso companheiro Michel Temer - para,
no Plenário, talvez ser aprovada a proposta intermediária,
aquela que representa um avanço. Se não criamos a Corte
Constituconal, como era nosso desejo inicial, representamos um avanço e uma resposta à demanda que com certeza teremos das várias questões de constitucionalidade.
Se não tivermos uma Corte, mesmo dentro do Supremo,
especializada, com independência e com critério de selecionamento dos juízes e dos Ministros, estaremos colocando o próprio Supremo em Situação de dificuldades.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Considerando a
relevância do tema, franqueei a palavra a todos os eminentes Constituintes membros ou não da Subcomissão,
presentes na sessão de hoje. Sinto-me feliz. Estamos chegando ao término dos nossos trabalhos.
Realizamos cerca de onze audiências públicas e ouvimos desde modestos Serventuários da Justiça até emientes
jurisconsultos, inclusive Ministros do Supremo Tribunal
Fed!'lral. Nós cons~guimos cerca de sessenta horas de gravaçao desses depoímentos que têm um extraordinário volume de informações a respeito dos problemas do Poder
Judiciário no País.
. Recebemos cerca de duas mil sugestões de natureza.
emmentemente popular. O povo enviando ao Congresso
informações e proposições a respeito da Justiça do País.
Recebemos, repito, em torno de duas mil sugestões o que
nos permitiu um diagnóstico quase completo da situação
do Poder Judiciário no Brasil. Esse diagnóstico culminou
COm a elaboração do anteprojeto do Constituinte Plínio
Arruda Sampaio.
Mas algumas coisas realmente deixaram-me profundamente preocupado. Em primeiro Iugar, o grande problema do Judiciário estaria na base, na primeira instância. Mas, também, na cúpula há problemas muito grandes.
Acho que o Supremo Tribunal Federal, paradoxalmente,
foi o que mais deu e mais faltou a este País nos momentos difíceis, sobretudo na crise institucional. Não posso esquecer ...
(Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Acolho o aparte
de V. Ex. a O Congresso Nacional também. Mas devo dizer a V. Ex. a que, pessoalmente, procurei ser fiel ao meu
povo em três mandatos que aqui exerci, sempre lutando
contra a tirania e defendendo o estado do direito demoerátíco. De modo que me sinto autorizado a falar.
Mas, Srs. constituintes, Deputados e Senadores...
O SR. CONSTITUINTE (Fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não acolho a
questão de ordem agora; somente em seguida. Como a

Agosto de 1987

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

questão de ordem depende de autorização do orador, perdoe-me V. Ex.a
Dizia eu que o Supremo Tribunal Federal, paradoxalmente, foi o que mais contríouíu, que mais deu ao
Brasil e que mais lhe faltou nos momentos sobretudo de
crises institucionais. Recordo-me de um célebre voto do
Ministro Nelson Hungria, 'em um habeas corpus impetrado em favor do ex-Presidente Café Filho, quando se
encontrava a bordo, se não me engano, do Cruzador Tamandaré, Ele dizia simplesmente o seguinte: "Os tanques estão ai, não temos condições de decidir," e negou
a prestação jurisdicional, voto este que foi acompanhado
pelos demais Ministros.
Srs. Constituintes, vivemos vinte anos de didatura e
neste paríodo - estou falando não como Presidente da
Subcomissão, mas como Constituinte que tem compromissos com o povo - em função do centralismo político
existiu apenas um grande poder, o Executivo. O Parlamento nacional era uma ficção institucional. Fingia que
decidia, mas 'era um mero vendedor de ídéías para o 'Executivo.
As grandes propostas colocadas nesta Casa e no Senado F1ederal eram Ievadas para o Palácio do Planalto,
que lhes fazia uma leve maqulagem e, em seguida, eram
aqui aprovadas.
O Poder Judiciário foi apoucado na sua expressão:
pelo sistema de escolha dos Ministros do Bupremo Tribunal F1ederal, nesse presidencialismo deformado, em um
regime onde nem o Presidente da República, nem Ministo de Estado, nem Deputado, nem Senador, nem
Ministro, nem Governador, nem Secretário de Estado,
tinham qualquer responsabilidade. Tudo se podia fazer
impunemente no Pais. O Supremo Tribunal Federal recebeu eminentes juristas que estiveram a serviço do autoritarismo, muitas veres, denunciando homens públicos
desta Casa, propondo cassações de mandatos pelo crime
de ir à tribuna dizer a verdade. Isto deixou uma má lembrança a respeito do Supremo Tribunal Federal.
Eu, Srs. Constituintes, sou daquele tempo em que o
Supremo Tribunal Federal mandou uma proposta de reforma do Poder Judiciário - que era uma caríeatura sem
apoio de nenhum outro Tribunal, de nenhum Juiz a não
ser do próprio Supremo Tribunal Feder3l1 - que o Presidente Ernesto Geisel aceitou e acatou, e pretendeu impor
ao Oongresso Nacional. E o Congresso resístíu bravamente. Fui o último orador a falar em uma sessão matutina,
defendendo o ponto de vísta da Ordem dos Advogados do
Brasil, da qual era Conselheiro. E, antes de assomar à
tribuna, recebi um conselho do saudoso Deputado José
Bonifácio de Andrada: "Ou esta reforma proposta pelo
Presidente Geisel vai ser aprovada, ou esta Oasa será
fechada". E me perguntava qual era a opção. Eu disse
que ficava com a minha consciência e com o que a considerava interesse do País".
A proposta apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, em verdade, era uma caricatura de reforma. Eu
tenho receio desse Tribunal, sobretudo pelo seu nmctonamento. Agora, o Supremo Tribunal Federal recebe cerca de vinte mil processos por ano. E, usurpando funções
que são exelusívas do Congresso Nacional, legisla em seu
Regimento. Criou, por exemplo, a argüição de relevância.
E o que é argüição de relevância? R'8Cebe vinte mil processos, mas pode julgar apenas oito ou nove mil, como
vem fazendo anualmente. Reúne-se em sessão secreta e
sem um dedo de fundamentação para propiciar à parte
o controle e a harmonia das suas decisões, manda arquivar cerca de onze, doze mil processos por ano.
A proposta do eminente Constituinte Michel Teme[',
em verdade, tira-lhe o medo de introduzir uma inovação
que pode não ser bem sucedida no País. Pelo contrário,
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areja o Supremo Tribunal Federal. O que se está propondo? A criação de uma seção Constitucional, composta de juízes com mandato de doze anos, com vinte anos
de 'experiência profissional, de notário saber jurídico e
de reputação ilibada. A cada seis anos, quatro desses
[uízes seriam renovados e o próprio Supremo Tribunal
Federal indicaria, para esta Seção Constitucional, quatro
dos seus juízes vitalícios. Parece-me que isto é um ovo
de Colombo. Eu me rendo, sem dúvida aãguma, à tese
que 'considero realmente iluminada. Tenho-a para mim
que é Deus olhando para o povo brasileiro e inspirando
os nossos Constituintes, para encontrarem uma solução
que atenda realmente à aspiração do povo brasíleíro. l!l
anseio de todos que também o Poder Judiciário se modernize, 00 democratize, fique perto do povo, que não
mais acredita na sua Justiça, elitizada, que não funciona,
está emprerrada e, sobretudo, extremamente cara, Não
para o Estado - que gasta cerca de 0,5% do Orçamento
com o Poder Judiciário - mas para o cidadão. E brevemente teríamos doe aqui adotar a solução alemã: criar
um seguro para, quando o cidadão precisar recorrer ao
Judiciário, poder pagar o advogado.
Eram as considerações que gostaria de fazer. Concluo dizendo ao Constituinte Messias Góis sobre a aposentadoria desse jurista ou Ministro, que teria doze anos
de mandato. Segundo S. Ex.a , seria a carreira mais curta
do mundo. Não é. Em verdade, a earreíra mais curta do
mundo hoje é dos Deputados Estaduais. Atualmente, no
meu e no seu Estado, aposentam-se com dois mandatos,
com cerca de oitenta mil cruzados. Esta é a verdade.
(Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero dizer a
V. Ex.a que esses expedientes precisam acabar, sobretudo
pelo controle efetivo da sociedade.
Eram estas as minhas considerações.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte para uma
questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE
- Estamos
discutindo aqui o Tribunal Constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vamos para a
votação.
O SR. CONSTITUINTE
- V. Ex. a
comete uma injustiça ao dizer que o Supremo Tribunal
Federal ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - l!l questão de
ordem, Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE
- Exatamente. V. Ex. a fez uma afirmação equivocada. Porque, veja
bem, a Constituição Federal atual, como a de 1946, mutatís
mutandis, no art. 115, no caso do Supremo Tribunal Federal,
diz assim: "Compete elaborar o seu Regimento Interno,
respeitado o que preceitua a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional, estabelecer a competência ... (Intervenção fora
do microfone. Inaudível.)
Acho que quanto a isso é que se deve corrigir. Concordo
com V. Ex. a, não se pode deixar à vontade o poder de
decidir à relevância federal, mas está é praticando atribuição dele, dentro da constitucionalidade. Agora, meu caro
Presidente José Costa, quero fazer essa ressalva preliminar
a V. Ex. a que realmente é um dos que mais têm autoridade
moral para fazer críticas ao regime anterior. Acompanhei
de perto a sua luta, a sua atuação. V. Ex. a foi um bravo
Deputado e muito me honra desfrutar da sua amizade,
se V. Ex. a me permite, mesmo pela discordância. Tenho
o maior respeito por V. Ex. a , porque é um bravo e corajoso
político, sempre se manteve coerente nas suas posições.
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SR. PRESIDENTE (José Costa) - Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE
- Agora, meu
caro Presidente José Costa e Srs. Constituintes, o Supremo
falhou, cometeu falhas, mas nós também cometemos, as
lideranças políticas. Veja bem V. Ex. a : quem primeiro tentou reagir contra 1964? V. Ex. a cometeu uma injustiça ao
Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Constituinte,
é uma questão de ordem?
O SR. CONSTITUINTE
- Sim, m~s
V. Ex. a cometeu uma injustiça. Quem primeiro reagiu
contra o Ato Institucional n.O 1 foi o Supremo Tribunal
Federal, quando negou, P01" unanimidade, no voto do Ministro Victor Nunes Leal, intervenção federal no Estado de
Goiás, - através da cassação da ação penal que queriam
impor, concedendo habeas corpus ao Governador Mauro
Borges - o Congresso Nacional imediatamente decretou
a intervenção federal. Quer dizer, há uma série de equívocos,
de erros.
Agora, veja bem V. Ex. a , nós, aqui, do Congresso Nacional, também não temos muito cuidado em zelar pela
proteção do texto constitucional. O texto constitucional
proíbe a contratação de funcionários sem concurso público
e somos os primeiros a descumprí-Io, S. Presidente. O problema não é o Supremo Tribunal Federal é a crise institucional brasileira. Infelizmente, as elites políticas levaram
essas vicissitudes da República que também interferiram
no Supremo, lamentavelmente. Mas V. Ex. a não pode dizer
que ele só tenha 'falhado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa)
Peço a V. Ex. a
que conclua a sua fala.
O SR. CONSTITUINTE
- Cometeu
erros e falhas como todos cometemos no processo político
nacional, mas tem prestado e prestou, ao longo de sua
vida pública, relevantes serviços à Nação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Constituinte,
V. Ex. a teve oportunidade de discorrer...
- V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE
discorreu três vezes também.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero saber se
se trata de uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE
- Não. Mas
o Sr. Presidente falou por três vezes.
Para concluir, Sr. Presidente, quero aqui dar meu depoimento, porque o debate era sobre o Tribunal Constitucional, de repente V. Ex. a extrapolou para o debate sobre
o Supremo Tribunal Federal.
Veja bem V. Ex. a , está aqui o registro.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço a V. Ex. a
que conclua.
O SR. CONSTITUINTE
- V. Ex. a
deve ter lido no Jornal do Brasil de terça-feira o depoimento de um homem insuspeitíssimo, vítima da Revolução,
vítima do AI-5 da maneira mais drástica e absurda. Esse
grande e notável advogado Evandro Lins e Silva, veementemente fez a defesa da preservação do Supremo Tribunal
Federal. Até por que não vi, até hoje, em qualquer audiência pública nem nessas sessões, nem dos poucos que
aqui compareceram, questionar-se a eficácia do controle
constitucional do Supremo Tribunal Federal. O que se
questionou foi a prerrogativa de exclusividade do Procurador-Geral da República. É um erro que precisa ser corrigido.
Agora, levar a justiça ao povo? Sim. estamos de acordo.
Celeridade processual é necessária e estamos de acordo, mas
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partindo da base da Justiça, como disse muito bem Evan·
dro Lins e Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passa-se à votação da Emenda n.? 509, de autoría do Constituinte Vivaldo Barbosa.
O eminente relator propõe sua rejeição, sugerindo que
os Srs. constituintes adiram à sua proposta. Quem estiver
com a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa votará
sim; os que estiverem com a proposta do Relatório votarão não.
DESTAQUE DA EMENDA N.o 509, DO CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA

Votação
VOTOU "SIM" O SR. CONSTITUINTE HAROLDO
SABóIA

VOTARAM "NÃO" OS SRS. CONSTITUINTES:

Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Correa, Michel Temer,
Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Oorrea,
Silvio Abreu, Vinicius Cansanção, Messias Góis e Adolfo
Oliveira.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Não, Sr.
Presidente, com as ressalvas que já fiz e com o texto escrito com que responderei ao Constituinte Vivaldo Barbosa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A proposta do
Constituinte Vivaldo Barbosa, contida na Emenda n. O 509,
foi rejeitada por dezoito votos a um. A proposta seguinte
é a do Constituinte Maurício 'Corrêa, de n.? 379, cuja leitura peço que seja feita pela nossa Secretária.
(Leitura da Emenda.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vamos aguardar
a chegada do nosso relator. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE
- Sr. Presidente, pela ordem. Sugiro que, se houver interesse do
ilustre constituinte, ele poderia fazer a defesa, depois entraríamos na votação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Constituinte Maurício Corrêa, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRIDA - Procurei não falar da outra vez, exatamente para poupar o
tempo.
S!". Presidente, na verdade, não sei se comemoramos
aqui as exéquias da missa de 7.0 dia do Supremo Tribunal
Federal ou se o Te Deum do Tribunal Constitucional. A
verdade é que não gostaria de participar das exéquias,
sem antes fazer algumas considerações.
Sabemos que, em outras subcomissões, a idéia da Corte
Constitucional já foi, ínclusíve, inserida em alguns capítulos. O Supremo Tribunal Federal poderia ser mantido na
sua estrutura, de tal modo que, ampliando-se o leque da
competência sobre matéria constitucional, teria diminuída
a sua competência no que tange ao momento atual.
Quando apresentamos a idéia da manutenção do Supremo Tribunal Federal, tínhamos diante de nós a proposta do anteprojeto Plínio Arruda Sampaio, que criava
o Supremo Tribunal de Justiça. De modo que o Supremo
teria a sua .competêncla reduzida, porque passaria para o
Superior Tribunal de Justiça grande parte da matéria
que hoje está afeta a ele.
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Sei que o assunto vai-se afunilando, daqui para frente, até chegar ao grande debate do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
Não seremos nós, aqui, que esgotaremos o assunto.
Creio até que a idéia da Corte Constitucional é mais ampla, na medida em que se procura importar esse modismo,
Só porque se criou aqui ou acolá.
A verdade, Sr. Presidente, é que sustento a permanência do Supremo Tribunal Federal mirando o seu passado, a experiência que produziu, desde sua instalação até
os dias de hoje. V. Ex. a foi, data venia, profundamente
injusto com a excelsa Corte do Pais, ao trazer aquelas referências, que não fazem jus, sequer, à inteligência do
nobre Presidente desta Casa. V. Ex. a , Sr. Presidente, conhece muito bem o que aconteceu. Não foi o Supremo Tribunal que foi fraco; foi o poder que se aviltou no País.
E não existiu instituição mais fraca do que o Congresso
Nacional, porque se acovardou também. E o Supremo Tribunal teve as cassações de Hermes Lima, de Evandro Lins
e Victor Nunes Leal. E, em seguida, o então Presidente
daquela Corte, o insigne, hoje ainda vivo, Gonçalves de
Oliveira, renunciou ao cargo, o mesmo acontecendo com o
saudoso Ministro Lafayete de Andrade, aposentado precocemente. Se houve, como se afiançava outrora, o fato de
que o Supremo Tribunal Federal se transformou num apêndice do Poder Executivo, eu are poderia concordar em
parte, exatamente em virtude desse aviltamento do Poder
geral. Se me perguntam se dou certa razão a Faoro, quando assinala que o Supremo Tribunal foi um departamento
do Poder Executivo, também posso concordar, mas quem
vai fazer uma instituição forte somos nós, através de úma
Constituição que servirá aos nossos filhos e netos. Por
isso, a existência do Supremo Tribunal seria, em última
análise a reprodução da Suprema Corte dos Estados Unidos, qu'e teve a coragem de varar os séculos - tem quase
duzentos anos de existência. E o Brasil mírou-se.na Oonstítuiçâo americana, todos sabemos disso. O Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, a Corte Suprema daquele país, teve a força moral de derrubar um Presidente
da República, Richard Nixon, e todo o mundo aplaudiu.
Isto é democracia. Democracia não se constrói com uma
Corte Constitucional. Se novamente os militares assumirem o poder no Brasil, par força das armas, não será esse
Tribunal Constitucional que irá evitar que isto aconteça.
Temos de fortalecer nossas convicções democráticas.
Hoje. ao se eliminar o Supremo Tribunal Federal,
com a iniciativa que se toma aqui, violenta-se a História
deste Pais. E nós vamos defender a História, a tradição
e a experiência. Colocar o Supremo Tribunal Federal
travestido dessa forma, como foi concebido, Sr. Presidente melhor será que se mantenha a Corte Constitucional.
D~r essa estrutura que se pretende ao Supremo Tribunal
Federal, aviltando sua formação, sua composição, permitindo inclusive que juízes com mandato certo, não vitalícios, esclhidos por um poder político, façam parte de
seu quadro, é aviltar uma instituição que tem por base
a serenidade para julgar, já que é constituída de juizes
vitalícios, que não sofrem pressões da política nem dos
governos. A responsabilidade que temos aqui é séria. Portanto criar um Tribunal Constitucional não será uma
soluÇã.o para aquilo que se ahneja, Dar, .si~, competêncía
ao Supremo Tribunal, ampliar a apreciaçao da matéria
constitucional, de tal forma que Promotor-Geral,_ OAB,
Mesas das Assembléias estaduais, do Senado, da Camara,
argúam inconstitucionalidade, que chegue até o Supremo para ser apreciado, tudo muito bem. estou de. pleno
acordo, tem de ser isto. Fortalecer o Supremo Tnbunal
Federal para que ele tenha aquela mesma força que teve
a supr~ma Corte dos Estados Unidos, que! enfrenta-r;do
as adversidades, teve a coragem de determinar a renun-
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ela de um Presidente da República. É assim que se constrói uma democracia; são duzentos anos de Constituição
de um país. Achar que para resolver o problema do respeito à nossa democracia e à nossa liberdade temos de criar
uma Corte Constitucional, como se fosse ela a tábua de
salvação para a solidificação das instituições democráticas brasileiras.
A opinião, Sr. Presidente, que trago aqui, na qual
posso ser vencido, mas que vou sustentar até o final, e
tenho certeza que essa tese vai ser engrossada, é a de
manter o Supremo Tribunal Federal tal qual ele foi concebido; que os Ministros sejam vítalícíos, para que tenham
independência, e valor moral de julgar tanto o ooverno
do Sr. Geisel como o Governo do Sr. Sarney, quando
violentarem a nossa Oonstítuícão. Precisamos, sim. fortalecer a mstituícão do Poder Júdiciário, através da excelsa
Corte, o Supremo Tribunal Federal, e não criar Tribunais
constitucionais que podem servir muito bem a outros
países, mas certamente não servírão à regra, ao estilo, à
formação, à tradição do Direito no Brasil.
Minha posição, portanto, será esta, a de respeito ao
Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Muito bem, só
quero dizer ao Oonstituínte Maurício Corrêa, já que fui
citado nominalmente, que o Supremo Tribunal Fe der al,
na normalidade constitucional, tem uma posição, e nas
crises institucionais, outra. Evidentemente, quando critiquei a postura do Supremo Tribunal Federal, não o fiz
às figura.s de Hermes Lima, do Ministro Evandro Lins
e Silva, que foram cassados exatamente porque tiveram
a dignidade e a postura do bom juiz. Critiquei, sim, o
Supremo, que na adversidade curvou-se ao autoritarismo,
ao arbítrio. De 'modo que fica o registro de V. Ex a, mas
me permita fazer o reparo.
O SR. CONSTITUINTE
- Quero dizer o seguinte: a minha emenda sobre o Supremo Tribunal Federal é muito mais abrangente. Foi
ótimo o Constituinte Maurício Corrêa ter dito que sua
emenda era mais abrangente, assim tivemos a oportunidade de ouvir de S. Ex. a este belíssimo pronunciamento, que ficará registrado nos Anais. Mas as minhas
emendas, todas elas, sobre a Suprema Corte, são muito
mais abrangedoras do que as do Constituinte Maurício
Corrêa. Então solicitaria de V. Ex.a destaque também
para as minhas emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está em votação
a Emenda n.O 379, de autoria do Constituinte Maurício
Corrêa. Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Apenas
para dizer que
Relator opina pela rejeição da emenda.

°

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Coloco em votação a Emenda n.O 379. de autoria do eminente Constituinte Maurício Corrêa. A votação será nominal. Os votos
"não" mantêm a proposta do Relator; os "sim" aprovam
a proposta do nosso eminente Constituinte.
(DESTAQUE A EMENUA N.O 379,
TITUINTE MAURiíCIO CORR:ÊA)

no

CONS-

(Procede-se à votação)
Votaram "sim" os Srs, Constituintes: Francisco Amaral, Maurício Corrêa, Paes Landim, Messias Góis e Adolfo
Oliveira.
Votaram "não" os Brs. Constituintes: Jairo Carneiro,
José Costa, Leite Chaves, Leopoldo Peres, Michel Temer,
Moysés Pimentel, Nilson Sguarezi, Plínio Arruda Sampaio,
Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Sílvio Abreu,
Vinicius Cansanção e Haroldo Sabóia.
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por quatorze
votos a cinco, a emenda do eminente Constituinte Maurício Corrêa foi rejeitada. Passemos à seguinte.
Indago do Constituinte Paes Landim, já que há um
conjunto de propostas, todas sobre o Supremo Tribunal
Federal, se elas poderiam ser lidas no conjunto e votadas
globalmente.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Há algumas
que dizem respeito ao Tribunal Federal de Recursos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Seria tão-somente a matéria relacionada ao Supremo Tribunal Federal,
então indago se V. Ex.a concorda.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sim. Depois
veremos as demais.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vou-me permitir
proceder à leitura, mesmo fora de ordem, de tdoas as propostas do ilustre Constituinte Paes Landim.
Emenda n.? 330-6. Autores: Constituintes Paes Landim
e Adolfo Oliveira. Diz o seguinte a emenda:
O art. 13 do Anteprojeto passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com
sede na Capital da União e jurisdição em todo o
território nacional, compõe-se de onze Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada."
Justificação
Mantém-se a atual estrutura do Supremo Tribunal
Federal, introduzindo-se, apenas, o limite de 66 anos para
a nomeação de seus Ministros, a fim de que sua permanência possa perdurar, no mínimo, por quatro anos.
Peço que seja dispensada a leitura da Emenda
n.? 332-2. Ela e de iguá1 teor e já foi apresentada por duas
vezes.
A Emenda n.O 327-6, de autoria dos Constituintes Paes
Landim e Adolfo Oliveira, tem a seguinte redação:
"O art. 16 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:
Art. 16. Compete ao Tribunal Superior Federal:
I - processar e julgar originariamente:
a) as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados;
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais
e do Trabaho, os juízes federais, os juízes do trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério
Público da União, nos crimes comuns e de responsabilidades;
c) os habeas corpus e mandados de segurança
contra ato de Ministro de Estado, Presidente do
Tribunal ou de seus órgãos e membros, e do responsável pela direção geral da Polícia Federal;
d) os conflitos de jurisdição entre seus órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre os
Tribunais Regionais Federais e juízes subordinados
a outros Tribunais Regionais Federais, e entre
juízes subordinados a tribunais diversos.
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II - julgar, em recurso ordinário, os habeas
corpus e mandados de segurança decididos, originariamente, pelos Tribunais Regionais Federais.
III - julgar, mediante recurso especial, as
causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais, quando a dceisão
contrariar dispositivo da Constituição, violar letra
de tratado ou lei federal, declarar sua inconstitucionalidade, ou divergir de julgado do Supremo
Tribunal Federal, do próprio Tribunal Superior
Federal ou de outro Tribunal Regional Federal."
Justificação
A competência do Tribunal Superior Federal, como a
dos demais Tribunais Superiores, é matéria de natureza
constitucional
Emenda n.? 335-7. Autores: Constituintes Paes Landim
e Adolfo Oliveia.
Diz o seguinte a emenda:
"O art. 14 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:
Art. 14. Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I - processar e julgar originariamente:
a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Deputados e Senadores,
os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros
e o Procurador-Geral da República;
b) nos crimes comuns e de responsabilidade,
os Ministros de Estado, ressalvado o disposto no
art.... (art. 42, item I, da CF atual), os membros dos Tribunais Superiores da União e dos
Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, os Ministros do Tribunal de
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
c) os litígios entre Estados estrangeiros ou
organismos internacionais e a União, os Estados,
o Distrito Federal ou os Territórios;
d) as causas e conflitos entre a União, os
Estados, o Distrito Federal ou entre uns e outros,
inclusive os respectivos órgãos de administração
indireta;
e) os conflitos de jurisdição entre Tribunais
federais, entre Tribunais federais e estaduais,
e entre Tribunal e juiz de primeira instância a
ele não subordinado, ressalvado o disposto no art.
13, r, d;
f) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito Federal e dos
Territórios, ou entre as destes e as da União;
g) a extradição requisitada pelo Estado estrangeiro e a homologação das sentenças estrangeiras;
h) o habeas corpus, quando o coator ou o
paciente for Tribunal, autoridade ou funcionário
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se tratar
de crime sujeito à mesma jurisdição em única
instância, não se incluindo nessa competência os
habeas corpus contra atos praticados singularmente pelos juízes de outros Tribunais, sujeitos ao
julgamento destes.
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i) os mandados de segurança, contra atos do
Presidente da República, das Mesas da Câmara e
do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal,
ao Conselho Nacional da Magistratura, do Tribunal de Contas da União, ou de seus Presidentes,
e do Procurador-Geral da República, bem como
os impetrados pela União contra atos de governo
de Estado, do Distrito Federal e de Territórios ou
por um Estado, Distrito Federal ou Território
contra outro;
j) a declaração de suspensão de direitos na
forma do art. ... (se for mantido o art. 154 da
atual CF);
I) a representação do Procurador-Geral da
República, por inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual ou para interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual;
m) as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados;
n) a execução das sentenças, nas causas de
sua competência originária, facultada a delegação
de atos processuais;
o) as causas processadas perante quaisquer
juízes ou Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da República, quando
decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem,
à saúde à segurança ou às finanças públicas, para
que suspendam os efeitos da decisão proferida e
para que o conhecimento integral da lide lhe seja
devolvido; e
p) o pedido da medida cautelar nas representações oferecidas pelo Procurador-Geral da República.
II - julgar em recurso ordinário:
a) as causas em que forem partes Estado estrangeío ou organismo internacional, de um lado,
e de outro, Município' ou pessoa domiciliada ou
residente no País;
b) os habeas corpus decididos em única ou
última instância pelos Tribunais Federais ou Estaduais se denegatória a decisão, não podendo o
recurso' ser substituído por pedido originário;
III - julgar, median,te. recurs~ e~trao.rdi~ári?,
as causas decididas em uniea ou ultima ínstãncía
por Tribunais Superiore~ _Federais .ou Tribunais
Estaduais, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição
ou negar vigência de tratado ou lei federal;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado
ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato normativo ~e .g9verno local contestado em face da Oonstítuíção
ou de lei federal; ou
d) der à lei federal interpretação divergente
da que lhe tenham dado o próprio Supremo Tribunal Federal, outros Tribunais Superiores Federais ou Tribunais Estaduais.
§ 1.0 Nos casos previstos nas alíneas a, segunda parte, e d do inciso III deste artigo, o recurso extraordinário somente será cabível se:
I - o Supremo Tribunal Federal reconhecer
a relevância da questão federal;
II - houver divergência entre a decisão recorrida e Súmula do Supremo Tribunal Federal;
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III - o Tribunal Superior Federal, na hipótese
de divergência com decisão do Supremo Tribunal
Federal, julgar contrariamente a esta o recurso
especial.
§ 2.° Para o efeito do disposto no inciso I do
parágrafo anterior, considera-se relevante a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica,
e considerados os aspectos morais, econômicos,
políticos e sociais da causa, exigi.r a apreciação do
recurso extraordinário pelo Tribunal.
§ 3.° O Supremo Tribunal Federal funcionará
em Plenário ou dividido em turmas.
§ 4.° O Regimento Interno estabelecerá:
a) a competência do plenário, além dos casos
previstos nas alíneas a, b, c, d, i, j, I e o do item I
deste artigo, que lhe são privativos;
b) a composição e a competência das turmas;
c) o processo e o julgamento dos feitos de sua
competência originária ou recursal e da argüição
de relevância da questão federal; e
d) a competência de seu Presidente para conceder o exequatur a cartas rogatórias e para homologar sentença estrangeira.
Justificação
Introduzem-se, na atual competência originária do Supremo Tribunal Federal, modificações
decorrentes de jurisprudência construtiva da Corte e de emenda para a criação de um Tribunal
Superior Federal e vários Tribunais Regionais Federais.
,Fazem-se alterações, igualmente, na competência do Supremo Tribunal Federal para julgar
recurso extraordinário, em razão, jinclusive, da
criação do Tribunal Superior Federal.
Mantém-se a argüição de relevância federal
porque "não passa de utopia ímagínar u~ Tribunal capaz de julgar recurso~ ext~aordmárH?s contra acórdãos de todos os Tnbunms do Brasil, para
interpretação de lei federal. ~erian: ne?essários
tantos ministros que o Oolegiado jamais :poderia se reunir com todos os membros. E as maiorias ocasionais acabariam por formar uma jurisprudência instável."
Consulto o ilustre constituinte se há outras emendas
com pedido de destaque.
Com a palavra o relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, pelas razões que exaustivamen:te expende!!l:0s n~ste
debate, acho que a matéria está mais do que díscutída,
Não se acrescenta qualquer elemento novo nas emendas
apresentadas. De modo que eu voto pela rejeição de todas
as emendas lidas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Paes Landim, para encaminhar a votação,
por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, pedi destaque de seis emendas. Devo ter um prazo
um pouco maior, já que foram elas apresentadas em bloco.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre Constituinte Paes Landim, ouvir V. Ex.a é um prazer muito
grande para mim, pessoalmente e, tenho certeza, também
para os demais companheiros.
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o SR. .cONSTlTUINTE PAES LANDIM - V. E..x. a tem
toda a autoridade para isto. O que não admito é colegas
que não compareceram sequer a uma audiência pública
virem aqui reclamar de tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a, que tem
seis emendas, se contentaria com o tempo de doze minutos?
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Está ótimo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Então tem V.
Ex. a a palavra. (Tumulto.)
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Nós ficamos
aqui até as duas horas da manhã, Senador Leopoldo Peres.
E V. Ex. a disse que nunca veio a uma audiência aqui. Pelo
menos nas audiências públicas eu nunca o vi.
O SR. CONSTITUINTE LEOPOLDO PERES - V. Ex. a
não está dizendo a verdade. (Tumulto.)
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Então me
desculpe. Mas nessas sessenta horas eu não o vi. É só conferir âs Atas. Vamos conferir as Atas. Não tenho de lhe
dar satisfação nem V. Ex.a a mim. Vamos conferir as Atas.
V. Ex.e. comp~receu a quantas sessões? Eu fui eleito pelo
povo e sou pago para trabalhar, Sr. Senador Leopoldo Peres.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Michel Temer.
Peço à assistência que colabore com a Presidência não
se manifestando. Isso é regimental.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - . ~r. Presidente, não vou naturalmente. comentar o IIl:ento das
propostas apresentadas pelo smínente oonsütutnte Paes
Landim, porque, a meu ver, elas já se: acham sup.eradas
pela votação anterior. Da mesma maneira, Sr. PresIde?-te,
não vou defender a honorabilidade do relato~. ,ConsIderaria ofensivo qualquer gesto que ag~ra. eu pra;tI~asse para
defender a honorabilidade do ConstItulUte Plinlo Arruda
Sampaio, a lisura do seu procedimento dur~nte os ~raba
lhos da nossa subcomissão. Basta que alguém precise de
defesa para que se o considere, ainda que :pres~midamente,
culpado ou faltoso. Não vou cometer essa índeücadeza com
o Constituinte Plínio Arruda Sampaio. Por outr? lado, o
Constituinte Paes Landim sa1;>e ~a gran?e am~zade, do
grande apreço, da grande admíraçào que lhe ~edIco, mesmo antes de chegar a esta Casa. E sei também o quanto
o Constituinte Paes Landim me considera, por suas palavras muito carinhosas a mim dirigid~s durante os. nos~os
trabalhos. O Constituinte Paes Landim se~P!e_ fOI muito
pródigo em enaltecer modestissímas contr~bUIçoes que eu
dava à subcomissão. Entretanto, Sr. ~resIdente, d~s~e a
manhã de hoje tenho ouvido do eminente CO}lstItulUte
Paes Landim uma referência pouco elogiosa, senao ~esmo
agressiva aos paulistas. E de qualquer f~rma, fUI eu o
autor senão o veiculador dessa emenda Incorporada ao
relatÓrio do Constituinte Plínio Arruda Sampaio. De modo
que, embora tivesse fic~do em silêncio, logo no período da
manhã num segundo Instante o oonstítuínte Paes Landim r~feriu-se a um jogo de juristas de São Paul?, que
não têm competência para chegar ao Supremo TrIbunal
Federal e que portanto, querem servir-se de um apoio de
quinhentos e cinqüenta e nove ~onstituintes, quando poderiam em vez disso, buscar a formula atual, que e obter
apenas' a aprovação ou o beneplácito de uma pessoa, o
Presidente da República, com uma sessão secreta no Senado Federal e assim chegar ao Supremo esses juristas de
São Paulo a~ ver do eminente Constituinte Paes Landim.
Não sei por que juristas de São Paulo. E, nesse particular,
Constituinte Paes Landim, tomo a liberdade de enaltecer
a figura do jurista José Afonso da Silva, que aqui foi men-
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cionado. S. s.a até enobreceria muitíssimo qualquer Corte
de que participasse, mas não creio que tenha sido este o
intento da proposta do Oons'tituírrte Mário Covas. Mas
verifico, Sr. Presidente, que há esta permanente referência. Então, o Constituinte Paes Landim acha que alguns
juristas querem obter a aprovação dos quinhentos e cinqüenta e nove constituintes, numa audiência pública, onde
a sua reputação, que há de ser ilibada e seu notável saber
jurídico, que há de ser reconhecido publicamente, venham
a ser questionados. Quero, eminente Constituinte Paes
Landim, como V. Ex.a fez várias referências a São Paulo,
aos paulistas, também registrar nos Anais da nossa História Constituínte, não digo repúdio, mas estas palavras
que apenas visam a retrucar suas colocações. Desta forma
moderada com a qual sempre costumo me manifestar e confesso que não sei usar de muita veemência. Quero
registrar nos Anais desta Casa a minha insurgência contra
a veemência com que V. Ex.a, neste particular, agrediu o
relator e os paulistas, que nada têm a ver com esse assunto. V. Ex. a , na verdade, fez um exercicío de premonição.
V. Ex. a está entendendo que para estes 8, 9 ou 12 lugares
vão chegar juristas paulistas. l!: certo que há alguns que
podem chegar, mas também há de todos os Estados, e
envidaria até esforços no futuro, se participasse de uma
audiência pública, para que eminentes juristas que conheço, entre os quais está V. Ex.a, possam um dia chegar
ao Supremo Tribunal Federal por esta via democrática.
Receba, portanto, Constituinte Paes Landim - peço licença ao Presidente - estas minhas ponderações como alguém
que quer retomar aquele ritmo que a subcomissão vinha
mantendo e que era tantas vezes ilustrada pela presença
sóbria, segura e certa de V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (José costa) - Peço aos eminentes Constituintes que me permitam uma breve intervenção. Entendo perfeitamente e estou procurando conduzir os trabalhos da forma mais democrática possível,
permitindo à todos, até ultrapassando os limites regimentais, que se manifestem, porque considero essa
questão transcendental. E estou fazendo muito pouco caso
do meu relógio que me adverte que estou transgredindo
o Regimento seguidamente. Mas faço um apelo aos meus
companheiros no sentido de que retomemos a normalidade dos nossos trabalhos. Sei que todos estão cansados,
extenuados. Mas é fundamental que concluamos a votação dessa matéria dentro daquele clima de cordialidade, de respeito e, sobretudo, não cometendo injustiças
com companheiros. E não só não estou me referindo expressamente ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio, que
é tido por todos os companheiros como um cavalheiro,
como também ao próprio Constituinte Paes Landim, que,
em todas as reuniões desta Subcomissão, tem-se portado
de forma admirável, sendo um exemplo de correção e de
pessoa de fino trato com OS seus companheiros.
Concedo a palavra ao Constituinte Jairo Carneiro. E,
em seguida, com a permissão dos companheiros, gostaria
de colocar em votação a matéria.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é esta a minha primeira experiência parlamentar. Confesso que lastimo este incidente.
Quero consignar aqui a minha palavra de solidariedade
ao Sr. Relator e ao ilustre Constituinte Michel Temer,
bem como a todos os demais membros da Subcomissão.
Hoj e, pela manhã, tive uma pequena divergência com
o ilustre Constituinte Paes Landim, meu companheiro de
partido. Este é um partido democrático e estamos aqui
exercitando a democracia. Quando aqui cheguei, reconheci no Constituinte Paes Landim uma das expressões, um
homem político conceituado profissionalmente, e ainda o
mantenho neste conceito. Atribuo à paixão em defesa de
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uma causa e talvez ao cansaço desta longa jornada as
manifestações partidas de S. Ex. a neste dia. Espero que
continuemos trabalhando juntos, porque entendo que
aqui estão pessoas que trabalham com seriedade e não
percebi da parte de qualquer membro desta Subcomissão
intenções, propósitos inconfessáveis em todos os seus atos
e gestos. Felicito-me por estar no meio de pessoas como
os Srs. ilustres Constituintes. Acredito que superaremos
-este clima e esta atmosfera, e cada um deverá respeito ao
outro, como cologas, como companheiros que querem o
melhor para o Brasil.
Eram estas as palavras que queria proferir neste momento. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra à Constituinte Raquel Cândido, depois, ao Constituinte Mauricio Corrêa e, posteriormente, ao Constituinte
Francisco Amaral. Mas pediria aos companheiros que
abreviássemos essas intervenções, a fim de que pudéssemos votar essa matéria relevante que foi objeto de
discussão.
A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO - Sr.
Presidente, nobre Relator, sendo uma apaixonada pelo
pulmão respirador de oxigenação da democracia, o Parlamento, pertencendo a ele há cerca de 13 anos, compreendi - e tenho certeza de que o eminente Relator que,
'Como eu, já foi cassado por essa paixão tão bela - e
também ele compreendeu a veemência e até a intempestividade do nosso colega Paes Landim. O que é bonito
no exercício da democracia é essa respeitabilidade. E o
que nos acalenta na longa j-ornada dessa oxigenação que
representamos é o equilíbrio onde o consenso, o respeito
têm de ser a primazia. Não quero aqui me solidarizar com
V. Ex.a, eminente Relator. Quero me permitir, em nome
do colega Paes Landim, pedir as desculpas por uma classe
política, que aqui tem sede e necessidade de que suas
prerrogativas sejam estabelecídas num gesto de que
quem, pela primeira vez, vive na própria carne aquilo que
representa o Parlamento, não como um [urista, mas como
um político.
Quero compreender e tenho certeza de que a propositura do eminente Constituinte Michel Temer parte de
um consenso onde o Poder Legislativo restabelece a sua
cara-metade e tem as suas prerrogativas. Nenhum Ministro será menos ou mais, mas ele terá a segurança e a
garantia do respaldo solene da sociedade brasileira ao
passar pelo crivo do Congresso Nacional. Rui Barbosa foi
um grande jurista. Por que não terem-os outros aqui?
Tenho certeza, Sr. Presidente, e eminente Relator, de que
foi esta a intenção, tão-somente esta. Então, aqui fica,
n uma hora difícil, sem ter pedido permissão ao colega
Paes Landim, o nosso pedido de desculpas como uma
apaixonada pelo Parlamento e que compreende, como
V. Ex. a , essas coisas que acontecem na vida política brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA - Sr.
Presídente, conheço o Constituinte Paes Landim há cerca
de 23, 25 anos aqui em Brasília. Confesso que conheço
dele a lhaneza, a altaneria, a bravura, a civilidade.
Acredito que o que aconteceu hoje tenha sido produzido
pelo cansaço. Não creio que isso tenha nascido do coração
dele com o espírito de querer acicatar São Paulo ou escarmentar o ilustre Relator. Todos que conhecem a História sabem o que significa São Paulo para o Brasil.
Compareço a esta tribuna, rapidamente, para dizer que
concordo com a defesa da existência do Supremo Tribunal
Federal, mas não concordo absolutamente em que {le possa
confundir a posição de V. Ex.a, um grande petista, um
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grande homem público interessado na nossa grandeza, na
melhoria das nossas condições sociais. Não confundo a
condição de V. Ex.a no partido com o seu dever aqui à
frente desta Subcomissão como Relator. De modo que
quero trazer a interpretação do que sinto com relação ao
companheir-o Paes Landim e dizer ao nosso Relator que
não se sinta agravado; foi a força de expressão do
momento.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Francisco Amaral.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, estou nesta Casa desde 1967,
há vinte anos, e, certamente, minha marca característica
aqui sempre foi a presença silenciosa, o silêncio que representa muita confiança nesta Casa, o meu respeito a esta
Casa. Sou um homem que aqui pouco fala, que procura,
modestamente, apenas trabalhar. Não poderia, certamente,
nesta noite, silenciar quando o meu Estado, São Paulo,
que represento há vinte anos nesta Casa, foi alcançado
inadvertidamente, talvez pelo calor da palavra inflamada
do colega Paes Landim, que respeito e admiro. São Paulo
acabou de ser alcançado dessa maneira e, como paulista,
como testemunha deste São Paulo, não poderia deixar,
com meu silêncio, marcada a omissão de um paulista
diante das ocorrências desta noite. Quero testemunhar aqui
todo meu respeito àqueles que o merecem, não s6 de São
Paulo como de todo o País, mas, sobretudo meu respeito
a Plínio Arruda Sampaio, às figuras de Michel Temer e
Paes Landim, e certamente meu respeito àqueles paulistas
que freqüentaram o Supremo Tribunal Federal, em toda
essa vida, e que sempre souberam honrar São Paulo através das letras e dos conhecimentos juridicos. Vindos de
São Paulo, sim, mas aqui prestaram seu serviço maior com
sua dignidade, com seu comportamento em sua atuação no
Supremo Tribunal Federal. Aqueles de ontem, aqueles de
hoje e aqueles que virão também de São Paulo saberão
honrar e virão aqui por seus méritos, porque realmente
o País precisa daqueles cérebros mais fortes. São Paulo
não tem o privilégio, a exclusividade de possuir todos os
cérebros fortes deste País, mas tem, certamente, a vaidade
de poder oferecer a inteligência paulista às letras jurídicas
desta Pátria e às decisões maiores do Supremo Tribunal
Federal.
Quero deixar aqui, consignada com minha palavra
minha. tristeza pelo ocorrido desta noite, mas, junto cozr{
ela, minha alegria, porque com certeza, aquilo que aconteceu não se repetirá nesta Casa nem no nosso meio porque todas as pessoas que integram este Congresso Nacional, esta Constituinte têm a exata dimensão de si e saberão
com seu respeito permanente, com o comedimento de suas
palavras, a p.artir de amanhã, com toda a dignidade, com a
maior propriedade, realIzar as maiores defesas, mas com
um comportamento de respeito à dignidade de que todos
são portadores.
Deixo, portanto, com minha palavra, esse respeito e
minha homenagem a todos aqueles que nesta noite se envolveram nesse incidente, certo de que este meu testemunho, humilde, é o testemunho de quem quer ver prezada
esta Casa pelo comportamento dos homens que a integram.
E sei que o comportamento dos que aqui estão é da maior
expressão, da maior lisura, é o melhor comportamento
possível.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Paes
Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, aqui houve uma série de equívocos. Não ataquei
pessoalmente a figura do Dr. Plínio Arruda Sampaio; apenas discordei do projeto do Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, porque S. Ex. a disse várias vezes - e disse hoje,
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naquela reunião reservada que tivemos - que seu projeto
era uma convicção do seu partido. De algumas coisas
S. Ex.e. abriu mão: seu partido queria o Tribunal Constitucional, do qual S. Ex. a abriu mão para aceitar a Corte
Constitucional. O Exmo. Sr. Relator disse várias vezes que
estava assessorado por alguns juristas paulistas. Disse isso
na reunião reservada de hoje, e em várias reuniões de
audiência pública que tivemos. Não houve, de minha parte,
nenhuma intenção de ofensa pessoal diretamente à figura
do Dr. Plínio Arruda Sampaio. Reconheço o homem lhano,
o homem educado, mas discordo frontal e ideologicamente
de S. Ex.a, assim como S. Ex. a discorda ideologicamente de
mim. Respeito-o, é um bravo combatente da liberdade deste
País, sofreu sob o regime da ditadura, foi exilado. A pessoa
do cidadão Plínio Arruda Sampaio merece de todos nós
o maior respeito. Mas discordo de S. Ex. a frontalmente.
Sob o ponto de vista ideológico, seu projeto não é democrático. Esse é um direito que me assiste, assim como sei
que S. Ex. a não concorda com nenhuma de minhas idéias.
Respondendo ao ilustre Constituinte Michel Temer
quando me referi ao projeto paulista foi porque S. Ex. a o
ilustre Relator, disse várias vezes que tinha um grupo 'de

:s~:s~~~~:~~i~~Ss:~u~:~~~~ ~~ ~~~b~~~~~~Ój~~~. ~~f~~

razão disso que me posicionei contra, até porque um dos
capítulos mais importantes do anteprojeto do Dr, Plinio
Arruda Sampaio é o capítulo do Ministério Público, em que
contou com a assessoria permanente do Presidente da Associação Nacional do Ministério Público, que é um procurador do Estado de São Paulo. Foi nesse sentido que
me ~eportei, mas isso não atinge, em nenhum momento,
as fIguras do Dr. PUnia Arruda Sampaio e do Dr, Michel
Temer. São Paulo tem a melhor faculdade de Direito do
País e pode ocupa, muito bem todos os lugares do Supremo Tribunal Federal, desde que pelo processo histórico
nacional, o processo que aí está vitalício, sem precisar
do Congresso Nacional, de eventual votação, de grupos
majoritários, do PMDB hoje, ou de qualquer outro partido
a.manhã, Nesse sentido, sou contra. Juízes nomeados politícamente através de uma decisão partidária que seria a
do Congresso Nacional. Nesse sentido, me insurjo contra.
Quero dizer ao grande Constituinte Francisco Amaral,
de São Paulo, uma das maiores figuras desta Casa, grande
ex-Prefeito de Campinas, um homem que honra São Paulo,
este Congresso e este País - apenas para encerrar - que
Rui Barbosa aprendeu na Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco; foi lá a grande escola de Rui Barbosa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Os eminentes
companheiros estão fazendo um apelo, muito procedente,
no sentido de que imediatamente se coloque em votação a
matéria objeto das considerações do Relator. Entretanto,
o Constituinte Adolfo Oliveira pede um minuto para tecer
suas considerações.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, tenho sido sempre, por tradição, um parlamentar, um homem público que procura a harmonia entre
as diversas correntes, cada qual com seu posicionamento.
Sou co-autor das emendas do nobre Constituinte Paes
Landim; assinei as emendas, mas, evidentemente, não subscrevo as considerações que o eminente e querído colega
aqui fez. Em relação ao trabalho do nosso querido Relator,
não posso esquecer, não posso ignorar nosso passado. Fomos
companheiros da trincheira da resistência depois do golpe
de 64. Nós e o Constituinte Francisco Amaral fomos companheiros da mesma trincheira, da mesma bancada. Esses
fatos marcaram bastante e prezo muito essa lembrança.
Não tenho feito segredo da admiração, da amizade, da ternura que tenhapor nosso grande e querido Relator, Constituinte Plínio Arruda Sampaio, que é fiel aos seus Princípios e às suas idéias, mas é um homem permanentemente
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a!Jerto ao diálogo, ao tratamento afável e, sobretudo, posícíonando-so sempre com a maior e mais louvável dignidade no exercício do seu mandato.
Sr. Presidente, terminaria aqui dizendo que, até mesmo por uma questão de coerência, j á que votei a Emenda
MaUrICIO Corrêa, voto a emenda que assinei juntamente
com o eminente Constituinte Paes Landim. Mas quero
fazer, com esse voto, a homenagem mais embevecida e
enterneci~a; ao ~stado de São Paulo, que admiro, que prezo.
~enho 8;té inveja dos que têm o privilégio de lá nascer e
VIver. TIve, durante quatro ou cinco anos de minha vida
a _oportunidade de usufruir desse privilégio morando e~
Sao Paulo.
. Quero dizer, para concluir, que o ambiente de entendímento elevado que aqui temos há de continuar estou
certo, até o final de nossos debates,
'
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sem dúvida alguma.
Registro, com satisfação, todos esses depoimentos,
todas essas colocações feitas aqui em torno desse episódio
que, inicialmente, lastimei tivesse ocorrido mas que, ao
final, creio que terminou até em um congraçamento. Tenho
certeza que o eminente Constituinte Plínio Arruda Sampaio, um homem lhano, um homem cordato, um homem
de extraordinária formação moral e intelectual, compreendeu que o eventual excesso cometido pelo Constituinte
Paes Landim correu por conta do cansaço, da paixão com
que S. Ex.a defende a tese da manutenção do Supremo Tribunal Federal. Creio que o Constituinte Paes Landim, no
fundo de seu coração, também não desejava atingir a pessoa
do Constituinte Plriío Arruda Sampaio e muito menos o
grande Estado de São Paulo, até porque o Presidente protestaria veementemente contra isso, porque tem uma filha
paulistana e a mulher também, e hoje entraria em conflito com essas duas extraordinárias mulheres 'da sua casa
se não defendesse o Estado de São Paulo.
Passo à votação da matéria constante das Emendas
334, 335, 327, 332 e 330, que diz respeito ao Supremo
'I'ríbunal Federal, subscritas pelos eminentes Constituintes
Paes Landim e Adolfo de Oliveira.
De acordo com a manifestação do Relator, S. Ex.a, que
defende a proposta contida no anteprojeto, pede a rejeição dessas emendas.
Os que estiverem de acordo com a proposta contida
no anteprojeto dirão não; os que estiverem favoráveis às
emendas do Constituinte Paes Landim, subscritas também pelo Constituinte Adolfo Oliveira, dirão sim.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Sílvio
Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Talvez para
que a votação seja mais objetiva, seria bom alguns esclarecimentos.
A primeira emenda, de n.o 334, mencionada por V.
Ex.a, parece-me que já está prejudicada, já é matéria
vencida porque apenas faz retornar a denominação Supremo Tribunal Federal, que já está decidida e incorporada
ao relatório. Tenho a impressão de que, se a Mesa pudesse
especificar emenda por emenda, verificaria que algumas
já se encontram decididas, tornando-se desnecessária a
votação.
, O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre ,Constitu'nte Sílvio Abreu, não vamos fazer isso porque essas
-emenda~ foram lidas, uma a uma e comentadas pelo Relator. Sao emendas longas, e são de conhecimento dos eminentes constituintes. De modo que vou colocá-las em votação globalmente, como aqui foi acordado, com o consenn.o~
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iimento, inclusive, dos autores dessas emendas, Constituintes Paes Landim e Adolfo Oliveira.
Os que estiverem favoráveis às emendas dos Constituintes Paes Landim e Adolfo Oliveira votarão sim; os
"que estiverem com a proposta constante do anteprojeto
votarão não.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Esclareço ao Constituinte Francisco Amaral, que estava ausente, momentaneamente, que estão em voação, globalmente, as propostas subscritas pelos Constituintes Paes Landim e Adolfo
Oliveira. Os que aprovam a proposta do Constituinte Paes
Landim votarão sim e os que ficam com a proposta do an'tepro] eto votarão não.
(Prossegue a votação.)
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU .mícrotone. Inaudível.)

(Fora do

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pediria ao Constituinte Sílvio Abreu - sei que o cansaço já tomou conta
de todos - que falasse sempre ao microfone, para efeito
de registro. Seria importante. S. Ex.a abstem-se, considerando a multiplicidade de assuntos tratados nas emendas?
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, abstenho-me, porque, se votasse, contrária ou favoravelmente, de qualquer forma estaria sendo incoerente, porque tenho várias propostas coincidentes com as do
Constituinte Paes Landim. Por outro lado, várias propostas que já foram aprovadas ínvíabílízam a aprovação dessas
novas emendas. A não ser que fossem votadas em separado,
emenda por emenda, poder-se-ia adotar uma posição favorável ou contrária a cada uma delas sem se cometer
alguma incoerência. Como a votação está sendo global e
conjunta, prefiro abster-me, nessas circunstâncias.
(Prossegue a votação.)
Votaram "sim", os Srs. Constituintes: Francisco Amaral, Maurício Corrêa, Paes Landim, Messias Góis e Adolfo
Oliveira.
Votaram "não" os Srs. Constituintes: Jairo Carneiro,
José Costa, Leite Chaves, Michel Temer, Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins,
Raul Ferraz, Ronaro Correa, Vinicius Cansanção e Haroldo
Sabóia.
Abstiveram-se de votar os Brs, Leopoldo Peres e Sílvio
Abreu.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - As emendas subscritas pelos Constituintes Paes Landim e Adolfo Oliveira,
de n.os 334, 335, 327, 332 e 330, no que respeita à matéria
relacionada com o Supremo Tribunal Federal, foram rejeitadas por 12 votos a 5, com 2 abstenções.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - O próximo destaque é de autoria do Oonstttuínte
Francisco Amaral à Emenda n.> 482.
"Art. 16...
I - processar e julgar originariamente
a) omissis
omissis
c) omissis

b)

d) os mandados de segurança e as causas em
geral, quando o coator, impetrante ou parte for
Tribunal, e os mandados de segurança contra atos
do Presidente da República, da Mesa do Congresso
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Nacional ou contra atos dos demais Tribunais da
União, do Promotor-Geral Federal, bem como os
impetrados pela União contra atos de governos
estaduais; "
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, o art. 16 refere-se à Seção Constitucional. A matéria que o nobre constituinte coloca .esta inserida no art.
17, competindo à Seção especial. Não sei qual o entendimento do Constituinte Francisco Amaral, mas em princípio
acho que, pela boa lógica, se vai deixar a matéria constitucional na parte constitucional, essa competência seria
da seção especial.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Proponho ao
Relator que primeiro ouçamos ,pela forma como foi colocada a e~enda, o Constituinte Francisco Amaral e V. Ex.a
arremataria suas conclusões posteriormente.
~ SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL Sr.
Presidente, Srs. constituintes, essa emenda foi acolhida
parcialmente no art. 16. Todavia, ao que me parece ...
(Pausa.)
O SR. REL1~.TOR (Plínio Arruda Sampaio) - Art. 17
I, letra c. Se estiver contemplado, V. Ex. a desiste e poderemos prosseguir.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Exa·
tamente, é que minha emenda fala em "Tribunal", e ao
ser manifestado, a letra c fala em Tribunais da União"
limitando. Assim, os tribunais dos Estados, do Distrit~
Federal etc. ficariam fora da possibilidade desse exame.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A competência para esses mandatos seria ...
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Se
ficar apenas em "Tribunais" conserta tudo; seria preciso
apenas excluir o termo "da União", para não limitar o
alcance. Desta forma, limita o alcance, com "os Tribunais
da União". (Pausa.) Seriam os estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios. Deixando a expressão "Tribunais",
está alcançado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra o
relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Estou
em dúvida, precisaria examinar aqui ...
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Isso
pode ficar até para a redação.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Se houver uma questão de fundo que afete, o conteúdo, poderei
me opor; se for uma questão de redação, aceitarei.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Proponho ao
Constituinte Amaral que voltemos à matéria por ocasião
da redação final, já que é questão de detalhamento da
redação do artigo.
A SRA. SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Requerimento de destaque do Constituinte
Vivaldo Barbosa à Emenda 508.
"Dê-se nova redação ao art. 13, I. Os Ministros
do Supremo Tribunal Constitucional serão escolhidos entre bacharéis em Direito de notável saber
jurídico e reputação ilibada, com idade mínima de
35 anos e máxima de 60 anos".
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Tenho
a impressão de que a emenda está vencida. De- qualquer
maneira, se considerarem que não, voto pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Realmente a
matéria está prejudicada.
'
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A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Requerimento de destaque à Emenda n ° 195,
de autoria do Constituinte Gastone Righi, também autor
do requerimento de destaque.
Substitui o art. 10 pelos seguintes:
Art. O Superior Tribunal de Justiça é composto de 56 membros, dos quais 42 (3/4) serão
escolhidos dentre ocupantes de cargos da Magistratura, 7 (1/8) dentre os integrantes do Ministério Público, e os últimos 7 (1/8) dentre os advogados no pleno exercício da profissão.
§ 1.0 Dos 42 Ministros do Superior Tribunal
de Justiça oriundos dos quadros da Magistratura,
14 serão escolhidos dentre Ministros do Tribunal
Superior Federal, sendo cada um deles nomeado
pelo Presidente da República dentro os figurantes
de lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal
Superior Federal.
§ 2.° Os demais 2.° Ministros oriundos dos
quadros da magistratura serão escolhidos dentre
desembargadores no exercício de suas funções,
nomeados pelo Presidente da República dentre os
i~tegrantes de tantas listas tríplices quanto as
Iístas elaboradas pelo próprio Tribunal.
§ 3.° Os 14 Ministros oriundos dos quadros
do Ministério Público Federal e da advocacia
serão escolhidos pelo Presidente da República
dentre os integrantes de listas tríplices em número igual ao de vagas, elaboradas respectivamente pelo Conselho Superior do Ministério Público
e pelo Conselho Federal da Ordem dos -Advogados
do Brasil.
§ 4.° Cada lista tríplice elaborada para fins
de nomeação de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, oriundo dos quadros do Ministério Público conterá obrigatoriamente um nome de membro do Ministério Público Federal e dois nomes
de membros do Ministério Público dos Estados.
§ 5.° Por ocasião da nomeação dos primeiros
integrantes do Superior Tribunal de Justica as
primeiras 11 das 28 vagas de que trât~ o
§ 2.° serão ocupadas pelos atuais Ministras do
Supremo Tribunal Federal, sendo que as listas
tríplices correspondentes às 17 outras vagas serão
elaboradas pela Assembléia Nacional."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sro5. Constituintes, esta matéria versa sobre o Superior Tribunal de Justiça e parece-me vencida, de modo que consulto a Subcomissão, em voto simbólico, se considera a matéria vencida. (Pausa.) A matéria está prejudicada.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Requerimento de destaque do Constituinte
Michel Temer à Emenda n.o 462, de autoria do Constituinte Moysés Pimentel.
"Dê-se a seguinte redação ao art. 1.6 do anteprojeto:
Art. 16. Compete ao Tribunal Superior Federal:
I - processar e julgar originalmente
a) as revisões criminais C..)"
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Esta matéria
está prejudicada.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito
Guerra) - Requerimento de destaque assinado pelo Constituinte Plínio Martins à Emenda n.O 64.
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"Emendar o § 1.0 do art. 14 do anteprojetodo Poder Judiciário, o qual ficará assim redigido:
§ 1.0 São partes legítimas para propor ação
de inconstitucionalidade o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados, das Assembléias Legislativas Estaduais e das Câmaras Municipais, os Conselhos
Federal e Estadual da Ordem dos Advogados doBrasil, os partidos políticos devidamente registrados e o Promotor-Geral Federal."
O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio) Acrescenta ao texto. Havíamos colocado apenas o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A
emenda do Constituinte Plínio Martins é no sentido deque, além do Conselho Federàl da Ordem os Conselhos
estaduais tenham condição para propor a argüição. Soufavorável, não tenho nenhuma dificuldade em aceitar.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a está
com a palavra pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Existe uma
emenda de minha autoria, e eu a subscrevi com o Constituinte Ronaro Corrêa, que é mais ampla do que essa
que está sendo votada. Talvez devesse estar em prioridade. Parece-me que o destaque foi requerido para permitir a representação aos membros e não apenas às
Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Essa a
única diferença. Esta proposta restringe o pedido às
Mesas, e a minha proposta e do Constituinte Ronaro
Corrêa pretende que seja extensiva aos membros do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A esta matéria
foi requerido destaque, Constituinte Sílvio Abreu?
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Tenho a
Impressão de que sim. Não o requeri pessoalmente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não recebemos
esse destaque. Este é o último pedido de destaque.
Com a palavra, pela ordem, o Constituinte Maurício
Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRIDA Queira apenas, se V. Ex.a permite, dizer que na sua
proposta está colocado "Conselho Estadual", quando a
terminologia correta é "Conselho Seccional". Apenas para
que, se aprovada, dê-se a redação correta.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Presidência
vai proclamar o resultado: votaram "sim", dezoito Srs.
Constituintes. Foi aprovada por unanimidade. Por conseguinte, tendo sido rejeitada todas as emendas, objeto de
destaque, fica aprovada por inteiro a Seção 2.a do Capítulo L que trata do Supremo Tribunal Federal, constante
do anteprojeto.
A Presidência convoca para amanhã uma sessão às
13 h, considerando que o nosso pessoal de apoio está há
mais de 24 h sem descanso.
Declaro encerrada a reunião.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Plínio Martins.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Minha
manifestação é no sentido de sustentar a inclusão do Conselho Seccional, como bem informa o Constituinte Maurício Corrêa. Vejàm V. Ex.as: o Conselho de São Paulo
ficaria impedido de levantar, por ação direta, o problema
da 'inconstitucionalidade de uma lei. Acredito que o nobre
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relator já esteja, realmente, de acordo com essa emenda e
aguardo que os Srs. Constituintes nos acompanhem.
Dou um exemplo de São Paulo, mas lembro-me do meu
Estado, Mato Grosso do Sul.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Sr. Relator
concorda com a emenda do eminente Deputado Plínio
Martins e a submeto à votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam votarão "sim"
e os que a rejeitarem votarão "não". A votação será nominal para a última emenda.
Destaque à EMENDA N.o 64, do Constituinte
Plínio Martins.

Procede-se à votação
Votaram "sim" os S1's. Constituintes: Francisco Amaral, Jairo rCarneiro, José Costa, Leopoldo Peres, Leite Chaves, Mauricio COrrêa, Mo~sés Pimentel, Nilso Sguarezi,
Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul
Ferraz, Ronara Correa, S lvio Abreu, Vinicius Cansanção,
Messias Góis, Adolfo Oliveira e Haroldo Sabóia.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da subcom~l:Jsão
do Poder Judiciário e do Ministério Público, que hoje .se
destina à votação do anteprojeto oferecido pelo eminente
Relator Plínio Arruda Sampaio.
Iniciaremos pelas seguintes matérias: Defensoria Pública e Justiça do Trabalho.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria d~ ~rito G~e:
ra) _ Requerimento de destaque do Constltumte Phmo
Martins à Emenda n.O 82, de sua autoria, aditiva ao anteprojeto do relator, que tem o seguinte teor:
"Os necessitados serão assistidos em Juízo. pel.a Defensoria Pública, instituição permanente e essencial a .ful?-ção jurisdicional do Estad?, em .to~os o$-g.raus de runsdição organizada em carreira proprta, assegurando-se aos
seus ~embros os mesmos direitos atribuídos aos membros
do Ministério Público.
Parágrafo único. Lei complementar organizará a ?efensoria Pública da União e estabelecera normas gerais a
serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao eminente Relator Plínío Arruda Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio) - Sr.
Presidente meus colegas, discutimos muito a questão da
Defensoria' Pública. Não a inclui no anteprojeto porque não
tivemos tempo de terminar a conversação sobre o assunto
e eu não faria algo precipitadamente. Depois de várias
conversações com os Constituintes Silvio Abreu e .plín~o
Martins, os mais ardorosos defensores da Defensoría Publica nesta subcomissão, cheguei a uma proposição que,
acho atende primordialmente ao objettivo que se quer
atingir: proporcionar um advogado gratuito à pessoa que
não tem poder econômico suficiente para litigar em juízo.
Todavia, não vou tão longe como as emendas apresentadas. Peço a atenção dos colegas para a sub emenda que
inseri no art. 8.°, que engloba tudo, sem excessos.
Art. 8.0 do anteprojeto, corrigido com as emendas substitutivas:
"Aos necessitados será prestada assistência jurídica e
judiciária, em todos os graus de jurisdição, por Defensorias Públicas, organizadas por lei ... "
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Fui alertado agora de que não consta aqui a palavra
"União"; então a incluiríamos. E se houver outra emenda
a aceitarei.
" . .. na União, nos Estados e no Distrito Federal, de
acordo com os seguintes princípios:
I - organização em carreira - portanto, garantia da
carreira;
II - ingresso mediante concurso público de provas e
títulos - portanto, supressão de qualquer tido de nepotismo ou de favoritismo, fazendo uma carreira séria;
III - inamovibilidade, salvo decisão motivada."
Não é a inamovibilidade plena do juiz e do promotor,
porque os embates do defensor público não são tão fortes
quanto os do juiz e do promotor. Por isso não necessita
de prteção tão genérica, que também não podemos banalizar, se não quisermos que tais medidas percam o seu sentido. Mas não deixa de ser inamovibilidade. Nenhum chefe
poderá remover um advogado de uma causa sem explicar
por que o fez. Isto já é uma extraordinária garantia, porque, evidentemente, com esse papel na mão o advogado
tem acesso à jurisdição.
IV - independência funcional de seus membros."
Vejamos bem a importância deste dispositivo. O advogado que está com uma causa não requer a prova que
o seu chefe deseja, mas aquela que a sua consciência dita;
não coloca numa alegação sem argumento que o seu chefe
manda, mas aquilo que a sua consciência diz ser correto.
Creio que, assim, damos ao advogado de uma pessoa pobre,
que vai ter um litígio interindividual - se for um litígio
público, deverá ser feito pelo Ministério Público - todas
as garantias de que necessita para ser realmente uma proteção, não fazendo disso um excesso para uma experiência que, apesar de exítosa em cinco Estados, ainda é nova
no País.
Faço, portanto, apelo aos colegas no sentido de que
aprovem tal dispositivo, pois, às vezes, no esforço de atender a interesses simpáticos a todos nós, colocamos no texto
aspectos que não resistirão às etapas seguintes.
Nesse sentido, manifestando total simpatia pela causa,
encerraria fileiras à propost ade emenda que, acho, consubstancia um certo consenso.
A minha opinião é pela :rejeição da emenda do Constituinte Plínio Martins, sem prejuízo do respeito que tenho
pela sua pessoa e pelo trabalho maravilhoso que fez na
subcomissão em prol da Defensoria Pública.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero informar
aos companheiros que em virtude de haver muitas matérias a serem votadas ainda hoje, vou-me cingir a dar a
palavra, na forma do Regimento, apenas ao autor da proposição, a um Constituinte contrário à matéria e a outro
dela a favor. Serei um pouco mais rigoroso quanto ao
tempo, em favor dos nossos trabalhos.
Concedo a palavra ao Constituinte Plínio Martins, por
três minutos.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Presidente, nobres Constituintes, realmente o nosso ilustre
Relator acolheu emenda de nossa autoria, incluindo no seu
anteprojeto a possibilidade de existência dessa assistência
à grande parte da população brasileira que é constituída
de gente pobre. Não sou defensor público, não tenho ligação alguma com a classe, senão a de admiração e de afeto.
Mas gostaria que o nobre Relator compreendesse algo que
vou expor.
O defensor público é o advogado da gente mais pobre
do País, uma enorme clientela. Entretanto, nas Defensorias

46

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Públicas existentes no Estado do Mato Grosso do Sul, eles
estão recebendo vencimentos baixíssimos. Em minha emenda, então, pleiteio sejam estendidos os direitos dos membros do Ministério Público aos participantes da assistência
judiciária.
Recuo numa pretensão: não quero vitaliciedade, não
quero as outras garantias reconhecidas ao Ministério PÚblico e à Magistratura, mas pelo menos a equiparação dos
seus vencimentos aos dos membros do Ministério Público.
V. Ex. a já admitiu a existência do defensor público junto
à União; poderia, agora atender a este pleito, igualando
os seus vencimentos aos dos membros do Ministério Público. Por que são menores se o trabalho é o mesmo?
As restrições, como dizia o ilustre baiano Jairo Carneiro,
são iguais. Por que, então, pelo menos uma parcela de
direito não ser igual?
Esta é minha pretensão, ilustre Presidente desta Subcomissão e nobre Relator Plínio Arruda Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a palavra
ao eminente Constituinte Maurício Corrêa.
.

o SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, data venia, ilustre Constituinte Plinio Martins, coloco-me inteiramente favorável à
redação consubstanciada no anteprojeto do Relator. Na
verdade, dar aos defensores públicos os mesmos vencimentos que recebem os membros do Ministério Público, parece-me absolutamente injusto, mesmo porque teríamos
de refazer todo este dispositivo, ajustando-o à realidade.
Notem bem: os defensores públicos não estão impedidos
de advogar.
(Intervenção fora do mlororone.)
O SR.. OONSTITUINTE MAURíCIO CORRÉA - Não
há impedimento. A Lei Ordinária é que vai definir isto,
não está no projeto. Mas os membros do Ministério Público estão impedidos de advogar,
Por outro lado, sabemos que há várias organizações
encarregadas da assistência judiciária. Em Brasília, por
exemplo, tivemos a iniciativa de instituir uma fundação
de assistência judiciária, cujos resultados estão sendo mago
níficos, a ponto de superar o trabalho da Defensoria Pública.
Não quero com isso desfazer do trabalho da Defensoria
Pública; é órgão indispensável para atender aos carentes,
aos que precisam de socorro judicial. Acontece que, se estendermos essas prerrogativas aos defensores públicos teremos de dar outras prerrogativas similares aos serventuários da Justiça e a outras categorias. Será um círculo
vicioso que não terminará nunca. Aquele que pretende ser
promotor e quer suas garantias, que faça concurso para
o Ministério Público, para a Magistratura! Assegurar na
Constituição igualdade de vencimentos para os membros
do Ministério Público e para os defensores públicos, parece-me, data venia, uma injustiça muito grande.
Por isso, minha posição é no sentido de deixar o projeto tal qual está, sem nenhum adendo, porque é claro.
Permitir-me-ia sugerir apenas, Sr. Relator, tal qual V. Ex. a
falou a respeito da União, que se incluíssem os Territórios
no art. 1.0, que também ficaram omitidos.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO (Intervenção fora do microfone).
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Jairo
Carneiro não está sendo gravada sua fala. E não quero
abrir pr~cedente. Concederei a palavra apenas a um Co~s.
tituinte que seja a favor da matéría e a outro, oontrãrío
a ela. Desculpe-me.
Com li palavra o Constituinte Sílvio Abreu.
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O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Em se tratando de matéria realmente relevante, assim como a de
ontem, referente ao Supremo Tribunal Federal, apelaria
para a ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Sílvio
Abreu, se abrirmos precedente não concluiremos hoje o
nosso trabalho.
O SR. CONSTITUINTE SILVIO ABREU - Reservorme, então, para discutir o próximo destaque, que se refere
à emenda de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Muito obrigado
pela ajuda.
O Constituinte Mauricio COrrêa propôs um adendo,
e peço a S. Ex. a que, na oportunidade da redação final,
submete a matéria à decisão partidária, conforme acordamos.
Passamos à votação. Os que apóiam o dispositivo
constante do anteprojeto dirão "NAO" e os que aprovam
a emenda do Constituinte Plínio Martins dirão "SIM".
(Procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, voto "NAO", porém, se houver um dispositivo que
estabeleça dedicação exclusiva para os defensores públicos,
sou pela equiparação.
li: a declaração de voto que desejava fazer.
Destaque à Emenda n.v 82, de autoria do Constituinte
Plínio Martins.
VOTARAM "SI1\'I", OS SRS. CONSTITUINTES:
Francisco Amaral, Plínio Martins, Ronaro Correa, Sílvio Abreu e Haroldo Sabóia.
VOTARAM "NÃO", OS SRS. CONSTITUINTES:
Jairo Carneiro, José Costa, Leite Chaves, Leopoldo
Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer, Moysés Pimentel,
Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Vinicius Cansanção,
Ivo Mainardi, Messias Gois.
Absteve-se de votar o Sr. Raul Ferraz.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A emenda foi
rejeitada por doze votos contra cinco.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia Maria Brito Guerra)
- Destaque requerido pelo Constituinte Adolfo Oliveira à
Emenda n.? 4, de autoria do Constituinte Silvio Abreu.
Acrescente-se o capítulo "Da Defensoria Pública" logo
após o capítulo relativo ao Ministério Público.
"Da Defensoria Pública.
Art. 1.0 A Defensoria Pública, instituição permanente
e essencial à função jurisdicional do Estado, tem como
incumbência a postulação e a defesa em todas as instâncias, dos direitos dos juridicamente necessitados, podendo
atuar ainda, judicial ou extrajudicialmente contra pessoas
físicas e jurídicas de direito público ou privado.
Parágrafo único. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a índependência funcional, gozando ainda de autonomia administrativa.
Art. 2.° A Defensoria Pública é organizada, por lei
complementar, em carreira composta de cargos de categoria correspondente aos órgãos de atuação do Poder Judiciário.
Parágrafo único. Dar-se-á o ingresso na carreira da
classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, não podendo os nomeados, após dois anos de exercício,
ser demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude
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de processo administrativo em que se lhes faculte ampla
defesa nem removidos, a não ser mediante representação
do Prbcurador-Geral da Defensoria Pública, com fundamento em conveniência de serviço.
Art. 3.° A Defensoria Pública é dirigida pelo Procurador-Geral da Defensoria Pública, nomeado pelo Presidente da República, dentre os ocupantes dos cargos da
classe final da carreira.
Art. 4.° Ao Defensor Público, como garantia de exercicio pleno e da independência de suas funções, são devidas as garantias, prerrogativas e direitos dos membros do
Ministério Público.
Art. 5.° Lei Complementar organizará a Defensoria
Pública da União em todas as instâncias e estabelecerá
normas gerais a serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, observado o disposto nesta seção."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A matéria votada
anteriormente é menos abrangente que esta. Vou pedir
à Secretaria que diligencie no sentido de sempre colocar
em votação a emenda mais abrangente.
Com a palavra o eminente Relator.
O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio) - Quero
dar um depoimento aos colegas. Este foi um dos assuntos sobre os quais mais refleti, porque, pelas minhas posições políticas, é um dos pontos por que tenho mais simpatia.
Estamos aqui fazendo uma nova Nação, na medida
em que a estamos reconstruindo. É preciso, então, que se
contenha o ímpeto, com certa ponderação, com certo
equilíbrio. Estamos criando uma instituição que é uma
novidade, constituindo enorme transformação no nosso
arcabouço constitucional, o Ministério Público. Foi um
passo que dei não sem muita meditação. Criamos um
organismo que, a rigor, não depende de poder algum, que
quebra uma multissecular forma de organização do Estado. É uma evolução que tem sua base teórica, que foi
discutida e muma série de congressos, de aportes [urídíeos
e de publicações.
Ora, se criarmos outra igual estaremos exagerando. É
importante instituirmos a carreira do defensor público,
mas não podemos esquecer que há uma hierarquia de
funções. Por mais legitimo que seja o interesse de um
individuo pobre que litiga com outro, ele não tem, na
sociedade, a mesma importância que uma ofensa a uma
lei criminal, um conflito entre poderes, uma violação de
direitos individuais, uma violação de direitos difusos, que
estamos dando a instituições constitucionalmente ultra-o
protegidas, para que possam exercer com independência
a função contra o poder, contra a prepotência.
Não vejo que o advogado dos mais necessi~ados tenha
esta categoria. É importante que o serviço seja resguardado. Não veria nenhum inconveniente em que os ~stados,
de acordo com seus orçamentos e suas colocaçoes, pagassem ao defensor público o mesmo salário que recebe
o promotor. Mas estabelecer isto como obrigação constitucional, e com esta abrangência, tenho a impressão de
que é avançar um pouco a teoria e a experiência.
A Defensoria Pública é exercida há muitos anos, mas
não com esta amplitude. É preferível que mantenhamos
o texto constante do anteprojeto, em que a experiência
é estimulada, mas precisa de um certo tempo para ser
consclídada. Se amanhã ela se mostrar realmente fundamental e necessária, apresentaremos emenda constitucional nesse sentido. Mas colocar as mesmas vedações,
como a que determina que esse advogado não poderá ser
Secretário de Estado, Ministro, nem disputar eleições, e
até banalizar essas prerrogativas, pois são pessoas que

Sábado 22

47

estamos reservando para terem uma alta dignidade, uma
grande distância da população. E se produzíssemos mais
dez mil, vinte mil, trinta mil, imaginem V. Ex.s as disponibilidades! Disponibilidade de Juiz já é algo profundamente duvidoso na sociedade, que causa entre todos
um certo mal-estar, e agora multiplicamos o número de
agentes que podem incidir nessa colocação. Qual o controle disso?
Srs. Constituintes, às vezes é difícil exercer o cargo
de Relator, porque ele tem de dizer "não" a coisas que lhe
são simpáticas. Mas podemos, no entusiasmo, perder o
equilíbrio. Não nos esqueçamos de que estamos fazendo
uma Constituição. De modo que, com tristeza e com pena
d'alma, opino pela rejeição da emenda do Constituinte
Sílvio Abreu.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Sr. Constituinte Silvio Abreu. S. Ex. a dispõe de três
minutos.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Sr. Presidente, de início quero felicitar o eminente Relator, Constituinte Plínio de Arruda Sampaio. pela evolução a que
conseguiu chegar no seu anteprojeto em discussão, porquanto já consagra, já enaltece, já cria, já ínstítucíonaliza a Defensoria Pública, a nivel dos Estados, do Distrito Federal e, como há pouco admitia, da União e dos
Territórios. É realmente um passo avançado.
No entanto, sinto-me muito à vontade para trazer a
abordagem dessa tese, por ser uma ínstítuíção cuja proposta não versa sobre segmentos de nossas comunidades,
sobre uma classe ou uma categoria. Por isso tenho afirmado que possivelmente seía uma das maiores inovações
a serem inseridas na próxima Carta Constitícíonal, porqueeste dispositivo atende direta e especificamente a 80%
da população deste País, que hoje é proibido de comparscer a uma Juatiça elitizada, cara e profundamente
onerosa. NL'í0 tenha dúvida, Sr. Presidente. de que esta
é a grandiosa obra da democratização da Justiça, da socialização da Justiça. Digo ao eminente Constituinte
Plinio de Arruda Sampaio, representante do Partido dos
Trabalhadore:~, que este dispositivo atende aos trabaIhadores deste Pais. que na sua quase unanimidade
vívenciam díuturnamente o estado de miserabilidade que
a política econômica, que as conotações econômicas deste
P9ÍS lhes impõem.
Por isso, entendo que, em se tratando de dispositivo
deste alcance, desta magnitude, desta envergadura mesmo, seria imprescindível que se concedesse a esta instituição uma estruturação maior, um ordenamento mais
condizente com os reclamos sociais. S'e nós, Constituintes. não atendermos a tais reclamos como verdadeiras
imposições coletivas, daqui a pouco tempo estaremos
assistindo neste País, vara nossa tristeza e de toda a nacionalidade, ao povo fazer justiça com as próprias mãos,
o que já vem ocorrendo. Porque quando algum cidadão
carente, às vezes até com carência discutida, entra na
Justica, isto pode significar dificuldades na sua manutencão e na de seus familiares. O que acontece, então? Um
direito líquido e certo muitas vezes deixa de ser postulado ou é postulado através das atuais Defensorias, que
são Defensorías de favor. Os assistentes judiciários de
hoje infelizmente ainda se caracterizam pelos aeadêmíc'1S de Direito ou por associações beneméritas e caritativa"! Que colocam o.s profissionais do Direito à disposição
do'> pobres e dos miseráveis. Ele, então, já ingressa na
lide em estado interiorizado, pela enfrentar um poder
público, .um organismo poderoso ou ainda um concidadão
de grande poder econômico.
O SR. PRESIDENTE (José Costa)
Gostaria de
lembrar ao nobre orador Que o tempo de. V. Ex.a está
esgotado.
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o SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Já estou
concluindo, Sr. Presidente.
De modo que este também atende ao princípio de
uma justiça igual, para que o miserável, o carente, o
pobre, ingresse na Justiça em igualdade de condições com
o seu litigante.
Por todas essas razões, sugeria ao nobre Relator e
aos eminentes Constituintes, num apelo final, que neste
projeto, obra do nobre Relator - que acolho e até solicito
que também o façam - no caso da aprovação desta
emenda, imponha-se ao defensor público as mesmas
vedações impostas aos membros do Ministério Público e
que, em contrapartida, lhes sejam dadas também as
mesmas garantias para o exercício de tão elevado mister.
E5ta será a grande obra da Assembléia Nacional Constituinte no âmbito da Justiça. Com esta pequena retormulação, apelo para o Sr. Relator, no sentido de que sejam
impostas aos defensores públicos as mesmas vedações,
uma ponderação lógica e justa. Faço apelo aos eminentes Constituintes no sentido de que, com o seu voto,
permitam a implantação dessa grande estrutura de que
o País, mais precisamente 80% da sua população, estão
a necessitar.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - concedo a palavra ao nobre Constituinte Maurício Corrêa, para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA - Sr.
Presidente, acredito que o nobre Constituinte Sílvio Abreu
fez aqui um trabalho extraordinário de nos alertar para
a neces-ídade de incluirmos no texto constitucional a
figura do defensor público.
Acredito que a Constituição deve emitir enunciados e
não se estender em generalidades. A não ser a questão
relativa aquelas prerrogativas fundamentais da Magistratura, que estão hoje estendidas ao Ministério Público por
força de aprovação de emenda ontem aqui realizada, todas
as outras inovações trazidas por S. Ex. a são perfeitamente
passíveis de apreciação por lei ordinária. Não seria justo,
então, aprofundarmos um texto constitucional que tem
de ser conciso, no meu modo de entender, sem perder a
sua finalidade com minúcias e mínudêncías perfeitamente
dispensáveis. Acredito - e louvo o trabalho do ilustre Constituinte Sílvio Abreu - que conseguimos um extraordinário avanço. E ninguém neste País tem mais interesse em
defender a Defensoria Pública do que eu. Aliás, mudaria
até mesmo este conceito se tivesse tido tempo de conversar com S. Ex. a; ao invés de Defensoria Pública, chamaria
Procuradoria Judiciária.
Pela primeira vez é introduzida em texto constitucional brasileiro - pois as Constituições de 1946 e de 1967,
com a emenda de 1969 falam apenas na obrigação do Estado de possibilitar ao carente o acesso à Justiça - um
capítulo ou artigos específicos, na parte que trata do Poder
Judiciário, sobre Defensoria Pública. De sorte que referido
item atende plenamente aos nossos interesses, sobretudo
daqueles que defendem a necessidade da manutenção no
texto constitucional de dispositivos definindo a função da
Defensoria Pública ou da Procuradoria Judiciária.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sílvio Abreu, para uma Questão de Ordem.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Gostaria
de em alguns minutos, esclarecer aspectos realmente impo~tantes para o encaminhamento da votação colocados
pelo ilustre Constituinte Maurício Corrêa. Gostaria de dizer
que as minúcias e as mínudêncías a que se referiu S. Ex.a
foram e estão inseridas, com a nossa aprovação, no eapítulo que trata do Poder Judiciário e na parte alusiva ao
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Ministério Público. Quero dizer também que se estas dísposições nunca foram incluídas na Constituição devemos
fazê-lo agora, porque a Nação inteira está à espera dos
dispositivos que atenderão a quase unanimidade da sua
população.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O nobre Oonstítuinte Sílvio Abreu não colocou nenhuma Questão de Ordem; não há, assim, nada a decidir.
Passa-se à votação. Os eminentes Constituintes que votam a favor da proposta contida no anteprojeto dirão "não";
os que apóiam a emenda do eminente Constituinte Sílvio
Abreu, por conseguinte, dirão "sim". Destaque à Emenda
n.O 4 de autoria do Constituinte Sílvio Abreu.
VOTARAM "SIM" OS SRS. CONSTITUINTES:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, Leite Chaves,
Michel Temer, Moysés Pimentel, Paes Landim, Plí·
nio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Sílvio
Abreu, Vinicius Cansanção, Messias Góis, Adolfo
Oliveira e Haroldo Sabóia.
VOTARAM "NÃO" OS SRS. CONSTITUINTES:
José Costa, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa,
Plínio Arruda Sampaio e Ivo Mainardi.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Sr. Relator
foi vencido por treze votos contra seis. Treze votos apoiaram a emenda do Constituinte Sílvio Abreu e seís a rejeitaram.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jairo Carneiro, para uma Questão de Ordem.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, manifestei-me favorável à inclusão a que se referiu
o ilustre Constituinte Sílvio Abreu: mesmo vencimentos e
vedações. Entendo que a decisão passa a ser neste sentido,
não se estabelecendo somente os mesmos direitos.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mas não
é o que foi aprovado.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Mas é
bom que se esclareça e se ajuste a decisão. Acredito que
foi esta a intenção do Plenário. Votei com o Relator porque o dispositivo só previa direitos. Acredito que todos
votaram a favor da emenda, incluindo as vedações. Sugiro
que na redação final seja feita a adequação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pedirei aos emínentes Constituintes que, quando tiver de sofrer alguma
adequação, a emenda seja objeto de discussão por ocasião
da redação final, de acordo com o que ficou acordado na
Comissão. Do contrário, gerará muitos equívocos a votação
dessas emendas, tendo em vista que delas não constam
essas ressalvas, o que posteriormente poderá ensejar dífículdades para a Presidência e para o Relator.
De modo que peço ao eminente Relator a gentileza
de anotar as ressalvas feitas pelos nobres Constituintes,
mas as próximas emendas serão submetidas à votação tal
como estão. As ressalvas serão objeto de discussão posterior, por ocasião da redação final. :É este o esclarecimento que desejava fazer.
Concedo a palavra ao eminente Constituinte Adolfo
Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, haveria outra solução. Poderíamos destacar do
Relatório do nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio
as vedações e aprová-las, a fim de convalidá-las.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Há uma
emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, que coloca as
vedações.
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sim, mas esta
emenda é amplíssima. Ela tem de ser votada como está.
A menos que votemos só o destaque.
Concedo a palavra ao Constituinte Sílvio Abreu, pela
ordem.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Sr. Presidente, tenho a impressão de que a questão é simples e mais
simples se torna porque atende à unanimidade. Entendo
que todos nós que votamos a favor do dispositivo somos
também favoráveis a que se imponham aos defensores públicos as vedações impostos aos membros do Ministério
Público. O Plenário está autorizando o relator a, em redação final, incluir as mesmas vedações, o que será feito
com a inclusão de duas palavras. Ficam incluídas as mesmas vedações e os mesmos direitos atribuídos aos membros do Ministério Público.
O SR. 'OONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a V. Ex. a que autorize, diante do esclarecimento prestado e da decisão tomada, considerar o meu
voto favorável com a inclusão das vedações.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Farei a retificação do voto de V. Ex.a, mas confesso que não mais atenderei a pedido dessa natureza depois de anunciado o resultado da votação.
Faço apelo aos eminentes membros desta subcomissão
no sentido de que apreciemos a emenda que tiver de sofrer
pequena modificação por ocasião da redação definitiva do
projeto. Se não o fizermos poderá uma modificação, mesmo que diminuta, gerar interminável polêmica mais adiante. Seria precário o sistema de controle que a Mesa poderia exercer.
Que seja retificado o voto do eminente Constituinte
Jairo Carneiro.
Concedo a palavra ao eminente relator, para uma
questão de ordem.
O SR. RELATOR (Plínío Arruda Sampaio) - Há
algumas matérias para cuja votação foram requeridos
três quatro ou cinco destaques. E percebo que ha certo
con~enso em torno de algo que não consta de nenhuma
delas. Pergunto a V. Ex.a se não há a possibilidade de,
quando da discussão de determinada matéria, lerem-se
três ou quatro emendas consecutivamente, para, depois,
escolher-se uma a ser posta em discussão porque, senão,
haverá um contra-senso, pois proposição de autoria do
relator que foi aprovada é muito mais restritiva d? .que
esta. Quer dizer, já se aprovou aqui algo que se rejeitou
em seguida. Não estou fazendo disso um caso. Acho que
deve ganhar a maioria e estou colocando o meu ponto de
vista. Não gosto de obstrução, pois não a considero uma
técnica correta. Não vim para obstruir, mas acho que, desse
modo, haverá uma série de incongruências que, depois,
será difícil de se corrigir. :Ê preferível pôr um tema em
discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eminente relator, realmente isto não é regimental. Ontem, uma das
primeiras questões de ordem aqui levantadas foi a do
Constituinte Paes Landim, precisamente a respeito de processo de votação das emendas. Ficou estabelecido que deveriam ser votadas uma a uma, e a Presidência mostrou
que estava atenta a este detalhe regimental. O que acontece é que há várias emendas que estão prejudicadas. Por
exemplo, a do Constituinte Vivaldo Barbosa dispõe sobre
a mesma matéria. Vou mandar apenas ler o seu texto e
considerá-la prejudicada.
Peço à secretária que a leia para que conste dos nossos
registros, mas a matéria versa precisamente sobre as mes-
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mas hipóteses já contempladas no Relatório e nas emendas aprovadas, apenas com redação diferente.
A SR.a SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - Emenda n.O 282.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está prejudicada
a Emenda n.o 282, do eminente Constituinte Vivaldo Barbosa.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO ,OORREA - Sr.
Presidente, gostaria de fazer um ligeiro esclarecimento.
Na verdade, entendo que tecnicamente, se apresentou
uma nova emenda. Mas, sem dúvida nenhuma, a maioria
aprovou a inclusão daquelas novas disposições na parte
relativa à Defensoria Pública. Acredito que devemos estabelecer uma norma. Que essas mesmas possibilidades sejam dadas em circunstâncias idênticas. Teremos de padronizar o procedimento. Estou de pleno acordo com a
decisão tomada, pois foi aprovada pela maioria. Mas é
preciso criar esse mesmo padrão daqui para a frente ou
estabelecer um determinado critério.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Maurício Corrêa, quero esclarecer a V. Ex.a: a maneira de disciplinar a questão é seguir o Regimento. Coloco em votação a emenda, e os partidos, através de entendimento, por
ocasião da redação final, terão oportunidade de fazer a
adequação. As vezes trata-se de detalhe ínfimo, muito
pequeno, e a Mesa não tem como controlar. Se tivermos
de votar, admitamos, cem emendas na tarde de hoje e cinqüenta delas tiverem pequenos ajustes dessa natureza a
serem feitos, ficará difícil fazer essas anotações e controlá-las, depois, no momento da redação final. Pode alguém se insurgir contra determinada decisão, alegando
que o que ficou acordado não foi isso. E aí teríamos de
recorrer à gravação.
Prefiro fazer apelo aos constituintes no sentido de
que votássemos as emendas tal como estão redigidas, formuladas e, depois, por ocasião da redação final, teríamos
oportunidade de ajustar todas essas questões. São pequenos detalhes sobre os quais facilmente os partidos aqui
representados podem chegar a um entendimento.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORREA - Sr.
Presidente, data venia não os considero detalhes, mas estou
de acordo em que a matéria está abrangente no contexto
do que aqui foi tratado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ilustre constituinte, quando digo detalhe é porque o principal já consta
do anteprojeto. As vezes é um pequeno acréscimo.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORREA - Sr.
Presidente, as vedações não estavam contidas na proposta
do Constituinte Sílvio Abreu nem na do Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Na generalidade
dos casos, Constituinte Maurício Corrêa, a matéria já está
contemplada no anteprojeto, e o objeto da discussão às
vezes é um detalhe, uma palavra.
Por exemplo, V. Ex. a há pouco sugeriu que fosse inserido o termo "para os Territórios" num determinado item.
Peço à nossa secretária que prossiga a leitura das
emendas relacionadas com a Justiça do Trabalho.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - Destaque requerido pelo Constituinte Francisco Ama,
ral à emenda de sua autoria, de n.o 484.
"Substitua-se o art. 32 e seus parágrafos do Anteprojeto
da Comissão do Poder Judiciário e do Ministério Público
pelo seguinte:
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Art. 32. São orgaos da Justiça do Trabalho:
I - Tribunal Superior do Trabalho;
n - Tribunais Regionais do Trabalho;
In - Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1.0 O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de
dezessete Ministros dos quais:
a) onze togados e vitalícios, sendo sete entre magistrados da Justiça do Trabalho;
b) dois entre advogados no efetivo exercício da profissão;
c) dois entre membros do Ministério Público;
d) seis classistas, temporários, em representação paritária de trabalhadores e empregadores.
§ 2.° Os membros do Tribunal Superior do Trabalho
serão nomeados:
a) os magistrados, pelo Presidente da República, com
aprovação do Congresso Nacional, entre os escolhidos em
lista tríplice elaborada pelo Tribunal Superior da Justiça;
b) os advogados, por eleição procedida pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
c) os membros do Ministério Público, eleitos por colégio eleitoral composto por procuradores da Justiça do
Trabalho;
d) os classistas, eleitos por colégios eleitorais compostos pelas confederações nacionais de trabalhadores e de
empregadores, por período de 3 (três) anos, permitida,
reeleições por igual período.
§ 3.° A lei fixará o número dos Tribunais Regionais
do Trabalho e respectivas sedes e instituirá as Juntas de
Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde não
forem constituídas, atribuir sua competência aos Juízes de
Direito;
§ 4.0 A lei, observado o disposto no § 1.0, disporá sobre
a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício de seus órgãos e membros,
assegurada a paridade de representação de empregadores
e empregados e obedecidos os demais preceitos desta Constituição;
§ 5.0 Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de dois terços de juízes togados vitalícios e um
terço de juízes classistas temporários, entre os juízes togados, a participação de advogados e membros do Ministério Público da Justiça do Trabalho, nas proporções estabelecidas no § 1.0;
§ 6.° Os representantes de empregados e empregadores, os advogados e os membros do Ministério Público a
que se refere o parágrafo anterior, serão eleitos:
a) os classistas, por colégios eleitorais compostos pelas
federações de trabalhadores e empregadores, com sedes
na respectiva Região;
b) os advogados, inscritos nas Secções da Ordem dos
Advogados do Brasil, da Região;
c) os membros do Ministério Público, pelos membros
das Procuradorias Regionais do Trabalho.
§ 7.° : Nas Juntas de Conciliação e Julgamento os representantes. classistas serão eleitos por colégios eleitorais,
compostos pelos sindicatos de empregados e empregadores,
com sede nas comarcas sobre as quais as Juntas exerçam
sua competência territorial."
O Constituinte Francisco Amaral apresentou também
outro requerimento de destaque à Emenda n.o 281, de sua
autoria.
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Lerei logo as duas, pois versam sobre a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Há várias emendas versando sobre o mesmo assunto.
Peço à secretária que submeta todas as emendas à
apreciação global do Relator, porque algumas delas tratam
da mesma matéria, com a difirença de pequenos detalhes
e redação distinta, mas o tema é realmente o mesmo. Quero
submetê-las globalmente à apreciação do Relator, que se
vai pronunciar sobre cada uma delas.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - O Constituinte Plínio Martins acaba de retirar a
Emenda n;O 63, de sua autoria, que versa sobre a mesma
matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero comunicar
ao Plenário, em particular ao Constituinte Francisco Amaral, que acabo de receber o telex de n. O 161, assinado por
onze juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 15.a Região, apoiando sua emenda. Passarei a cópia do documento a S. Ex.a.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - O próximo requerimento de dsetaque é do Constituinte Leite Chaves:
"Substitua-'se o art. 32 e S'6US parágrafos do Anteprojeto da Comissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público pelo seguinte:
Art. 32. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - Tribunal Superior do Trabalho;
n - Tribunal Regional do Trabalho;
TIl - Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1.0 O Tribunal Superior do Trabalha compor-se-á
de dezessete Ministros, dos quais onze togados e vitalícios,
nomeados pelo Presidente da República. com aprovação do
Congresso Nacional, dentre os nomes eleitos em lista tríplice pelos membros dos Tribunais Regionais do Trabalho
e seis classistas, temporários, em representação paritária
de trabalhadores e empregadores, eleitos por colégio eleitoral formado pelas Confederações Nacionais de Trabalhadores e empregadores respectivamente, vedada a reeleição
por mais de dois períodos.
§ 2.° A lei fixará o número dos Tribunais Regionais
do Trabalho e respectivas sedes e instituirá as Juntas de
Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde não
forem constituídas, atribuir sua competência aos Juízes
de direito;
§ 3.0 A lei, observado o disposto no § 1.0, disporá
sobre a constituição investitura, jurisdição, competência,
garantias e condiçõe~ de exercício de seus órgãos e membros assegurada a paridade da representação de empregadore~ e empregados e obedecidos os demais preceitos desta
Constituição;
§ 4.0 Os Tribunais Rgionais do Trabalho serão compostos de dois terços de juízes togados vitalícios e um
terço de juízes classistas temporários, nomeados, os primeiros, pelo Presidente da República, dentre juízes do
Trabalho indicados em lista tríplice elaborada pelo respectivo Tribunal;
§ 5.° Os representantes de empregados e empregadores a que refere o parágrafo anterior, serão eleitos por
colégios eleitorais compostos pelas Federações de trabalhadores e empregadores, com sedes na respectiva Região;
§ 6.° Nas Juntas de Conciliação e Julgamento os representantes classistas serão eleitos por colégios eleitorais, compostos pelos sindicatos de empregados e empregadores, com sede nas comarcas sobre as quais as Juntas
exerçam sua competência territorial."
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Há outro destaque, requerido pelo Constituinte Paes
Landim, para a Emenda n.o 371, de sua autoria:
"Art. 32. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - Tribunal Superior do Trabalho;
II - Tribunais Regionais do Trabalho;
UI - Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1.0 O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á
de dezessete Ministros vitalícios e togados, nomeados pelo
Presidente da República, com aprovação do Senado Federal ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está suspensa
a sessão por dez minutos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Presidência
pede aos eminentes Constituintes que ocupem seus lugares
e passa a palavra ao Relator Plínio Arruda Sampaio.
O SR. RELA'I10R (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o assunto que estamos discutindo refere-se à composição da Justiça do Trabalho.
Atualmente, como todos sabem, ela é composta de
três partes: o juiz togado, os juízes nomeados a partir de
indicações dos empregadores e juízes nomeados a partir
de indicações dos empregados. Isto se faz na primeira instância, na Junta de Conciliação e Julgamento, na segunda
instância e no Tribunal Superior. Temos aqui cinco emendas. Duas dela, - uma do Constituinte Francisco Amaral
e outra do Constituinte Leite Chaves, - mantêm a tese
do Juiz Classista na primeira, na segunda e na instância
superior, com a única diferença de que - isso não está
totalmente claro e deverá haver uma emenda de redação
para ficar explícito, caso seja o pensamento da maioria esses juízes passarão a ser eleitos diretamente pela classe,
diplomados, assentando-se no Tribunal, sem nomeação
alguma por parte do Presidente da República ou do Tribunal; entram com o diploma. Pergunto ao Constituinte
Francisco Amaral e ao Constituinte Leite Chaves se é
este o pensamento de S. Ex. as
Existem três outras emendas. Uma delas, a do Constituinte Vivaldo Barbosa, estabelece e organiza a idéia do
Conselheiro Classista, que consta do parecer do Relator.
S. Ex.a aceita a idéia do Conselho Classista, ou seja: na
primeira ínstâneía, na segunda instância e na instância
superior haverá sempre Conselheiros, não mais juízes, eleitos pelas respectivas partes com o direito, de intervirem na
instrução e com o direito de opinarem diante dos f.eitos. O
Constituinte Gastone Righi também esposa a mesma idéia.
Retifi,ca: a do Constituinte Gastone Righi é a outra. O
Constituinte Paes Landim também tem uma emenda (me
diz o seguinte:
"Haverá em todos os graus de jurisdição Conselheiros Classistas eleitos pelo período de 3 anos,
permitada uma reeleição por igual período, com
vencimentos e garantias que a lei determinar. Os
Conselheiros não integram a Magistratura, funcionarão em uma turma em cada Tribunal, paritária
e presidida por um togado, para julgamento de
dissídios coletivos ou seus recursos, na forma como
dispuser o Regimento Interno do Tribunal Superior."
A opinião do Relator foi expendida nas discussões de
uma maneira exaustiva. Os companheiros conhecem o meu
raciocínio. Não vou novamente cansá-los com a repetição do mesmo. O argumento básico é o de que hoje juízes
não são fiscais e nesse sentido, com o nome de "conselheiros", permaneceriam. Esse é o argumento central.
Sr. Presidente, não sei qual a ordem de votação das
emendas. Se votarmos em primeiro lugar a do constítu-
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inte Francisco Amaral - estará prejudicada a do Constituinte Vivaldo Barbosa, a do Constituinte Paes Landim
- é bom que os colegas saibam e também a do Constituinte Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Um momento,
nobre Constituinte, quero esclarecer aos membros da Subcomissão que concederei a palavra, por três. minutos, aos
autores de cada uma dessas proposições, possibilitando,
ainda, na forma regimental, que dois Constituintes possam encaminhar a matéria, sendo um contra e um a
favor, em cada emenda.
Concedo, por conseguinte, a palavra ao Constituinte
Francisco Amaral, para encaminhamento de votacão da
sua emenda.
~
Foi lida apenas, a emenda do Constituinte Francisco
Amaral. A emenda do Constituinte' Leite Chaves estava
sendo lida e acho que seria melhor ler as três emendas
e em seguída facultar a palavra aos seus autores para
encaminhamento de votação.
Peço à secretária que prossiga a leitura da emenda
do Constituinte Leite Chaves.
Antes, porém, devo dizer que a emenda do Constituinte Paes. Landim é a de n,v 371, a do Constituinte
VivaldO Barbosa tem o n.O 95, e a do oonstítuínte Leite
Ohaves n.o 292.
A SRA. SECRETÁRIA (Tasmânia M8Jria de Brito
Guerra) - Prossigo, Sr. Presídente.
"§ 4.° Os Tribunais Regionais do Trabalho serão
compostos de dois terços de juízes togados vitalícios e um
terço de juizes. classistas temporários, nomeados, os primeiros, pelo Presidente da República, dentro Juízes do
'I1rabalho indicados em lista tríplice elaborada pelo respectivo Tribunal.
§ 5.0 Os representantes de empregados e empregadores a que se retere o parágrafo anterior, serão eleitos por
colégios eleitorais 'compostos pelas rederações de trabalhadores e empregadores, com sedes na respectiva Região.
§ 6.0 Nas Juntas de Conciliação e Julgamento os representantes classístas serão eleitos por colégios eleitorais, compostos pelos sindicatos de empregados e empregadores, com sede nas comarcas sobre as quais as Juntas
exerçam sua competência territorial."
O SR. PRESIDENTE - Agora a Emenda n.o 371 de
autoria do Constituinte Paes Landim.
'
"Art. 32. São órgãos da Justiça do Trabalho:

I U III -

Tribunal Superior do Trabalho;
Tribunais Reglonaís do Trabalho;
Juntas de Conciliação e Julgamento.

O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á
de dezessete Ministros vitalícios e togados, nomeados pelo
Presidente da República, com aprovação do Senado Federal.
§ 1.0

§ 2.0 A lei fixará o número dos Tribunais Regionais
do Trabalho e respectivas sedes e criará as Juntas' de
Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde
não forem instituídas, atríbuír sua jurisdição aos [uízes
de direito.
§ 3.° Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos exelusívamente de juizes togados e vitalícios, observado o estabelecido para os Tribunais Estaduads e Regionais, nomeados pelo Presidente da República, escolhidos
em lista tríplice organizada pelo Tribunal Superior do
Trabalho.
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§ 4.° Haverá em todos os graus de jurisdição Conselheiros classistas, eleitos por período de três anos, permitida uma reeleição por igual período, com vencimentos
e garantias que a lei determinar. Os Conselheiros que
não integram a magistratura, funcionarão em uma Turma em cada Tribunal, parítáría e presidida por um togado, para julgamento dos dissídios coletivos ou seus recursos, na forma como dispuser o Regimento Interno do
Tribunal Superior do Trabalho.
§ 5.° Os órgãos de conciliação prévia, não integrantes da Justica do Trabalho e sem caráter judica"nte, funcionarão na área sindical, integrados por Conselheiros
classistas das categorías econômicas e profissionais e incumbidos da tentativa ínícíaã de acordo nos conflitos
entre empregados e empregaores, na forma como dispuser o Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.
§ 6.° Os Conselheiros classistas poderão ser remunerados pelos Sindicatos, com r-ecursos oriundos da sua
própria receita.

Art. 33. Compete à Justiça do Traba"lho conciliar e
[ulgar os dissídios individuais entre empregados e empregadores e outras controvérsías oriundas das relações
de trabalho.
Parágrafo único. Havendo impasse nos dissídios coletivos, as partes poderão eleger a Justiça, do Trabalho
como árbitro, com decisão definitiva e irrecorrív-el, que
não poderá ser menos favorável para os trabalhadores do
que a proposta patronal rejeitada.
Art. 34.

Das decisões do TrÍ!bunal Superior do Tra-

balho somente caberá recurso ao Supremo Tribunal Fe-

deral quando contrariarem a Constituição.
Art. 35. O Tribunal Superior do Trabalho poderá
decidir normativamente ao julgar dissídios coletivos ou
reclamações individuais sobre o Direito do Trabalho em
geral.

Art. 36. O Tribunal Superior do Tr.a"balho .poderá
baíxar prejulgados normativos, com força vi~c~J.1at1Vai. e~
matéria administrativa, em tese, ou em Díreíto IndIVIdual ou Coletivo do Trabalho".
Passo a ler a Emenda n.? 95, do Constituinte Vivaldo
Barbosa:
,,_ Acrescente-se, ao § 1.0 do art. 32, após "Ministros
Vitalícios e Togados" as palavras "e conselheíros".
_ Acrescente-se ao § 3.° do art. 32, após "juízes
togados e vitalícios".' as palavras "e conselheiros".
- Acrescente-se §§ 4.°, 5.° e 6.° ao art. 32, renumerando-se os demais:
§ 4.° Os Conselheiros Classistas dos Tribunais R'egíonaís do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho,

atuarão nos Dissídios Coletivos, com direito de votar, não
podendo funcionar como Relator ou Revisor, serão eleitos
por Iperíodo de 3 anos, l};}ermitida uma reeleição por igual
período, com vencimentos e garantias que a lei determinar.
§ 5.° Os Conselhos Classistas dos Tribunais. Regionais do Trrubalho serão eleitos pelos dirigentes de todos
os sindicatos de empregados e empregadores locaUizados
na jurisdição de cada Tribunal, que escolherão um por
vaga.
§ 6.° Os Conselheiros Classistas do Tribunal Superior
do Trabalho- serão eleitos pelos dirigentes das Confederações dos Trabalhadores €i Empregadores, que escolherão
um nome por vaga.
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Dê-se nova redação ao atual § 4.0 que passa a 7.0, renumerando-se os demais:
§ 7.° Nas Juntas de Conciliação e Julgamento os Conselheiros poderão opinar sobre o pleito, participarão das
audiências e serão eleitos por período de 3 anos, permitida
uma reeleição por igual período, com vencimentos e garantias que a lei determinar".
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a palavra
ao eminente Constituinte Francisco Amaral, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, inicialmente faço uma observação ao Sr. Relator, isto é, houve um equívoco de redação, quando se estabelece que os magistrados serão nomeados pelo Presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional, entre os escolhidos em lista tríplice elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho e não da Justiça.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Foi um
equívoco.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - De
forma que eu gostaria que se observasse essa redação para
que ela, se vitoriosa, prevaleça na redação final.
Sou um velho advogado, quarenta anos de Justiça do
Trabalho, trago para cá certamente a observação de um
profissional, de um bacharel em Direito que praticou pratica agora em menor escala - intensamente o exercício
da profissão dentro dos tribunais trabalhistas, funcionando
desde as Juntas até o próprio Tribunal Superior do Trabalho, quando não até no próprio Supremo. Tribunal Federal, discutindo causas trabalhistas. A Justiça do Trabalho cresceu, se afirmou, se agigantou, ela existe hoje como
uma instituição realmente sólida, no meu entender, pela
participação dos representantes de patrões e empregados.
Certamente essa participação tem sido benéfica e haverá
de ser benéfica. Por esta razão, evidentemente, no meu entender, com todo o respeito - e tenho o maior respeito
possível à inteligência, à capacidade, à sensibilidade, aos
propósitos elevados do nosso Relator - não posso concordar com S. Ex. a em relação ao assunto, porque S. Ex. a
cria uma nova posição na Justiça do Trabalho que não vem,
realmente, trazer benefícios. A nossa proposta é absolutamente igual à do Senador Leite Chaves, com um único
acréscimo: a nossa emenda fixa o período de mandato dos
representantes classistas. Apenas isso, no mais é praticamente a mesma emenda do Senador Leite Chaves. E para
mim qualquer uma que possa vingar fará justiça à Justiça
do Trabalho como ela é, pela maneira com que vem funcionando, pelo comportamento com que os representantes
classistas vêm-se portando durante esse tempo todo, ou
seja, com efetivas melhorias. Antigamente os vogais eram
pessoas mais simples; hoje, na Justiça do Trabalho, já
existem vogais advogados; quase todos os representantes
classistas que militam nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior do Trabalho, hoje, normalmente são advogados, passaram a estudar, ganharam o título e exercem
hoje a função como classistas. De forma que houve, realmente, na Justiça do Trabalho, um progresso extraordinário, uma ação benéfica. Hoje ela é prestigiosa e eficaz em
razão dessa participação. Não pode, portanto, a Justiça do
Trabalho prescindir dessa participação. Os representantes
classistas dão vida a esta Justiça. Ainda na nossa emenda
como na do Senador Leite Chaves o detalhe é que os representantes classistas, os representantes do Ministério PÚblico e os representantes dos advogados passarão a ser escolhidos por eleição. Aqueles que vencerem no Colégio de
Procuradores, aqueles que vencerem na OAB, na sua Secção
Regional ou na sua Região competente serão os representantes dos advogados; aqueles que forem eleitos pelos
procuradores e nas Juntas e Tribunais; os representantes
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classistas que vencerem nos sindicatos as eleições que serão
feitas praticamente em todos eles, aqueles que vencerem
as eleições serão escolhidos representantes. Então, já inova,
já avança, já melhora, já condícíona. Peço, portanto, aos
ilustres colegas que atentem para o detalhe da manutenção
dos classistas na Justiça do Trabalho - com alguns avanços em relação até a essas escolhas dos procuradores e
dos advogados - porque farão com que estejamos aprímorando, melhorando. Com a eleição dos advogados e dos
procuradores evitar-se-á o que tem acontecido e que aconteceu recentemente, isto é, advogados de Estados longínquos designados para exercerem a representação de advogados no Tribunal Regional do Trabalho da 15.a Região, em
Campinas. Alguém que veio de longe - profissional sim
- sem vivência alguma, nem no Estado de São Paulo ou
em outro Estado, veio de lá para representar a classe dos
advogados - para mim dos paulistas, porque o Tribunal
está em São Paulo - e decide as causas do Estado de
São Paulo, o que deveria ser feito efetivamente por eleição
entre os advogados que pertencem à Secção Paulista dos
advogados, como aqui em Brasília aqueles que pertencerem à Secção daqui. De forma que tenho absoluta certeza
e sei que há um consenso nesta subcomissão no sentido
da manutenção dos classistas. Este será um serviço a
mais que esta subcomissão prestará para o aprimoramento
da Justiça do Trabalho tal como ela é, principalmente como
ela deve ser aprimorada daqui para o futuro com essas
eleícões, com essas escolhas que representam a vontade
do trabalhador, do empregador, do Procurador da Justiça
e da Ordem, que representa os profissionais de Direito. Nessas condições, tenho certeza absoluta de que esta subcomissão haverá de fazer justiça à nossa emenda ou à emenda do Senador Leite Chaves que, na verdade, é praticamente a mesma coisa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concederei a palavra aos autores das três proposições e, em seguida, aos
Constituintes que estiverem inscritos. Já estão inscritos o
Líder José Lourenço, o Constituinte Jairo Carneiro e a
Constituinte Raquel Cândido. Peço aos companheiros que
se atenham, ajudando a Presidência, ao tempo regimental.
Com a palavra o Senador Leite Chaves para encamínhamento da votação por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Consti·
tuintes a minha emenda em nada altera a estrutura da
Justiça' do Trabalho. ~.a apenas intr0à:u~ critérios na escolha dos vogais e dos JUIzes Ieígos, dos JUIZes r~presentantes
dos classistas. Mas o Relator teve a oportumdade, no seu
Relatório de mostrar que a única Justiça que não apresentava ~aiores defeitos era a Justiça do Trabalho; em
relação as outras ela levou uma vantagem salutar, sobretudo pela sua brevidade e pela presença dos vogais, a
presença dos leigos. Muitos se enganam, pensam que o
juiz vogal, trabalhador ou juiz de empregados vai par~
as juntas dar julgamentos de valor de conseiencia: ele vai
para dar testemunhos, às vezes testemunhos mudos da
sua classe. O mundo, e nós inclusive, é governado pela
opinião pública, e isso é um fato terrível. A imprensa às
vezes pouco vale, mas, na medi?a em que e!a representa :;t
opinião, exerce um poder te~nyel. l!l por I~SO .que el.a. e
chamada de o 4.0 poder. Os JUIzes convencionais, os JUIzes de Direito, não dão satisfação a quem quer que seja,
não há quem lhes fiscalize de imediato os passos, não
chegam às vezes às audiências, protelam. Um juiz, sabendo
que há dois vogais que o esperam, jamais falta à audiência.
Se falta a uma não falta às demais. Então, a Justiça do
Trabalho é um escabinato. Às vezes um empregado ou um
empregador .constrangído se sente mais tranqüilo ao prestar um depoimento somente pelo fato de se encontrar
com um semelhante da sua representação naquela organização. Além do mais, ele é um fiscal permanente do seu
SIndicato. Ele dâ informações. Outra coísa, se tirássemos
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essas pessoas, esses juízes leigos, o que haveria? Qualquer
julgamento induziria a que houvesse uma acusação contra
o juiz; haveira suspeita. Imaginem, por exemplo, uma
grande empresa vai dar uma decisão contra um empregado!
A suspeita se estabeleceria logo. Mas só a presença do
vogal retira essa possibilidade. Além do mais o seu voto
ainda que ele não procure entrar no mérito' ímnlíca e~
que o próprio Tribunal considere uma posiçã~ divergente.
Além do mais, é um escabinato; essa questão de se dizer
que o vogal tem de ser advogado ou conhecedor de Direito
descaracteriza; é como o Júri. Eu disse certa vez: para
se [ulgar pessoas, julgar situações, julgar vidas, [ulgar
os crimes dolosos contra a vida, o Júri é constituido por
leigos. Se fossem constituídos por sábios seriam necessariamente comprometidos; se fossem compostos só de empregados, havendo um posicionamento ou um crime de
patrão, eles condenariam sempre, ou vice-versa. Então
tem de existir esse amálgama para haver Um mínimo d~
ética social. O juiz de Direito comparece como chefe técnico do escabinato; ele dá um juízo de julgamento' um
juízo de valor. O empregado não, é o testemunho. Além
do mais, ele julga ou alista imposição de acordo com os
índices mais excepcionais assegurados a uma classe trabalhadora num determinado tempo. Um vogal, digamos, será
extremamente sensível quando sabe que o empregado trabalha em condições piores do que aquelas que ele conheceu.
E.ntão, Srs. Constituintes, nós temos de manter essa Justíça. Acho que ela é eficaz. Mas o vício estava no critério
da escolha: as cúpulas escolhem em lista triplice e o
Presidente da República escolhe aquele que lhe convier.
H~uve um caso recente do qual V. Ex.as têm conhecimento:
dOIS empregados foram indicados pelas suas confederações
--:- no momento estão disputando a nomeação pelo PresIde~te - e um deles ~stava certo da sua nomeação, mas
depoís soub~ que ~e nao obtivesse o apoio do Presidente
da 0"lobo na? seria nomeado. Quando ele foi pedir esse
apoio, o PresI;iente já se tinha inclinado por outro, e houve a nomeaçao dessa pessoa. Então, até mesmo para o
empregado ser nomea:do para ~ Tribunal, na situação
~tual, t~m de haver ínterferêncía do patrão. O Relator
mova. aínda neste c~so. Ao invés de ser nomeado depois
de eleito, por que nao a diplomação? l!l mais compatível
E~e, eleito, recebe um diploma e toma posse com aquel~
diploma, Por .que então condicionar a nomeação do Presídente do 'l:.:nb.unal ao Pres~dez;te da República? Por que
essa depe~denCla? Por que Joga-los nessa desmoralizante
dependência ~om relação a nomeação? Creio que daremos
u;m passo muíto acentuado nesse sentido mantendo a Just~a nesses parâmetros, com eleição e, ao invés de nomeaçao por autorídade superior, o próprio diploma. Não somos aqui díplomadosç É um juiz diplomado pela sua
classe.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a palavra
ao Deputado Paes Landim, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, durante as audiências públicas
da nossa Subcomissão e durante as discussões internas
defendi dois objetivos que me parecem importantes na
Justiça Trabalhista hoje: em primeiro lugar, seria a liberdade de organização sindical, isto é, libertar os sindicatos
da tutela do Estado. Essa tutela foi imposta ao País na
época do Governo Vargas, em 1937, baseada na Carta do
Trabalho italiano, do fascismo de Mussolini. Apesar do
regime de 1946, de várias recomendações e até de tratados internacionais que firmamos na Organização Internacional do Trabalho, infelizmente ainda não conseguimos
libertar as relações trabalhistas da tutela do Governo. O
problema da escolha desses juízes classistas está exatamente vinculado à política, ao chamado peleguismo desses
sindicatos em relação ao Governo.
Propus uma emenda na Subcomissão dos Direitos
dos Tràbalhadores, e servidores públicos, o sentido de
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que a liberdade sindical é livre e ela foi de certa maneira
atendida pelo Relator. Parece-me que isso ajudaria muito
a se ter realmente na Justiça classista uma vontade manifestamente livre dos sindicatos, livre das disjunções de
natureza ideológica, de natureza governamental, ambas de
natureza do peleguismo, que é o problema mais grave da
Justiça.
As ponderações do ilustre Senador Leite Chaves foram
articuladas realmente com muito brilho, com muita inteligência. Realmente, há um detalhe a que S. Ex.a se referiu
muito bem: é mais um juiz popular, no sentido de dar o
seu enfoque popular, assim como temos o Tribunal do
Júri há o sentimento também popular na avaliação
do problema daquela gravidade. Isso realmente configura
a importância do seu papel.
Oonverseí muito com o ilustre Deputado Francisco

Amaral, nesses últimos dois dias, a respeito da sua emenda e da sua grande experíêncía de advogado trabalhísta,
notável advogado trabalhista no Foro de São Paulo e de
Campinas. Foi essa notável experiência e grande capacidade que transformaram S. Ex.a em um dos grandes
líderes hoje da política paulista, baseado no seu caráter
e no seu conceito de grande advogado, alçado à Prefeitura de Campinas e há mais de 20 anos, honrando esta
Casa. As suas ponderações, a sua experiência como advogado trabalhista são extremamente tmportantes. Mas
creio, Sr. Presidente, 81'S. Constituintes - e foi uma das
partes também de várias solicitações minhas aqui nas
nossas discussões e até de emendas -, que deveríamos
criar a figura do árbítro, a arbitragem em todas as ínstâncias, sejam trabalhistas, civis ou de que natureza for,
para descongestionar a justiça, para que eles tivessem
uma função 'conciliadora, evitando, realmente, que as partes procurassem o Judiciário em ações que poderiam ser
resolvidas entre elas, ou seja, o representante dos patrões
e o representante dos empregados; e que fossem tão-somente ao Juiz, à Justiça, às instâncias, aqueles problemas de natureza conflituosa, ínsolúveís de solução amigável. Essa é a grande revolução noíe nos Estooo Unidos
e nos países democrátãcos europeus e deveríamos lutar
aqui, para que ela também se efetivasse no Brasil. Mas,
diante dessas considerações '6 de acordo com os princípios aqui assentados pelo ilustre Constituinte Francisco
Amaral, em homenagem sobretudo a esta grande figura
humana, eu me convenci, nesta conjuntura, de me ater
ao disposto na sua emenda,
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Líder José Lourenço, por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE J08É LOURENÇO - Senhor
Presidente, como membro 'desta Subcomissão conversei
com nosso eminente Relator, Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, sobre 'esse problema. Entendo que neste País o
que falta - e muito - é diálogo, principalmente entre
os diversos segmentos da, sociedade, entre trabalhadores
e empresários, 'enfim, para que possamos 'encontrar soluções 'que víabâlízem e que nos aludem a tirar esta .~ação
das dificuldades em que s'e encontra. Se temos ra um
tipo de Judiciário, a Justiça do Trabalho, onde existe
esse 'encontro, onde existe a representação legal dos trabaãhadores 'e dos 'empresários, acho que anulá-La hoje, na
nova constituição do Pais, não seria dar um passo à
frente no sentido de urna convivência permanente e de
termos mais um local para que esse ideal Se estabeleça,
Seria desconhecê-los, seria, desconhecer a SUa importância na nossa! história e nas nossas relações entre o capital e o trabalho. Considerando eSBJa importância e também a experiência, da maior valia, do meu nobre colega
de São Paulo, Constituinte Francisco Amaral, o meu paetido, eu pessoaêmente, 'Como membro desta Subcomissão
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- e me sinto honrado por isso - apoiar ,a sugestão do
nobre colega. Essa sugestão não é a melhor que poderíamos encontrar em função de termos pessoais ou partidárias, mas é certamente a melhor para o País, para os
trabaãhadores, para os empresários e para que possamos
encontrar o caminho no sentido de' permanentemente
estabelecermos m diálogo entre as diversas forças que
compõem a Nação brasileira. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a palavra o
Constituinte Vivaldo Barbosa, autor de uma das emendas
em discussão, que terá 3 minutos para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA -- Sr.
Presidente, Sr. R.elator, Srs. Constituintes, houve, nesta
Subcomissão e em torno dos debates desta Assembléia
Nacional Constituinte, debate muito especial e intenso sobre a questão da Justiça do Trabalho. Esse debate centrouse numa questão fundamental: deve a Justiça do Trabalho continuar como justiça d'e representação classista também ou deve ser uma justiça comum e, como tal ser uma
das justiças espeeíalízadas dos nossos Tribunais? .Apesar da
discussão e da intensa argumentação produzida nos debates sempre me inclinei pela continuidade da Justiça do
Trabalho, tal como ela foi conformada e configurada desde
a década de 30 e que persiste até o nosso tempo. No particular da forma de atuação dos representantes classistas é
evidente que o debate acerca dessa questão impôs a nós
que imaginássemos uma forma diferente de participação
e atuação dos juízes classistas, representantes dos empregados e dos empregadores. É evidente que a sua permanência é mais do que necessária. Para um empregado que entra num Tribunal, por exemplo, naquele mundo tão diferente para o cidadão comum, e sobretudo para o empregado e vê o juiz togado num plano mais elevado, numa
mesa geralmente preta, sentado numa cadeira muito elevada uma postura séria, muito austera - também de roupa
preta, é evidente que ele vai sentir-se diminuído diante da
Justiça, principalmente os mais pobres, desassistidos, desempregados trabalhadores do nosso País. Se esse trabalhador ao penetrar nos umbrais de um Fórum da Justiça
do Trabalho, encontrar o seu representante, que tenha a
sua face, os seus hábitos, o seu espelho, ao lado desse juiz,
nessas circunstâncias, sem dúvida alguma, el,e se sentirá
mais à vontade, um cidadão igual aos outros. É esse o
grande feito que a Justiça do Trabalho trouxe ao nosso
País, ou seja, fazer com que cada empregado, por mais humilde e desamparado que seja, possa trazer para o banco
dos réus, de frente a ele, um poderoso empregador. Esse fato, sem dúvida alguma, elevou o nível de cidadania dos trabalhadores deste País. Essa justiça tem de continuar. Ao
mesmo tempo temos de provocar algumas transformações.
O ilustre Relator traduzíu bem, no seu projeto inicial, que
mereceu muitos louvores, mas que, pelas circunstâncias, sofreu algumas modificações muito acentuadas na sua segunda versão. Mas essa parte foi conservada, dizendo que
o papel do juiz togado, do juiz vogal classista, tanto o
vogal quanto o juiz dos Tribunais Regionais, era de fiscalização, um representante da sua classe junto ao Tribunal. Esta ~ até a natureza, a origem da forma da Justiça do Trabalho. Sua configuração é ter um representante
classista de empregados e empregadores junto à decisão.
Não podemos, evidentemente, considerar a Justiça do Trabalho um ramo da Justiça. Tem todas as suas características, um corolário de Justiça, mas dificilmente podemos
configurá-la :para julgar as questões de direito pessoal, os
direitos de família, os direitos patrimoniais em geral, eon-
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flitos sociais muito abrangentes na sociedade, e que preplente, a dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicisam ser tratados de maneira diferente. A postura do cos, com clareza vimos a instituição da representatividade
juiz vogal ou do juiz classista como representante, como
classista de uma forma democrática, consensual e abranfiscal. é exata, tem sido o seu papel. Para isso, precisamos
gente. E ali procurei a Liderança do meu partido, a quem
transformá-lo num líder sindical autêntico e deixar a quero agradecer, porque havia as maiores resistências - e
sua escolha como representante de uma classe, nos mes- a verdade tem de ser dita - por parte de alguns compamos termos, na mesma configuração que se escolhe um di- nheiros do nosso partido, para que esse consenso de demorigente classista, um dirigente sindical, até para desemcracia e equilíbrio casem com o desejo 'e a sede do novo
penhar quase o mesmo papel. Então, essa parte do projeto quanto às decisões deste País. Desta forma, eminente
do Relator, evidentemente, o centro do projeto, merece o Relator, Sr. Presidente, é aqui, nestes três minut-os, que
nosso acolhimento. Acontece que sendo uma tradição - a eu estou energizando para, às cinco horas da tarde, enfrenemenda que fiz era nesse sentido -no País chamar-se esse tar a ditadura representada pelo capital selvagem interrepresentante classista vogal ou juiz classista, inclino-me nacional, que logo faz retroagir o processo econômico e enpela manutenção desta terminologia, desta função que ele tregar, de bandeja, o subsolo desta Pátria que temos de
vem exercendo. Não há essencialmente diferença entre o defender. Também é preciso que os companheiros que
projeto do Relator e a configuração que ele vem exercendo, não estão a participar se adonem dessa verdade, porque
que é sempre a de um juiz representante Ide vogal, ou de o Plenário da Constituinte será soberano.
um juiz classista representante da sua categoria junto ao
Preciso relatar os fatos que, na virada da madrugada,
Tribunal, fiscal das decisões do Tribunal, acompanhaante,
observador dessas decisões. Então, inclino-me hoje pela nos têm deixado exaustos às vezes, mas côncíos de nOS8'a
manutenção da terminologia clássica, histórica, do voga] responsabílidade.
e do juiz classista, acentuando que, além dessa manutenQuero congratular-me com V. Ex.as pela paz que reina,
ção, devemos cuidar de disciplinar adequadamente a forma pela harmonia do caminhar da democracia; patrões e E'iUda sua escolha. Minha emenda - e o projeto do Relator pregados, comunistas, centristas e direitistas. entenderam o
não desce ao detalhe - é no sentido de que o vogal seja consenso da travessia, que está sendo muito difícil e dura,
escolhido por todos os associados dos sindicatos de em- para buscarmos nossos rumos.
pregados e empregadores, na área de jurisdição da junta,
Quero agradecer ao partido que me deu guarida e
e o juiz classista do Tribunal Regional sej a escolhido pelas
diretorias de todos os sindicatos com atuação na área de que, embora sem sabor e cheiro, como muitas vezes tenho
cada região na área de jurisdição de cada Tribunal Re- dito, colocou a sua palavra através do eminente Líder
gional; e o juiz classista do Tribunal Superior do Trabalho José Lourenço. defendendo os classistas cuja história vem
seja escolhido por todas as diretorias de todas as confe- de quase há cinqüenta anos. Quero saudar e lavar a exisderações dos trabalhadores de nível nacional. Com isto, tência do PT, que avançou, numa verdadeira caminhada
efetivamente, conservamos a sua natureza, isto é um juiz do pluripartidarismo, equilibrando uma balança que tem
representante específico da sua categoria, eleito pelo voto sido desigual, em busca do norteamento, de uma nova
direto. Cada categoria escolherá um nome, e este nome face para o Brasil, o que, se não for atingido na sua totamais votado, na forma que a lei vier a determinar, será lidade, quem sabe o será com a "cara-metade" que todos
um juiz nomeado e não mais será escolhido pelos presí- estamos a esperar.
dentes dos Tribunais ou por qualquer outra instância inDesta forma, despeço-me, porque já sinto no semtermediária. Creio que esta configuração atenda às diver- blante de todos o consenso que procuro para uma travessia
sas correntes e deve estar, pelo menos em parte, no pro- que será dura.
jeto do Constituinte Francisco Amaral. Mas podemos, por
Finalizando, Sr. Presidente e Sr. Relator Plínio Arruda
deliberação, ajustar a tendência que a maioria acolher,
para produzir o figurino, mantendo as tradições históri- Sa~paio, confesso que busco socorro no equilíbrio que
cas da Justiça do Trabalho, ao mesmo tempo incorporando esta a nortear esse processo. Que os nobres pares, indee fazendo com que o vogal € o juiz classista sejam efetiva- pendentemente de partido ou de correntes ideológicas, nos
mente representantes da sua categoria, sendo um Iíder Socorram com relação à reforma agrária e com relacso
aos novos princípios da ordem econômica, que com certeza
sindical votado pela sua categoria.
restabelecerão todas as máculas e vergonhas que nós, braO SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a palavra sileiros,
temos passado durante toda a nossa História, prina Constituinte Raquel Cândido, que disporá de 3 minutos.
cipalmente no que se refere à política mineral deste País.
A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO - Sr.
Peço, humildemente, o apoio dos Srs. Oonstãtuíntes
Presidente agradeço a observância dos 3 minutos, mas
e agradeço a V. Ex.as o respeito com que somos tratados,
confesso que, ao trabalhar exaustivamente ontem. até às mesmo
sem sermos membros desta Subcomissão.
4:00h da manhã, e ao recomeçar hoje cedo, às 9:00h,
venho buscar nesta Subcomissão energia, para dar prosseMeu preclaro colega José Costa, meu irmão Plínio
guimento a uma das lutas mais sérias que se travam em Arruda Sampaio, é aqui que tenho conseguido, nas últimas
todo o processo da Assembléia Nacional Constituinte, ora setenta e duas horas, resistir de pé para defender o meu
na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e de País, tão-somente como uma nacionalista não xenófoba,
Reforma Agrária, ora na Subcomissão em que sou titular, mas consciente das suas responsabilidades para com o
de Princípios Gerais, e que trata do subsolo. É aqui, Sr.
nosso povo.
Presidente, que estou procurando manter-me em pé diante
Socorrllim-nos urgentemente, prezados companheiros
do equilíbrio e do bom senso de várias correntes ideológicas e políticas. Confesso a V. Ex.a que, embora me tenha Constituintes, Relatores e Presidentes, principalmente
dado 3 minutos nesta data memorável, quando se acabam aqueles que estarão na Comissão de Sistematização. É
os primeiros embates, sem sombra de dúvida sinto, atra- preciso que haja, no plenário da Constituinte e na Comisvés desta Subcomissão, que fui parte de um instrumento são de Sistematização, homens como os que aqui estão
de consenso - permita-me assim falar - porque tinha a fim .de que .promo~am o equilíbrio de uma balança quê
assumido, ao longo da minha história e da minha vida tem SIdo muito desigual para com a nossa Pátria em
especial !lo que concerne aos nossos minérios, que nã~ são
sindical, um compromisso com os colegas. Pude conversar
de perto com o nosso Relator, Constituinte Plínio Arruda renovaveIs, o que cansa a sangria de um País que deseja
Sampaio, quando dividíamos um sanduíche, a fim de pro- ter soberania.
curar o equilíbrio; em outra Subcomissão, em que sou suMuito obrigada.
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Agradeço a
Constituinte Raquel Cândido as palavras generosas por
ela proferidas a respeito da nossa Subcomissão. ::É claro
que não só a Presidência, como os demais companheiros,
não lhe faltarão, sempre que necessário for, no apoio às
suas teses e propostas patrióticas e muito lúcidas.
Concedo a palavra ao Constituinte Jairo Carneiro, por
três minutos.
Comunicamos que existem apenas duas emendas em
discussão, já que o Constituinte Paes Landim retirou a
sua de n.O 371.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Senhor
Presid-ente, ilustres Constituintes, feliz é a classe políti-ca
que entend-e a necessidad-e de se exercitar a democracia
com a participação do eídadão e da sociedade na administração geral e da Justiça. E que se faça isso com
consciência do r-espeito fundamental à liberdade do cidadão ,e à importância e relevância dessa participação; e
que não se utilize esses mecanismos como recurso de manipulação das pessoas, como recursos dos poderosos para
reduzir a força ,e disposição de luta, em particular, das
classes oprimidas.
Se remontarmos a História, encontraremos urna explicação para a 'criação desse mecanismo na Justiça do
Trabalho. Vivemos novos tempos. A democracía de hoje
exige, com autenticidade, com verdadeira consciência de
homens livres e democratas, que os cidadãos participem
da administração do Estado, da Justiça; que o cidadão
fiscalize os homens que detêm parcela de Poder Público
de qualquer ordem. Com esta consciência de democrata
que tenho não posso admitir que se utilize esse vil modelo, m-odelo de nepotismo, da submissão e da dependência que está em vigor no nosso País, que faz com que
os cidadãos busquem o apoio de um parlamentar, de um
poderoso da política para ser juiz classista ou Mínístro
de um Tri-bunal Superior.
::É contra isso que me coloco. E é com a consciência
de um democrata. :É1 feliz qualquer partido político que
tenha convicções verdadeiramente democráticas para poder altear sua voz e diíler que d-efende esses postulados.
Eu, sej a do partido A, B ou C - sou do PFL - fosse
qual fosse o meu partido, sendo democrata por convicções,
aqui estaria para defender a partícípação do povo na
administração e na prestação jurisdicional, como estou
a defender a fiscalização do povo no exercício do mandato parlamentar ou do mandato eletivo de qualquer executivo deste [País.
É esta a minha conseíêncía, que está antes do partido e que por felicidade vem coincidir com ele.
Devo dízer isso em respeito à minha consciência, a
este Plenário, à ilustre manifestação do nosso amigo Constituinte José Lourenço, porque devo falar por mim mesmo,
como cidadão eleito pelo povo, numa eleição livre e- dernocrátíca.
A parcela do povo que confiou em mim sabe que sou
um cidadão digno que aqui veio honrar os compromissos
com a Nação brasileira de hoje e de amanhã.
T1nha de fazer esse depoimento mesta hora>. Tenho
compromissos com o presente, no sentido de ajudar a
construir a Nação que queremos, e não utilizar mecanismos para corromper nem para submeter a consciência
livr-e de cada cidadão.
S'!'. Presidente, Srs. Constituintes, sou favorável a essa
participação desde que seja legítima e autêntica. E só a
encaro desse modo se houver a escolha livre, livre da
base territorial dos sindicatos, livre dos empregadores, que
por eleição direta e livre poss-am eleger e indicar os seus
representantes para itlltegra:r Os juízos e Tribunais.
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Sou favorável à tese dessa ordem. SOu contra qualquer desvio ou abuso que está nas leis em vigor, nas
leis ordinárias do nosso País.
Alguns classistas, com quem tive a oportunidade de
conversar, também reconhecem a necessidade imperiosa
de se modifi-car, de se reestruturar esse modelo que aí
está. Ele é pernicioso, é odioso, é aviltante.
Estou aqui para votar favoravelmente a uma proposta
que consagre a legitimidade, a autenticidade da representação, seja de trabalhadores, seja de empregador-es,
na prestação jurisdicional.
Mas quero, Sr. Presidente, pedir a V. Ex.a que considere a hipótese da apreciação, talvez, por artigos ou
por matéria, porque as emendas apresentadas são substitutivos.
Temos, por exemplo, uma proposta constante do Relatório, que diz: "Em cada Estado da Federação haverá
um Tribunal Regional do Trabalho".
Sou a favor dessa tese e talvez a maioria dos flustres membros desta Subcomissão também o sej amo E se
nós aprovarmos ,em bloco - e me 'Parece que não seria
apropriado, com todo o respeito - derrubaríamos esse
conteúdo do relatório, que expressa o sentimento, acredito, da maioria dos integrantes da Subcomissão.
Em nenhuma das propostas existe a previsão da criacão de Tribunal Regional do Trabalho em Estado da Federação onde atualmente não aconteça, São substitutivos.
Proponho, Sr. Presidente, que se vote por matéria, porque nós temos o poder normativo da Justiça do Trabalho
nas propostas. Eu me manifesto favorável também a que
o poder normativo seja assegurado à Justiça do Trabalho.
Se votarmos em bloco vamos ter prejuízos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Essas matérias
estão d-estacadas. A Presídêncía informa a V. Ex.a que
já há destaques nesse sentido.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Eram estas as considerações que desejava fazer, com
a responsabílídade que tenho, como Constituinte, de detender o melhor para o meu Pais, para o futuro da nossa
Pátria 'e da democracia. Não a democracía dos extremos,
não a demoeraeía dos reacionários, dos conservadores,
não a democracia dos que a querem usar para submeter
o País a qualquer jugo de direita ou de esquerda, mas
a democracia social, a democracia da Justiça.
Não tenho compromissos com interesses alienígenas,
com interesses escusos ou inconfessáveis. Meu compromisso solene é com a felicidade do povo brasileiro. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em função do
requerido pelo Constituinte Jairo Carneiro - realmente
S. Ex.a tem razão -, vamos vota-r inicialmente os destaques requeridos e votaremos depois as emendas. Se eventualmente os destaques fossem aprovados esse: parte das
emendas ficaria prejudicada.
Passo a palavra ao Relator Plínio Arruda Sampaio,
para que S. Ex.a possa tecer considerações a respeito dos
destaques oferecidos.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Os destaques são os seguintes: há uma emenda do Constituinte
Geraldo Campos, que altera um pouco a proposição, dentro
do mesmo espírito do que propusemos.
O que eu tinha colocado era o seguinte:
"Art. 35, parágrafo üníco:
"Havendo impasse nos dissídios coletivos as
partes poderão eleger a Justiça do Trabalho como
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árbitro, com decisão definitiva e Irrecorrível. que
não poderá ser menos favorável para os trabalhadores do que a proposta patronal rejeitada."
O Constituinte Geraldo Campos altera um pouco essa
formulação, dizendo assim:
"Compete à Justiça ( ... ). Havendo impasse
poderão eleger a Justiça ... "
Mas S. Ex.a acrescenta o § 2.0 , que diz o seguinte:
"Recusando-se o empregador à negociação ou
à arbitragem, é facultado ao Sindicato de Trabalhadores ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e
condições, respeitadas as disposições convencionais
e legais, mínimas de proteção ao trabalho.
§ 3.0 A sentença normativa que estabelecer
normas e condições de trabalho e o laudo arbitral
são definitivos e irrecorríveis, não podendo ser
menos favoráveis para os trabalhadores do que a
proposta patronal rejeitada."

A racionalidade da emenda do Constituinte Geraldo
Campos é no sentido de que muitas vezes isso vai enrijecer as negociações, porque os empregadores não recorrerão à Justiça do Trabalho. Então ele quer dar aos trabalhadores esse recurso. li: uma pendência ainda maior. li:
mais um favorecimento à classe trabalhadora. Não me oponho a essa emenda, que amplia a competência da Justiça
do Trabalho.
As outras duas emendas, uma do Constituinte Plínio
Martins e outra do Constituinte Gastone Righi são contraditórias.
A emenda do Constituinte Plínio Martins diz o seguinte:
"Haverá pelo menos um Tribunal Regional do
Trabalho em cada Estado da Federação, com sede
na respectiva capital e Juntas de Conciliação e Julgamento deverão ser criadas por lei ordinária, podendo, nas comarcas onde não forem instituídas,
atribuir sua jurisdição ao Juiz de Direito."
E a emenda do Constituinte Gastone Righi diz:
"A lei fixará um número de Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas sedes e instituirá
Juntas de Conciliação e Julgamento, que deverão
ser integradas por representação paritária de empregados e empregadores, a ser eleita diretamente
pelas organizações sindicais. Nas comarcas onde
não forem instituídas poderá ser atribuída jurisdição 810 Juiz de Direito, para conhecimento dos
feitos trabalhistas."
No anteprojeto, no § 2.0 do art. 34, diz-se que haverá
um Tribunal Regional do Trabalho em cada capital. De
modo que a emenda do Constituinte Plínio Martins praticamente está acolhida no substitutivo. Eu não me oporia
à pequena distinção que S. Ex. a quer colocar. Já conversei
com o Constituinte Francisco Amaral, ou seja, isso não
impede que nós coloquemos que o Tribunal Regional de
Campinas continua mantido, senão haveria implicitamente
uma renovação.
De modo que, se houver consenso, colocaremos nas
disposições transitórias.
Quanto a essas duas emendas, a opinião do Relator
é favorável à do Constituinte Plínio Martins.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Indago do Constituinte Plínio Martins se deseja encaminhar a votação de
sua emenda.
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O Constituinte Gastone Righi quer usar a palavra?
S. Ex.a tem três minutos para encaminhar a votação da
sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é natural que o representante de
um Estado deseje para seu Estado a melhor das instalações, o melhor dos serviços, a melhor das funções. Mas
devo lembrar a V. Ex.as que vivemos em uma Federação
composta por unidades federadas que não têm a necessária densidade demográfica nem o volume de prestação jurisdicional - em matéria de justiça do trabalho - a
justificar um tribunal. Temos unidades com pouco mais
de trezentos mil habitantes. Isso, quando muito, justificaria três ou quatro Junta.g de Oonciliação; teríamos, acima
dela, um Tribunal Regional, a cuidar de recursos de três
juntas, por exemplo, com elevação a Estado dos Territórios, como o caso de Roraima ou do Amapá. Com essa
divisão territorial que ainda se pretende fazer - e parece
que vai - criando-se mais nove Estados, teríamos, na realídade, trinta e tantos tribunais regionais do, trabalho,
que não se justificariam, gerariam descrédito e dariam
uma despesa pública avultada inutilmente. Na minha emenda coloco a eoísa, ao que me parece, com mais critério.
Não impeço que o Estado tenha seu tribunal. A lei ordínãria pode criar a instalação de um tribunal regional no Estado quando se justificar a necessidade, o que a própria
Justiça do Trabalho solicitará. Dou a V. Ex.as o testemunho
- também podem prestá-lo os mais antigos - de que
jamais no Congresso Nacional recusamos a criação de qualquer que fosse o Tribunal Regional ou Junta de Concílíação. Nunca aconteceu, não há dificuldade alguma. Por
outro lado, minha emenda contempla também a questão
da sede. Há Estados, como São Paulo, hoje com trinta
milhões de habitantes, em que já se verifica a necessidade
de mais um tribunal, 'e, já há dois funcionando. Quiçá,
dentro de alguns anos, Minas, desenvolvida, precise de
um tribunal regional no norte do Estado. A Lei Ordinária
cuidará do fato. Por isso digo que a ela caberá a criação
e a fixação de sua sede. Não é mais necessário que a sede
seja a capital, já abandonamos esse conceito em termos de
Justiça Federal, quando permitimos a criação das varas
em cidades onde justifica a sua atuação.
Por fim, minha emenda contempla a manutenção dos
juízes classistas, que já têm uma tradíção. Há somente
um pequeno paradoxo, que é o de serem chamados de
juizes mas, na realidade, não têm poder de julgamento.
Dou a eles, quanto ao processo de escolha, a eleição pelas
organizações sindicais, democratizando suas nomeações,
retirando o aspecto do tráfico de influência ou da participação política, sempre indesejável quando se trate da
escolha de alguém para funções judicantes.
Sr. Presidente, este era o encaminhamento que queria
fazer em favor da minha tese, que tem respaldo, inclusive,
da Ordem dos Advogados do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Antes de passar
a palavra ao Constituinte Plínio Martins, peço permíssão
à Comissão para fazer uma rápida consideração que, em
verdade, seria como que o encaminhamento de uma das
matérias. Mas quero dar um testemunho. No meu Estado,
por exemplo, Alagoas, uma pequena Unidade da Federação, quando um trabalhador recorre de uma eventual decisão da Junta, esse feito vai para Recife para um tribunal onde é enorme a acumulação de processos. Estive
em Recife e conversei com alguns dos juízes desse Tribunal. que defendem precisamente a tese de que cada Unidade da Federação tenha pelo menos um Tribunal do Trabalho, como forma não apenas de desafogar o trabalho
enorme que os atuais Tribunais Regionais do Trabalho
vêm tendo, cada juiz recebendo em distribuição um volume de processo muito superior à sua capacidade física
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de trabalho como o aspecto importantíssimo do custo da
prestação jurisdicional para o trabalhador. O trabalhador
do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, quando
tem de recorrer de uma decisão de uma Junta de Conciliação e Julgamento, procura, nacessaríamente, o Tribunal Regional do Trabalho em Recife, com um ônus muito
grande para ele. De modo que, pessoalmente, sou favorável à criação de pelo menos um Tribunal Regional do
Trabalho em cada Estado.
Concedo a palavra, que me foi solicitada, ao Constituinte Plínio Martins, que é um dos autores da emenda
em discussão.
O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS - Sr. Presidente, nobres Constituintes, minha emenda - gostaria
que V. Ex.as compreendessem - é a seguinte: diz o anteprojeto do nobre relator que haverá um Tribunal Regional do Trabalho em cada Capital. Já existe um em
Campinas, que não é Capital de São Paulo. S. Ex. a está
disposto a ressalvar esta situação particular nas disposições transitórias. Perguntaria aos nobres Constituintes se
não haverá um outro Estado, que não São Paulo, que não
esteja na situação de ter mais de um Tribunal Regional.
Diz o nobre Constituinte que o Paraná há necessidade.
Se votarmos de conformidade com o anteprojeto proposto, o Paraná jamais poderá ter mais Tribunal Regional,
se não modificarmos a Constituição definitiva que desejamos votar. Portanto, proponho que votem favoravelmente à minha emenda no sentido de dar esta possibilidade,
dizendo que haverá pelo menos um Tribunal. Acho que
isso criaria situação factível no futuro para os Estados
que tenham a necessidade de um Tribunal Regional do
Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Constituinte Mauricio .Oonrêa, por três minutos.

o SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:ÊlA - Sr.
Presidente, acho que devemos ter aquela preocupação no
que tange às idéias que deverão figurar no texto constitucional. Parece-me extremamente perigosa a idéia de colocar-se no texto constítucíonal a obrigatoriedade da instalação - pelo menos a idéia para instalação futura, se
está no texto é para ser criada - de um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado da Federação. Sabemos que os critérios adotados - quem advoga na Justiça
do Trabalho sabe disso - para a instalação dos Tribunais
é o volume de processo com as respectivas Juntas de Conciliação e Julgamento. Perguntaria aqui - não sei se o
Constituinte Messias Góis me poderia informar - quantas Juntas de Conciliação e Julgamento há no Estado de
Sergipe? Três. É possível criar, no Estado de Sergipe, um
Tribunal Regional do Trabalho? É evidente que não. Aqui
em Brasília criou-se um Tribunal Regional do Trabalho,
mas não tivemos muita dificuldade, porque abrange Mato
Grosso e o Estado de Goiás. Acho extremamente difícil,
penoso e oneroso para o País que se consigne um Tribunal Regional do Trabalho para cada Estado da Federação. A Justiça do Trabalho é ágil, é a melhor justiça no
Bras'I, indiscutivelmente. O Tribunal Superior do Trabalho tem a iniciativa de propor a criação desses Tribunais. Não sei quantas Juntas de Conciliação Alagoas tem
mas, seguramente, não deve tem mais do que oito.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Mas posso esclarecer a V. Ex. a que tem quatrocentos mil trabalhadores
só na área da indústria canavieira.
- O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:ÊlA - Sim,
mas o número de conflitos da Justiça do Trabalho é definido pela existência de Juntas de ,Conciliação e Julgamento; são elas os parâmetros para o efeito de criações
de Juntas de Tribunais Regionais do Trabalho. Sou fa-
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vorável, aí sim, pelo critério de jurisdicionados da Justiça
do Trabalho em cada Estado. Se o Estado tiver o número
de jurisdicionados da Justiça do Trabalho que credencia
11 criação do Tribunal Regional do Trabalho, tudo bem.
Mas isso já está na lei, que determina que quando há um
certo número de usuários devem ser criadas novas Juntas
de Conciliação e Julgamento. Essa idéia da criação de um
Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado pode atender aos interesses pessoais e locais, mas, certamente, não
atenderá aos interesses nacionais, do ponto de vista da
defesa do nosso Tesouro.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deputado Plínio
Martins, infelizmente os apartes não são permitidos.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:ÊlA - Sr.
Presidente, para concluir. Há certas dificuldades realmente.
Por exemplo, há um determinado Estado que está jurisdicionado a um Tribunal Regional do Trabalho e que está
distante. Essa dificuldade existe. Infelizmente, é impossível para o Brasil suportar 26 ou 36 Tribunais Regionais
do Trabalho nesse instante de dificuldades. Isso não é
possível.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sou daqueles que defendem que
uma justiça especializada, como a Justiça do Trabalho, deve
ser rápida. Mas também me preocupo em não estabelecer
ou criar, obrigatoriamente, pontos de administração da
Justiça que não sejam necessários. Não temos aqui, garanto, condições, neste momento, de dizer se São Paulo ou
o Rio Grande do Sul precisam de mais de um Tribunal.
Para o Sergipe seria ótimo, porque daria emprego a mais
gente, mas em termos de necessidade, para funcionar a
todo o vapor, desculpem-me, é desnecessário. Acredito que
dentro de uma situação de bom senso deixaríamos a critério da lei ordinária ou lei complementar. Diante da
necessidade, nós, parlamentares, poderíamos levantar neste
Parlamento a criação de Juntas de Julgamento, de Tribunais Regionais, enfim, de pontos da administração da
Justiça Mas no texto Constitucional criarmos uma obrigação de fazer esses Tribunais para o Estado, é querer
forçar muito a barra. Conselho e água benta só se dá a
quem pede. No entanto, acho que bom senso é medida
para todos.
Daí, Constituinte Gastone Righi, fico com a emenda de
V. Ex. a Entendo que não vamos resolver com essa Constituição o problema total do País, mas deveremos criar
dietrizes para que a sociedade, diante dos parâmetros que
estabelecermos, possa balizar seu seguimento.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deputado Nilso
Sguarezi, V. Ex. a está com a palavra, por deferência do
Deputado Jairo Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI - Muito
obrigado Sr. Presidente, há o conhecimento prévio de que
o constituinte está propondo a criação de cinco a seis
novos Estados da Federação brasileira. Vale dizer, são novas
unidades federadas que engatinham sua vida urbana e a
demanda como conseqüência das causas trabalhistas.
Penso que uma das grandes conquistas que esta Constituinte pode dar é realmente ampliarmos a questão da
Federação. Se conseguirmos dar a todos os Estados, sem
essa diferenciação de estados fortes e estados fracos, assegurando a todos igualdade de direitos e igualdade de
conquistas, seria um avanço. Venho aqui usar da palavra
para fazer uma sugestão. Dado o entendimento prévio da
Comissão de que naqueles assuntos não polêmicos o Sr.
Relator teria a possibilidade de conciliar as diversas tendências, poderíamos criar, conciliando então as emendas
propostas, as posições principalmente dos novos Estados
que irão ser criados, sabemos que irão ser criados novos
Estados, onde, talvez, não exista nenhuma Junta de Con-
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ordinária, estou declarando que cada Estado, quando atingir o volume necessário, o Tribunal mandará mensagem,
pois, na futura Constituição, o Legislativo terá iniciativa de
todos os tipos de projetos. Se chegar ao volume de necessitar de dois ou três Tribunais RegIonais em um mesmo
Estado, o faremos. Não posso adivinhar a densidade demográfica do ano 21OG, estou fazendo uma Constituição para
o terceiro milênio. Meu projeto em nada fere, diminui ou
torna desigual os Estados, que se irão igualar, seja pela
minha, seja por outra proposta, de acordo com a necessidade da própria região ou Estado. Era esta a questão de
ordem que coloco: é impossível, impraticável e inconstitucional a apreciação do pedido.
O SR. PRESIDENTE (José Costa} - Quero esclarecer
aos ilustres companheiros que estão preocupados com a
questão do tempo. A Mesa tem sido liberal, mas, se as
sucessivas questões de ordem que estão sendo colocadas
continuarem - em verdade não são questões de ordem,
são reiterações dos encaminhamentos das votações - sairemos daqui depois da meia-noite. Apelo aos companheiros
no sentido de que compreendam as dificuldades da Presidência. Nosso prazo terminará à meía-noíte, Estamos diante
de_ uma situação de fato. Vou cingir-me ao Regimento.
Nao tenho obtido a colaboração necessária. Tenho que
adotar medidas em benefício dos interesses da Comissão.
V. Ex. a, agora, tem a palavra.

ciliação do Trabalho. Minha sugestão seria no sentido de
que fossem criados em todos os Estados da Federação
Tribunais Regionais do Trabalho, cuja instalação dependeria de uma verificação prévia. Não seria possível nesses
Estados novos, criarmos Tribunais onde não existem Juntas.
Poderia ficar estabelecida na Constituição a criação
de novos Tribunais, mas sua instalação dependeria de
algumas condições prévias, ou de um determinado número
de Juntas ou talvez, de um encaminhamento próprio ao
Tribunal Superior do Trabalho. É uma idéia que o Sr.
Relator pode apurar melhor e que nós, constituintes, poderíamos conciliar. Se deixarmos para os movimentos políticos as reinvidicações de instalarmos em determinados
estados, sabemos que não será muito fácil criar um Tribunal do Trabalho.
Sou do Paraná e sei que não é fácil criar uma Junta
de Conciliação. Estamos com carência de Juntas. Se ficarmos no embate, na necessidade, na tramitação da dependência, muitas vezes de questões políticas, teremos uma
dificuldade terrível, quem sofre não são os políticos e,
sim, o trabalhador. Creio que poderíamos assegurar a cada
estado um Tribunal e sua instalação, esta sim, dependeria de um determinado volume. Acredito ser este o bom
senso.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Esta proposta
do Deputado Nilso Sguarezi deve ser depois considerada
pelos constituintes. O Relator, segundo entendimento prévio na Comissão, teria a possibilidade de compor soluções
excepcionais desde que houvesse o beneplácito da Comissão. A proposta de V. Ex. a é interessante porque de logo
já cria o Tribunal. A satisfação de uma condição ulterior
é que permitiria sua instalação. A grande dificuldade é que
o Poder Executivo continua tendo o controle e a iniciativa
dos projetos e propostas que criam despesas. V. Ex. as
sabem que o Executivo no Brasil nunca foi generoso com
o Poder Judiciário. Ao contrário, as despesas são em média em torno de 0,5%. Mas isso será objeto de consideração posterior da comissão.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem Constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra a V. Ex a para uma questão de ordem.

E~.a ~s

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, o digno e talentoso constituinte que falou por
último e V. Ex. a fizeram algumas afirmações que, na verdade, esbarram em impedimentos Constitucionais. Proponho que a criação de Tribunais Regionais dependa apenas de Lei Ordinária, que não é de iniciativa do Executivo,
tem origem no próprio Poder Judiciário, por via do Tribunal. Isso é o que vigora constitucionalmente, daí minha
questão constitucional. Mais ainda, não se podem criar
cargos, funções etc, a não ser por lei. Então, a Lei Ordinária é necessaria. Esta seria uma norma absolutamente
írrita e anódima. Nenhuma efeito causaria eu dizer que
ficariam criados Tribunais Regionais nos estados dependendo de atingirem esses estados o volume necessário.

O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Quando
me parabenizava com V. Ex. a ia justámente fazer menção
a.o ~ato de V. Ex. a já ter permitido até que o mesmo Constítuínte comparecesse duas vezes a este microfone e sustentasse seu ponto de vista. Não gastarei os três minutos
con?edidos por V. Ex.~, Sr. Presidente, quero apenas solídarízar-me com o emmente Deputado Francisco Amaral
pela. sua proposta, que também coincide com a proposta
trazída pelo Ilustre Senador Leite Chaves, no sentido da
manutenção dos juízes classistas nos Tribunais e Juntas
de Conciliação.
-

Ora, dizer isso é dizer coisa alguma, porque quando
eu proponho que se criem Tribunais Regionais por lei
ordinária...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pediria a V. Ex. a
que formulasse a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A questão de ordem é que a proposta de V. Ex. a e do Constituinte
esbarra em impedimentos constitucionais. Minha questão
de ordem é que não possam ser tratadas nem apreciadas.
Ao dizer que os tribunais regionais serão criados por lei

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, admito e espero que esta seja a última interferência. Serei disciplinado. Poderemos instituir, em complemento à disposição, que, observadas as condições e requisitos,
o Tribunal Superior do Trabalho promoverá a instalação
do tribunal em um prazo X - um ou dois anos - este
é um adendo à idéia diante da preocupação de proporcíonar a Justiça para o povo, justiça pela qual nos temos
batido nesta Subcomissão. Podemos ter um mecanismo que
afaste a dificuldade apontada pelo ilustre Deputado Gastone Righi. É isso o que quero colocar para a apreciação
de consenso.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente. Na verdade, quero
parabenizar a Mesa pela democratização dos trabalhos.
O SR. P~ESIDENTE (José Costa) - Agradeço a V.
parabéns, ~stendendo-os aos Constituintes pela paC!enCla que tem tido. Peço a colaboração de V. Ex. a A partir do encaminhamento de votação de V. Ex. a a Mesa se
limitará a cumprir o Regimento.
'

Quanto à obrigatoriedade de que se constitua um 'I'ríbunal em cada capital, estou sendo informado a respeito
do problema do Acre, que possui uma única Junta de
Conciliação. Não é possível que, para atender à condição
recursal de uma única Junta de Conciliação se venha a
criar um Tribunal Estadual do Trabalho. r
.Quero também aduzir uma razão que ainda não foi
agora há POuC?, em termos -pretéritos, aprovamos
a crraçao da Defensoria Pública, que será um órgão importantíssimo, com jurisdição em todos os Tribunais e õrgãos da Justiça, inclusive da Justiça do Trabalho. De modo
trazI~a:_
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que em segundo grau de jurisdição, sobretudo os trabalhadores e reclamantes, estarão amparados nos Tribunais
Regionais pelas Defensorias Públicas que existirão. Esta
razão nos leva à condição de simplesmente manter os
Tribunais atuais, já existentes. Em um linguajar simples
e objetivo: a manutenção dos Tribunais já existentes e a
outorga à lei ordinária para a criação de novos tribunais,
a partir da ocorrência das necessidades futuras.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passamos ao
processo de votação. Em votação a Emenda n.? 281, do
Deputado Geraldo Campos.
Passo a palavra ao nobre Relator, Constituinte Plínio
Arruda Sampaio.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIOHavíamos posto em nosso texto a competência da Justiça
do Trabalho para julgar como árbitro o dissídio coletivo.
A emenda dá ao trabalhador o direito de, se o patrão
recusar a arbitragem, pedir a arbitragem unilateralmente.
Esta é a diferença. Eu estaria de acordo. Não há dificuldade.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação. O
Relator está de acordo com a proposta. Os que a apóiam
dirão sim, os que a rejeitam, dirão não.
(Procede-se à votação.)
Votaram "SiM" os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer,
]I,/i:oysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Paes Landim, Plinío
Arruda Sampaio, Plnío Martins, Raul Ferraz Silvio Abreu
Vinicius Cansanção, Ivo Maínurdi, Messias Góis e Adolf~
Oliveira.
Votou "NÃO", o Sr. '::::onstituinte:
Ronaro Correa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por dezessete
votos a um, foi aprovada a Emenda do Constintutnte Geraldo Campos.
Concedo a palavra ao nobre Relator Plínio Arruda
Sampaio pata tecer considerações a respeito da Emenda
n.O 505, de autoria do Constituinte Plínio Martins, '8 da
Emenda n.O 192, de autoria do Constituinte Gastone Righi.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A Emenda do Constituinte Plínio Martins introduz apenas uma
intercalada no texto do art. 34, § 2.°, quando S. Ex. a diz
"pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada
Estado", porque o anteprojeto já contempla um Tribunal
Regional do Trabalho em cada Estado.
Gostaria de lembrar aos colegas 'que, agora estamos
raciocinando - esse é um problema que acontece muito
aqui - com a realidade atual 'e não com a que acontecerá
quando a Constituição estiver aprovada. Nesta circunstância, o Poder Judiciário passará a ser independente
financei-ra e administrativamente, elaborando sua proposta orçamentária própria e global. Portanto, poderá
criar cargos, 'etc. O art. 13 já contempla a emenda do
Deputado Plínio Martins. De toda maneira, nosso debate
aqui foi o de que a acettação de uma das causas da demora na prestação da Justiça é essa defasagem entre o
tamanho do aparelho e o número de causas reais ou
potenciada. Muitas vezes não há litígio judicial porque não
há o Tribunal, porque não há o sistema de aprecíação da
Justiça. De modo que minha tendência, em todo o relatório, foi a de ser muito liberal com a expansão do aparelho da Justiça. Não há preocupação monetária, até
porque é uma despesa mínima. Qualquer Ferrovia NorteSul aí gasta muito mais. Daria realmente uma prestação
[urísdíeíonal mais rápida. Por isso, tive, todo tempo, uma
postura liberal. Pergunto ao Constituinte Plínio Martins
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se, ouvindo as ponderações do Constituinte Gastone Righi,
que parecem razoáveis, e também as do Constituinte
MeEsias Góis, poderíamos colocar assim: "Haverá pelo
menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Unidade da Federação, fixando-se em lei requisitos para sua
ínstalação e com sede ... " Com isso, estou de acordo com
eSS3J emenda e imagino que o Constituinte Gastone Righi
também ficará de acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em verdade, esta
foi a proposta do Constituinte Nilso Sguarezi.
Peço a V. Ex. a que preste um esclarecimento ao Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. RELATOR (Plínío Arruda Sampaio) - Constituinte Mauríc'o Corrêa, a idéia é ,31 seguinte: a Constituição estabelece como norma programática que em cada
unidade da Federação haverá uma Justiça de Segunda
Instância para o trabalhador. Ele terá sua jurisdição garantida pela Junta na Primeira Instância e terá uma
Segunda Instância. Porém, estabelecerá que a lei vai fixar
os requisitos para a Instalação, porque, se for extremamente pequeno o número de causas, não se justifica.
A própria lei poderá dar o tamanho do Tribunal. Um
Tribunal de Segunda Instância pode ser um Tribunal
muito pequeno. :Ê isso que vamos estabelecer em lei. O que
é importante, e é o reclamo dos colegas, é que em cada
unidade haja essa idéia programática.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊlA é a proposta do Constituinte Gastone Righi?

Qual

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Basicamente, procurei fundir as dU3Js. Ela apenas não faz a
declaração explícita de 'que deverá haver um Tribunal
em cada Unidade da F1ederação. Ela diz que a lei fixará.
Portanto, ela condicionará sempre a um processo de pressão para se conseguir um Tribunal. No caso, não. Em reIação ao Tribunal, diz a Constituição: "tem de fazer".
Cumpriu aquele requisito legal, automaticamente tem de
vir na proposta orçamentária.
Eu incluiria o seguinte: "Haverá, pelo menos, um
Tribunal Regional do Traba1ho em cada Unidade da Federação, fixando-se em Ieí os requísítos para sua instalação. O Tribunal terá sede ... "
O SR. PRESIDmNTE (José Costa) - Considerando
que a proposta do Relator trata-se, em verdade, de ume
questão prejudicial, coloco-a em votação. O Relator está
propondo a fusão das duas propostas.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - "Com
sede na respectiva Capital Juntas de Conciliação e Julgamento poderão ser criadas por lei ordinária, podendo
nas Comarcas, onde não forem instituídas, atribuir sua
jurisdição ao Juiz de Direito". Exatamente o que coloca
V. Ex. a na sua. (Apartes paralelos.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço a V. Ex. a
já que toda a subcomissão está discutindo a questão, que
falem ordenadamente, mas no microfone. A História não
vai perdoar o Constituinte Gastone Righi se não deixar
por escrito o testemunho de sua ação.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Perguntaria ao Constituinte Plínio Martins se atrapalharia
sua emenda se tirássemos "com sede na respectiva Capital"?
O SR. CONST'::TUINTE PLÍNIO MARTINS - Não,
Excelência.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Então,
tiramos a expressão "Pelo menos um Tribunal em cada
Estado".
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao relator,
por conseguinte, que redija um texto para ser colocado
em votação.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, estou pedindo a palavra em atenção ao que V. Ex. a
acabou de registrar, ou seja, que se falasse ao microfone.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não. Concedo a palavra a V. Ex.a para uma questão de ordem,
O SR. ,CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Não sei
se se trata de uma questão de ordem, mas desejo encaminhar a votação, Sr. Presidente. Acho que, de qualquer maneira, essa redação acaba remetendo à lei. Se a lei vai estabelecer os requisitos para a instalação, na verdade, vamos
fixar apenas uma norma constitucional de eficácia reduzidíssima. Não sei se não seria o caso de se acolher a proposta do Constituinte Gastone Righi nesse particular e
deixar tudo para a lei. É evidente que quem vai avaliar
discricionariamente essa questão será a corte trabalhista,
o Tribunal do Trabalho, que irá estabelecer em hipóteses
tais e quais a necessidade ou não de sua instalação. Creio
que seria uma norma constitucional de pouquíssima eficácia. Quero apenas fazer este registro aos colegas para,
neste particular, ficar mais de acordo com a hipótese do
Constituinte Gastone Righi. Sr. Presidente, respeitando,
inclusive, a posição das propostas feitas, acho que a melhor situação foi a do próprio relator, que já previu isso
aqui no art. 5.°: "Poderão ser criados, por lei, outros órgãos
da Justiça do Trabalho". É esta a situação. Não vejo por
que se alterar isso, que satisfaz plenamente as pretensões
aqui expostas.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRftA - Sr.
Presidente, agora estou verificando o inteiro teor da proposta do constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Maurício Corrêa, a Subcomissão sempre ouviu V. Ex.a embevecida. Tem a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA - A
proposta do Oonstltuinte Gastone Righi atende claramente à necessidade do momento: "a lei fixará o número
de Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas sedes".
Daí para frente não podemos continuar, porque iremos
entrar na tese geral, na tese central, que é o problema
classista. Vencido o problema classista, se teremos juízes
classistas na composição dos Tribunais Regionais, pode ser
mantido na íntegra. Parece-me que o conceito dela - a lei
fixará o número de Tribunais Regionais do Trabalho é o que está certo. Seria obrigado a votar nesta proposta
por uma questão de racionalidade constitucional. É o que
falou o ilustre Deputado Michel Temer.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Gostaria de ouvir
o dispositivo que V. Ex.a citou. Em verdade, esta matéria
está prejudicada. Está claramente no § 5.°, do art. 34,
"que passam a ser constituídos por lei outros órgãos da
Justiça do Trabalho". Está atendido. O que abunda não
prejudica. Este um princípio geral do Direito.
é

O aR. CONSTITUINTE
- Peço
a
a V. Ex. que ponha em votação a redação resultante da
fusão e a proposta do ilustre Constituinte Gastone Righi.
Quanto a essa última referência, por lembrança do ilustre
Constituinte Leite Chaves, para o segundo art. 34 do relatório, consta a existência de um Tribunal Regional em
cada Estado. Se há uma proposta por destaque, vamos votar
a fusão, que é a redação, ou a proposta do Constituinte
Gastone Righi.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Deputado Plínio
Arruda Sampaio, com seu notório saber jur.díco, está re-
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digindo uma proposta que em minutos encaminharei à
Comissão.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Presidente José Costa, poderia ser uma redação assim: "Haverá em cada Estado da Federação pelo menos um Tribunal
Regional do Trabalho, fixando-se em lei os requisitos para
sua instalação".
Há uma diferença. Se votarmos isso, o requisito fica
sendo um dado objetivo. Uma vez atingida aquela condição, não há o que propor em lei, automaticamente está
criada. Então, há uma diferença substancial na proposta
do ilustre constituinte. Atende ao que ele quer. Haverá
uma lei que fixará um crédito objetivo que será res-ieítado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Trata-se de uma
questão prejudicial. Colocarei em votação a proposta do
Relator. Os que estão de acordo com a proposta do Relator, qual seja o do destaque desta matérla ...
(Apartes paralelos)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não existe essa
solução. Mas, reiteradamente, a Comissão o tem aceito.
Então, colocarei em votação. Se a Comissão pode o mais,
pode o menos.
Está em votação o texto proposto pelo Relator. Se o
Deputado Plínio Arruda Sampaio for vencido, colocarei
em seguida em votação a proposta do Deputado Gastone
Righi e depois a do Deputado Plínio Martins.
A proposta em votação, do Relator, é a seguinte:
"~averá em .cada Estado da Federação pelo menos um
Tnbunal Regíonal do Trabalho, fixando-se em lei requisitos para a sua instalação."
Esta é a proposta que submeto à consideração da
Comissão. Sim, aprova a proposta do Relator, por conseguinte, nesta parte ficariam prejudicadas as duas emendas tão-somente nesta matéria.
Votaram "SIM" os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer,
Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Plínio Arruda Sampaio,
Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro oorrea, S!lvio Abreu,
Vinicius Cansanção, Ivo Mainardi, Messias Góis.
Votaram "NÃO", os Srs. Constituintes:
Paes Landim e Adolfo Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por 17 votos a 2
a proposta do R'elator está aprovada e será, por conseguinte, incluída no projeto. Prejudicadas as demais emendas no que respeita a esta matéria.
Em votação a Emenda n.> 484, do Constituinte Francisco Amaral, ressalvados os destaques já aprovados, que
fala da matéria pertinente aos juízes classistas. Os que
aprovam a emenda de S. Ex. a , ressalvados os destaques
já apreciados, votarão sim; os que estiverem contrários
à proposta votarão não.
O SR. CONSTITUINTE NIVALDO MACHADO - Conversando com o COnstituinte Francisco Amaral, S. Ex.a
aceitou que poderia ser incluída na sua proposta a forma
de eleição de juiz e vogais classistas, essência da mínha
proposta. Já que ele aceita, posso retirar minha proposta
e não seria necessária uma segunda votação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Consulto o Constituinte Francisco Amaral sobre o assunto,
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL _
A minha emenda propõe eleição e a dele também. No meu
modus faciendi eu já a tinha certa.
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não é acertar.
Quero o texto definido.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL Acertar através da proposta de S. Ex. a Evidentemente,
não é acerto pessoal. (Rísos.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação a
emenda do Constituinte Francisco Amaral, com os acertos
feitos com o Deputado Nivaldo Machado. Esta Subcomissão é por demais d-emocrática. O fundamental é que seja
produtiva e racionalize o trabalho.
Em votação.
Votaram "SiM" os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Correa, Michel Temer,
Moysés Pimentel, Nilso Bguarezi, Plínio Ma~tins, Paes Landim, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Silvio Abreu, Vinicius
Cansanção, Ivo Mainardi, Messias Góis e Adolfo Oliveira.
Votou "NÃO" o Sr. Constituinte:
Plínio Arruda Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por 18 votos
contra 1, a emenda do COnstituinte Francisco Amaral foi
aprovada. Comunico aos senhores juízes classistas que
estão mantidos na nova Constituição.
Pedíría a V. Ex. a, se eventualmente tiver algum destaque a fazer, que o faça.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CRAVES - Acho que
a mesma é fundamental. Agreguei à minha emenda
nessa sustentação que, ao invés de haver na nomeação,
depois de eleito se lhes expedíssem diplomas. li: substancialmente a mesma: a mantença dos mesmos quadros, a
eleição junto aos órgãos respectivos, jurisdicionais, e a
expedição de diploma ao invés de nomeação. O Relator
parece que aceíta,
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao' eminente Relator que considere o destaque proposto pelo
Constituinte Leite Chaves, da expedição de diploma para
o juiz classista eleito, ao invés do ato de nomeação.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sou
derrotado, vencido, por unanimidad-e menos um. O ajuste
fica aos vencedores. Eles farão com o butim o que quiserem. Eu não me oporei.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em verdade, os
vencedores querem uma, carona na competência reconhecida de V. Ex.a
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Eu não
me oporei. Já que vai ser eleito, então, que não haja o
processo de nomeação pelo Presidente para que esse juiz
não tenha que bater à porta de alguém e chegue ao Tribunal com um diploma.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Coloco em votação
o destaque do eminente Constituinte Leite chaves,
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - O Presidente do Tribunal dará posse.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Submeto à decisão da Comissão o destaque requerido pelo Constituinte
Leite Ohaves na sua emenda. Os que querem aprovar o
destaque votarão sim.
Destaque à Emenda n.? 292, do Constituinte Leite
Chaves.
Votaram "SIM", os Srs. Constituíntes:
Francisco Amaral, Jáiro Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Mauricio Corrêa, Michel Temer,
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Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Paes Landim, Plinío Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Silvio Abreu, Vinicius Cansanção, Ivo Mainardi, Messias Góis e Adolfo Oliveira.
O SR. PRESiDENTE (José Costa) - À unanimidade,
por 19 votos, a Comissão aceitou o destaque requerido pelo
eminente Constituinte Leite Chaves: diploma ao invés de
ato de nomeação para o juiz classista.
Temos matéria para votação, possivelmente, até me.anoite.
Serventias e cartórios. Em votação.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - O que
não sei, Sr. Presidente, é se teremos platéía.
O SR. PRESIDENTE (José 'Costa) - Há um requerimento de destaque dos Constituintes Leopoldo Peres e Ivo
Mainardi à Emenda n.o 485, do Constituinte Adolfo Oliveira. Art.: "Os serviços notariais e regístraís serão exercidos em caráter privativo por delegação do poder público.
Lei complementar definirá suas atividades e disciplinará
a responsabilidade civil e criminal dos titulares das serventias, po:, erro ou excessos cometidos.
§ 1.0
É assegurado ao escrevente substituto, na vacância, o direito a acesso ao cargo de titular, desde que
legalmente investido na função.
§ 2.° A lei disporá sobre o valor dos emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais."
Há também outro requerimento de destaque dos Constituintes Ivo Mainardi e Leopoldo Peres.
Outra emenda do Constituinte Adolfo Oliveira.
Art. "Serão estatizadas as serventias do fórum judicial assim definidas por lei, respeitados os direitos e garantias de seus atuais titulares."
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, V. Ex. a poderia determinar a leitura do caput do
artigo da emenda do ilustre Constituinte Adolfo Oliveira?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Solicito à Secretária que leia o caput da emenda destacada de autoria
do Constituinte Adolfo Oliveira.
A SR.a SECRETARIA - "Os serviços notariais e registrais serão exercidos, em caráter privado, por delegação do poder público. Lei complementar definirá suas
atividades e disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos titulares das serventias, por erro ou excessos
cometidos."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Constituinte
Adolfo Oliveira pretende encaminhar a votação? (Pausa.)
Passo a palavra ao relator, para apreciar as emendas
destacadas, de autoria do ,Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, caros colegas, também debatemos muito essa matéria na subcomissão, e minha posição é clara: sou pela
oficialização de todas as serventias, as judiciais e as que se
realizam fora do foro, aquelas notariais e registrais. Sou
favorável à oficialização. É um velho e antigo movimento.
Sobre a emenda do Constituinte Adolfo Oliveira, queria
lembrar a V. Ex.as o seguinte: aqui se retira a fiscalização dos serviços de notário e dos serviços de registros do
Poder Judiciário. Essa é uma tradição antiga e faz parte
do nosso sistema, desde que há registro neste País. De
modo que acho que vão dar um passo extremamente grave.
Fá-lo-ão com a consciência que têm do bem do nosso País.
li: inútil dizer, pois já expendí os meus argumentos em
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várias conversas particulares e intervenções durante a discussão, mas sou pela rejeição das duas emendas. Apenas
anotaria que em uma delas, na do Constituinte Plínio
Martins, deixa-se ao Poder Judiciário a subordinação de
um serviço, que é o da sistemática atual e que -esponde
a um interesse público, dada a gravidade das funções que
exercem esses funcionários, e ao fato de que aquilo que
eles registram em seus cartórios são provas pré-constítu'das para qualquer lide íudícíaí. Razão pela qual S30
realmente um serviço auxiliar, ligado à Justiça. Na emenda do Constituinte Plínio Martins ..
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu gostaria que
fosse lido por inteiro o teor da emenda do Constituinte
Plínio Martins, para esclarecimento da subcomissão.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Diz o
seguinte:
"Art. 11. As serventias judiciais são oficiais,
remunerados os seus titulares e servidores pelos
cofres públicos, ressalvando-se os direitos, garantias e vantagens daqueles.
Parágrafo único. Os serviços notariais e de
registros públicos serão remunerados por meio de
emolumentos. Esses serviços serão subordinados ao
Poder Judiciário. E os atuais substitutos de serventias, na vacância, terão direito à efetivação no
cargo de titular, desde que legalmente investidos
na função."
Quanto à parte final do artigo, lembraria que um dos
reclamos é que isso perpetua um pouco essa idéia de um
serviço que vai passando para certo grupo social. Talvez
mais democrático, ao acesso a outras pessoas. São essas
as minhas considerações. O correto seria que oficializássemos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Presidência
está verificando que há vários outros destaques com matérias correlatas. Vou suspender a sessão por cinco minutos para que o relator aprecie globalmente todas as emendas e eventualmente nos ofereça uma sugestão. Eu, inclusive, gostaria de propor a Subcomissão que se permita aos
Estados-membros participar da receita liquida mensal dos
cartórios em até cinqüenta por cento.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Se
V. Ex. a me conceder cinco minutos, eu relato emenda por
emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Estão suspensos
os nossos trabalhos por cinco minutos.
(A sessão foi suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está reaberta a
sessão.
Concedo a palavra ao Sr. Relator Plínio Arruda Sampaio, para relatar globalmente todas as propostas relacionadas aos serviços notariais e regístraís, São as Emendas
n.os 485, de autoria do Constituinte Adolfo Oliveira; 544
de autoria do Constituinte Raul Ferraz; 61, de autoria do
Constituinte Plinio Martins; 486, de autoria do Constituinte Adolfo Oliveira; 37, do Constituinte Jairo Carneiro;
84, do Constituinte Moysés Pimentel e outros e 192, do
Constituinte Gastone Righi.
Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Atendendo ao pedido de V. Ex.a , fiz um rápido estudo a respeito
das emendas. A Emenda n.O 486, do Sr. Constituinte Adolfo
Oliveira. .. "serão estatizadas as serventias do foro judicial" ... já está incluída no meu parecer. Nesse aspecto a
sugestão de S. Ex.a foi atendida. Sobre a Emenda n.v 485,
do mesmo constituinte, a minha grande objeção é que se
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coloca quase como um princípio programático a idéia de
que os serviços notariais e regístraís são de caráter privado, como que quase excluindo a possibilidade de o Estado fazê-los, quando isso é realmente o contrário de tudo
que sempre se entendeu O serviço notarial é uma-atividade
pública que se faz por delegação. Aliás, há outra emenda
em que se fala que o serviço notarial será feito por delegação. De modo que não aceitaria essa emenda, basicamente por essa razão.
A emenda do Constituinte Moysés Pimentel, na sua
parte inicial, está atendida, que é a oficialização das serventias no foro judicial. Na parte dos serviços notariais e
regístraís, S,. Ex.a coloca a subordinação desses serviços a
o;rgaos colegíados de notórios e registradores, o que quer
dízer que ele retira do controle do Poder Judiciário toda
fiscalização sobre os cartórios. Já expendí ponto de vista
contrário ao de S. Ex.a no meu parecer.
A emenda do Constituinte Jairo Carneiro é basicamente semelhante às outras. Ela tem apenas uma diferença:
n~ seu §. 2.° ?iz. que a lei disporá sobre a criação de sucursais ou ínstttuíção de agentes credenciados prepostos ou
serviços simplificados em municípios de pequeno porte ou
movimento para executarem atividades notariais." Vamos
ter cartório com filial! Isso pode dar até uma rede. Sou
muito contrário à idéia. Já comentei a emenda do Constituinte Plínio Martins O caput do seu artigo: "as serventias judiciais são oficiais", está incluído. Na segunda
parte, S. Ex.a coloca os serviços notariais, embora exercidos sem oficialização, mas sob controle do Judiciário.
Nesse sentido estaria mais próximo da minha idéia mas
perpetua essa transferência do cartório através dos 'substitutos. Também tenho posição contrária.
Há uma emenda do Constituinte Raul Ferraz, no sentido de que os servidores estatutários das serventias estatizadas sejam organizados em carreiras e que se lhes assegure um nível de remuneração de 10 em 10% nos vários
pontos da carreira, e que isso seja de caráter nacional
para que não exista diferença muito grande de salário e~
todo o Brasil; Isso faz parte de um princípio que estou
d~fendend? h~ ~uito tempo ~esta Casa, ou seja, o princípIO de redístríbuír renda e de Igualar mais o rendimento no
Brasil. De modo que, quanto a essa subemenda, havia-lhe
dito que incorporaria ao meu parecer, pois sou favorável
a ela. Ele fala das serventorias estatizadas ou seja oficializadas. Modificaríamos a palavra estatizádas para' oficializada.
Este é o relatório, Sr. Presidente. Continuo com a idéia
de votar contra todas essas emendas.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr. Pl'8sidente.
O SR PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao constituinte Leite Chaves para uma questão de
ordem,
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o nosso Regimento, muito criticado lá fora, saiu muito bem feito, democrático, e permite que o consenso seja obtido quando a vontade não
:prev~ece. Mas não somos obrigados, nem sempre estamos
jungtdos a ele. Pelo menos, se rossemos votar uma coisa
complexa como essa, ficaríamos numa situação muito difícil e chegaríamos a um resultado que, talvez, não viesse a ser defendido pela Subcomissão perante as demais e
não agradasse, no geral, à Constituição e fosse até modificado.
Veja V. Ex.a que o único ponto em que o Relator está
sendo vencido é este. Não creio que haja um. item maior no
Relatório que não tenha tido o beneplácito do Plenário.
Este, frontalmente, está sendo rejeitado, mas permite que,
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por consenso, se chegue a uma sítuaçâo intermediária. Ele
é pela oficialização dos cartórios. Pessoalmente, somos pela criação de uma autarquia corporativa.
A serventia extrajudicial tem peculiaridades muito singulares. Todos nós convimos em que, de imediato uma
estatízação implica resultado negativo para a eficiência,
pelo menos a curto prazo. A longo prazo se dariam outras
normas. A classe também é muito esclarecida, muito forte, tem tido uma atuação muito grande, e muitas pessoas
partem agora - os que admitem a estatização - para
uma posição intermediária. Mas como? Entendo que ninguém pods enriquecer à custa do serviço público ou dos
cartórios judiciais. Essa é a resistência popular. Por exemplo, Brasília toda tem um cartório de protesto. Há sentido numa coisa dessa? Evidentemente que o serviço pode
ser bom ou não, mas há influência, claro!
A sociedade, quando chega a esse tipo de governo, que
exige participação popular, não vai permitir uma coisa
dessa. Sr. Presidente, ninguém nega, também, que a classe sej a de alta eficiência. Ela a tem. :Ê uma prestação que
satisfaz ôn grande parte. Todos convimos em que, se fosse
no mesmo nível da prestação judicial dos cartórios, do
juízo, os serviços não seriam dessa natureza. Quais são nossos parâmetros? Admitimos não oficializar agora, mas condicionado a «íetermínados pontos. Primeiro, que não tenham jurisdições enormes, que passam a ser privilégio.
Condicionaríamos a fixação de cartórios ou sua instalação a um determinado nível populacional; em cada Município, pelo menos. Isso oxigenaria, eliminaria alguns privilégios existentes. Diga-se, de passagem, há cartoráríos
que trabalham com a esposa e filhos, em situações até de
desfavor. :Ê preciso ver isso. Mas há príncipes, não há dúvida. Houve situações as mais privilegiadas no passado,
mas há pessoas que trabalham. Então, digamos que a condição sine qua non para o Município é que haja um cartório e a outra seria a participação do Estado, o que,
aliás, já existe no Rio e em São Paulo. Discute-se agora a
participação do Estado na renda liquida. Em São Paulo
parece que essa partícípação é de 27%. No Rio de Janeiro não sei de quanto é. Sugerem até 50%. Mas há a inclinação para a participação dividida entre o Estado e o
Município por atos praticados. A proposta formulada é regular, mas não foi de muito agrado.
Discutiríamos uma possibilidade dentro desses parâmetros, e o nosso ilustre Constituinte Adolfo Oliveira poderia servir muito. Começaríamos pela sua proposta, mas
que pudéssemos introduzir esse requisito. Com a experiência e a qualificação do nosso Relator, talvez encontrássemos uma solução ideal para este caso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Leite Chaves, V. Ex.a tem uma proposta a ser submetida à
apreciação da Subcomissão? .
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Tenho, Sr.
Presidente. Conversei com os cartorários e rabisquei um
pouco minha proposta. Não sei se o nosso Relator entenderá, mas passo às mãos de V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O nosso problema é tempo. A semelhança do que tem acontecido sucessivamente, esta Subcomissão - não é emenda - em reiteradas ocasiões, tem saído do texto das emendas e admitido solução conciliatória, proposta e aprovada pelos seus
membros. O Constituinte Leite Chaves está propondo uma
emenda que seria, em verdade, o meio termo das diversas opiniões esposadas pelos membros da Subcomissão e
que evidentemente, não se encontra em nenhuma das outras propostas com exclusividade. O que o Constituinte
Leite Chaves propõe, e que me passou às mãos é o seguinte. Vou ler para conhecimento da Subcomissão. Antes, porém concedo a palavra ao Constituinte Paes Landim para
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uma questão de ordem. Ao microfone, por gentileza, Sr.
Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, tenho notado aqui, em reunião preliminar, a discussão de problemas ligados a redação, à forma, m2.S não
quanto ao conteúdo.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -

Não é verdade.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Não vi nenhuma alteração de conteúdo por emenda proposta no
Plenário. Houve alterações resultantes da forma de interpretar melhor algumas controvérsias surgidas sobre vários destaques, mas não uma emenda originária. Perdoeme, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a saiu e
há pouco a Subcomissão decidiu sobre matéria trabalhista.
Mas é exatamente isso. O que o Constituinte está propondo
é que seja um encontro. A Subcomissão é soberana e, se
quiser considerar a proposta do Constituinte Leite Chaves,
tudo bem. Acolho-a porque, se a Subcomissão pode o mais,
pode o menos. Se ela entender que não deve acolher nenhuma dessas propostas, não acolherei nenhuma das outras. Sigo o Regimento. A Subcomissão tem que dar um
tratamento uniforme, evidentemente. Não pode decidir
casuisticamente, em função dos interesses de grupos ou de
classes que a pressionam,
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Messias Góis.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. PresiSrs. Oonstítuíntes, V. Ex.a em parte tem razão. HaVIa duas propostas, duas emendas; uma do nobre Constituinte ,Líder do PTB Ga-stone Righi, e outra do ilustre
Constituinte Plínio Martins, que quase não Se chocavam
com a proposta do eminente Relator. Então o que houve?
Emendas já em tramitação foram, de certo modo. condensadas e ficaram ótimas. Mas ao que me parece a' proposta
apresentada agora pelo nobre Constituinte Leite Chaves
não existia. Como ele mesmo disse, foi fruto de uma conversa com ilustres representantes dos cartórios. Ora,
existem as propostas do Constituinte Moysés Pimentel assinadas, senão me engano, por oito Srs. Constituint~s, e
a proposta oficial do Constituinte Adolfo Oliveira. Vamos
então discutir as propostas existentes. E mais, não vamos resolver hoje o problema de oficialização de cartórios. Pode ser até que aqui seja oficializado e na Comissão Temática, não; ou mais que a Comissão de Sistematização vote a matéria em sua inteireza, ou até o Plenário.
Portanto, não vamos com tanta sede ao pote. Vamos dentro do Regimento, examinar as propostas dos Constituintes Adolfo Oliveira e Moysés Pimentel - se não me
engano o Constituinte Jairo Carneiro também tem uma.
Vamos estudar essas propostas existentes e trabalhar em
cima delas. Inclusive o Relator tem um pensamento já
firmado sobre a oficialização. Eu, pessoalmente, defendo
a oficialização. Posso até evoluir ou ínvoluír, mas peço ao
Sr. Presidente que estudemos as propostas já em tramitação.
d~nte,

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Perfeito, V. Ex.a
razão. Vou ler, exatamente para conhecimento dos Srs.
Constituintes, o que foi proposto pelo Constituinte Leite
Chaves.
A proposta é a seguinte:
t~!il'l

"São Oficiais das Serventias Judiciais, compreendidos os Cartórios de Ofícios correspondentes
aos juízos e foros e seus respectivos serviços auxiliares e anexos. Remunerados seus titulares e servidores exclusivamente pelos cofres públicos e subordinados ao Tribunal do respectivo foro."
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Diz o artigo seguinte:
"São exercidos, por delegação do poder público, os serviços notariais e regístraís" o texto
que estava aqui era: "compreendidos os tabelionatos, notários, registros públicos e protestos de
letras e títulos, remunerados seus titulares por
emolumentos, os demais servidores ... facultada
a participação dos Municípios em até" - no caso
seria "Estados e Municípios". Foi riscado "Estados", passou a "Municípios", mas é "Estados e Municípios" - ... em até 40% do valor dos emolumentos dessas serventias que poderão ser desmembradas" - e aí está a inovação - "ou criadas, de acordo com a divisão territorial, o índice
populaciosal na base de um para trinta mil, havendo em cada Município, pelo menos, uma serventia extrajudicial."
Diz o artigo seguinte:
"As serventias judiciais e extrajudiciais, fiscalizadas pelo Poder Judiciário, terão quadros organizados em carreira, observado o critério de nomeação, segundo a ordem de classificação obtida
em concurso público, de provas e títulos."
último
artigo, diz:
O
"As Leis de Organizações Judiciárias, propostas privativamente pelo respectivo Tribunal ao Poder Legislativo, disciplinarão as carreiras, os emolumentos, os vencimentos e os controles administrativos e correcionais."
Esta é a proposta do eminente Constituinte Leite
Chaves.
Infelizmente, nobre Constituinte Leite Chaves, não
posso conceder a palavra a V. Ex. a para sustentar esta
matéria, que realmente, é nova. Se a Subcomissão soberanamente quiser apreciar a matéria, submetê-la-eí logo
depois à sua deliberação, do contrário, apreciarei apenas
as emendas que estão sendo objeto de destaque, já que
a proposta do Relator, em princípio, está aprovada, a da
oficialização do cartório, à qual me filiarei, se não tiver
uma solução alternativa.
Com a palavra o nobre Constituinte Adolfo Oliveira
para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Vou
embasar minha questão de ordem numa afirmativa que
me parece imprescindível.
V. Ex. a disse que não devemos aqui decidir em função
da pressão de interesses. A Constituinte não faz outra
coisa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não, de interesses
ilegítimos. Foi o que quis dizer.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Mas
V. Ex. a não disse isso.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Então, estou justificando,
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr
Presidente, perdão, mas V. Ex. a me concedeu a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex. a está
com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Os
interesses são todos legítimos. Recebemos aqui procuradores, promotores, representantes classistas, advogados e decidimos livre e democraticamente. Temos empresários eleitos que legitimamente defendem os seus interesses; temos
trabalhadores, como esta figura maravilhosa e encantadora do Presidente do Partido dos Trabalhadores, o nobre
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Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que defende os interesses de quem? Dos trabalhadores. Os advogados tiveram, com o nosso aplauso, reconhecida a sua ínvíolabílidade, mas ninguém se considerou impedido de opinar e
de votar livremente, porque é exatamente para cumprir
este dever que nos encontramos aqui.
No caso, sinto-me bastante constrangido pelo Regírnento para apreciar e considerar as propostas trazidas por
esta figura ilustre e eminente, por este homem que tantos
serviços já prestou ao Brasil, o Constituinte Leite Chaves,
quando as funcionárias ficaram até às 7h30min. da manhã de ontem, preparando este modesto e pequeno avulso
que pesa cerca de quatro quilos, e foi tudo preparado para
que pudesse ser tranqüilamente examinado e visto por
todos os colegas da Subcomissão. Houve a oportunidade
da apresentação das emendas com prazos fatais. O que
é possível é continuar fazendo o que temos feito até agora.
Por exemplo, jamais passou pela minha idéia retirar os
serviços notariais e registrais do âmbito da fiscalização,
da subordinação do Poder Judiciário. Se é necessário trabalharmos com maior clareza, podemos pinçar na Emenda
Plínio Martins esta disposição e acoplá-la à emenda que
tivemos o privilégio de encaminhar à Mesa. Poderia, ínclusíve, ser feita como V. Ex. a fez anteriormente, votar
primeiro o destaque para esta parte final do parágrafo
único, se não me engano, da Emenda Plínio Martins.
Esta é a formulação da questão de ordem. Aquele comentário não poderia deixar de fazê-lo, afinal de contas
estou próximo da aposentadoria nesta classe. Há trinta
anos sou titular de um cartório. É uma profissão honesta.
Não tenho do que me envergonhar por ser serventuário
da Justiça. Pelo contrário, tenho muito orgulho dela. Tenho,
portanto, a mesma liberdade de sempre para apreciar todos
os pleitos aqui colocados, e tenho-a agora, quando se aprecia uma questão que para mim é de princípios. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte
Adolfo Oliveira, quero dizer a V. Ex. a que realmente me
referi a pressões, e nenhum Constituinte está infenso a
pressões. Estou disposto a receber todas as pressões poso
síveis e vim aqui para tanto. Claro que a minha conscíêneía, que está voltada para servir ao meu País, para trabalhar em favor do meu povo, diz quais as pressões que
devo receber, ou seja, aquelas que considero legítimas do
ponto de vista ético e político.
Quero apenas fazer esta retificação. Compreendo perfeitamente a colocação de V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Pre·
sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não, COnE;'
tituinte Plínio Martins, V. Ex. a tem a palavra pela ordem,
Colocarei logo depois em votação as matérias que
foram objeto do relatório do eminente Constituinte Plínio
Arruda Sampaio.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Presidente, absolutamente, não tenho a vaidade de ver a minha
emenda aprovada. O que queria aprovada seria a fiscalização do Poder Judiciário. Se a Emenda Adolfo Oliveira
está em outros termos, faltando apenas "a fiscalização judiciária", estou de acordo com ela.
O SR. PRE·SIDE:t·iTE (José Costa) - Em votação.
Votaremos a Emenda Adolfo Oliveira, com o parágrafo único do Constituinte Plínio Martins.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José <Costa) - Constituinte Michel Temer, concederei já a palavra a V. Ex.a pela ordem,
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só estou aguardando a Sr. a Secretária organizar as emendas para que eu possa submetê-las à votação.
Concedo a palavra ao Constituinte Michel Temer para
uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, é muito singela a questão de ordem. A emenda
do Constituinte Plínio Martins usa o vocábulo "subordinação", e, conversando com S. Ex a, esclareceu-me ele que
seu intento foi aludir à fiscalização, que são coisas radicalmente distintas. Então, se o Sr. Constituinte Plínio
Martins esclarece que é "fiscalização", creio que há de se
fazer a retificação do vocábulo utilizado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A redação da
emenda do Constituinte Plínio Martins, destacada, seria
a seguinte:
"Os serviços notariais e de registro público
serão remunerados por meio de emolumentos. Esses
serviços serão fiscalizados pelo Poder Judiciário."
Em votação.
Com a palavra o Constituinte Ronaro Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊlA - Queria
tomar a liberdade, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, de colocar uma alternativa em termos de fiscalização. Pareceme que o Judiciário tem muito mais poder de julgar do que
de fiscalizar. Ao Ministério Público cabe muito mais a função julgadora e a função até de promover a proteção. Nesse
sentido queria deixar a julgamento da Mesa e dos constituintes da nobre Subcomissão essa sugestão alternativa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o nobre Constituinte Ivo Mainardi.
O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Sr. Presidente, conforme prática adotada por V. Ex. a e pela Mesa,
tem sido colocada em votação sempre a emenda mais
abrangente. Com a máxima vênia, parece-me que a emenda mais abrangente é a do Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Será colocada em
votação. Consultei o Constituinte Plínio Martins sobre o
texto destacado. S. Ex. a me confirmou que admite que esse
texto seja votado em separado e. em seguida, se passe à
votação da emenda do Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. ,CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A subcomissão
irá votar o texto destacado da Emenda n.o 61, de autoria
do Constituinte Plínio Martins. A parte destacada da emenda, repito.
(Procede-se à votação.)
Destaque à Emenda n.O 61, do Constituinte Plínio
Martins.
Votaram "SIM" os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Lourenço, Leite
Chaves Leopoldo Peres, Mauricio Corrêa, Michel Temer,
Moysé; Pimentel, Nilso Sguarezi, Paes Landim, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Sílvio Abreu, Vinicius
Cansanção, Ivo Mainardi e Adolfo Oliveira.
Votaram "NAO", os Srs. Constituintes:
José Costa e Plínio Arruda Sampaio.
O texto destacado da Emenda n,v 61, de autoria do
Constituinte Plínio Martins, foi aprovado com restrições.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Um momento.
Quero retificar meu voto. Por falta de opção acompanho
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o relator. Fica com a forma encontrada pelo relator, que
é a da oficialização dos cartórios, de modo a serem fiscalizados pelo Poder Judiciário. Votei "não" para ser coerente com o que vou votar em seguida.
Coloco em votação a proposta do Constituinte Adolfo
Oliveira. A emenda tem o seguinte texto. Em verdade,
trata-se de duas emendas. A Emenda n.o 486 diz o seguinte:
"Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas por lei, respeitados os direitos
e garantias dos seus atuais titulares."
A seguinte:
"Os serviços notariais e regístraís serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder
público.
Lei complementar definirá suas atividades e
disciplinará responsabilidade civil e criminal dos
titulares das serventias, por erros ou excessos cometidos.
§ 1.0 Êl assegurado ao escrevente-substituto,
na vacância, o direito ao acesso ao cargo de titular, desde que legalmente investido da função.
§ 2.° A lei disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e regístraís.'
Os Srs. Constituintes que aprovam estas duas emendas votarão "sim". Esta emenda é contrária à proposta
de oficialização dos cartórios, contida no projeto do relator. Quem ficar com o relator, votará "não".
Passa-se à votação das duas emendas.
Com a palavra o Constituinte Raul Ferraz para encaminhar a votação. V. Ex. a dispõe de três minutos.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, creio que este assunto está multo mal encaminhado
aqui. A opinião pública não nos vai perdoar, se dermos essas
soluções que aqui estão. Evidentemente não haveria reação popular contra a proposta do Relator Plínio Arruda
Sampaio. Mas corremos o risco de uma reação popular
contrária a uma decisão que derrube definitivamente a
proposta do Constituinte Plínio Arruda Sampaio ou que
deixe de apreciá-la melhor. Acredito que deve haver alguma maneira de resolver esta questão. E eu estava praticamente comprometido, na falta de opção, a votar com a
emenda do Constituinte Adolfo Oliveira. Mas estou sentindo que não estamos decidindo bem. É nesse sentido que
quero fazer esta observação. Se não fizermos aqui algum
amarramento, alguma divisão desses cartórios... Entre
os tabeliães tem-se opção, porque se pode passar uma escritura em qualquer tabelionato; mas, quando chega 110
cartório de registros, ou é aquele, ou acabou, não se registra a escritura. Se a Constituição vai tratar do problema, deveria contemplá-lo de outra maneira. Se não chegarmos a uma conclusão sobre a divisão, talvez possamos
adotar essa proposta do Constituinte Leite Chaves, com
algumas alterações: que não fosse de trinta em trinta mil,
como ele propõe, mas que fosse um número maior de pessoas para cada cartório, já que é uma área tão importante. Mas sou forçado a votar com o parecer do relator.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu respondo à
questão de ordem de V. Ex.a A Presidência foi advertida há
pouco pela subcomissão de que não poderia colocar em
votação a proposta do Constituinte Leite IChaves porque
se tratava de matéria absolutamente alheia àquela versada nas emendas em votação. Desse modo, lastimo não
poder acolher a sugestão de V. Ex. a e, por falta de opção,
vou votar pela oficialização dos cartórios. Na Comissão
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Temática e na Comissão de Sistematização, procurarei encaminhar a solução que for considerada adequada. Mas,
no momento, fico com o relator.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, quero declarar antecipadamente meu voto pela
oficialização. Entretanto, fico aguardando, na Comissão
Temática, uma solução mais adequada.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra,
pela ordem, o Constituinte Jairo Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE JAffiO CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, percebo que, na leitura feita,
existe uma parte da proposição compatível com o texto do
relatório. Fala-se em cartórios estatizados, salvo engano.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Esclareço a
V. Ex.a, complementando, que a Emenda n.? 486 tem o
seguinte texto: "serão estatizadas as serventias do foro
judicial - exclusivamente - "assim definidos por lei,
respeitados os direitos e garantias de seus atuais titulares".
O SR. CONSTITUINTE JAffiO CARNEffiO - Então,
se não votarmos em bloco essas duas emendas ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Votaremos uma
a uma.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Obrigado pelo esclarecimento. Agora, quanto à parte que foi
objeto de comentário do ilustre Constituinte Raul Ferraz,
gostaria de algum modo de ponderar aos ilustres constituintes que pudéssemos chegar a um entendimento consensual. As vezes, a inflexibiidade das propostas pode levar
a uma solução que não corresponda ao sentimento dominante da Subcomissão. Pela leitura, percebo, na proposta
do ilustre Senador Leite Chaves, que existem dois pontos
não contemplados, ou no relatório, ou nas emendas: um
que fala sobre a participação na receita e outro sobre a
proporcionalidade populacional para a criação e desmembramento de cartórios. Imagino que só esses dois itens
são distintos de todos os demais conteúdos que estamos
apreciando. Talvez, dentro desse ambiente de entendimento pleno que temos tido, mereça uma ponderação para
que cheguemos a um consenso.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Na verdade, não
há o que decidi na questão de ordem suscitada por V. Ex.a,
uma vez que há uma decisão da Subcomissão de não
submeter matéria estranha às emendas à decisão do plenário. De modo que a Subcomissão terá de optar entre
o texto do anteprojeto e as emendas propostas. Será o que
colocarei em votação.
Com a palavra pela ordem o eminente Líder José
Lourenço.
O .sR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Caro
Sr. Presidente, Constituinte José Costa, caros colegas, vim
apresentar um testemunho. Na Bahia, há cerca de 16 anos,
estatizaram-se todos os cartórios na Capital do Estado.
Devo dizer aqui que não existe maior centro de corrupção
do que esses cartórios existentes no Estado. É uma vergonha nacional. E o que queremos aqui - parece-me que
alguns - é transplantar esse estado de coisas para o
Brasil. E quem é da Bahia sabe disso. Não se faz nada
lá que não seja na propina, sem prazo, sem coisa alguma.
Não há fiscalização que consiga fazer nada, porque eles
corrompem até os fiscais. Portanto, voto aqui pela continuidade dos cartórios privados, para evitar continuarmos
ser induzidos a praticar mais erros neste País, no campo
da estatização.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não há questão
de ordem. O eminente Líder não levantou nenhuma questão de ordem, pelo que, não há o que decidir.
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Passo à votação da Emenda n o 485, do eminente Constituinte Adolfo Oliveira. Para encaminhar o Constituinte
Adolfo Oliveira tem a palavra por três minutos. Deputado
Michel Temer, V. Ex.a é contra ou a favor?
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - A favor
da emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Poderá falar
mais um constituinte contrário à emenda, além do autor,
evidentemente. Concedo a palavra ao Deputado Michel
Temer.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero invocar aqui um dito
popular: "Não se mexe em time que está ganhando". E,
se eu fosse adaptar este brocardo popular à nossa situação
de Constituintes, diria: "Não se alteram fórmulas institucionais que estão dando certo". Lamento aqui estar em
divergência, neste exercício democrático, com o nosso Relator. Lamento por mim por que não terei em seu favor
o peso dos seus argumentos. Não ouvi um argumento
capaz de invalidar a atividade exercida pelos cartórios
registrais e notariais. Até não falo como técnico. A palavra
do técnico deixo-a para o eminente Constituinte Adolfo
Oliveira. Falo como advogado, falo como ex-administrador'
público, falo como observador, falo, portanto, como leigo.
Meditando sobre isso, para me decidir sobre essa questão"
fiz para mim mesmo algumas perguntas, já que o norte"
a diretriz, o caminho que tomamos nesta Subcomissão é
produzi instrumentos que facilitem a ação governamental
junto ao povo. Este reclama da atividade aqui discutida,
das serventias extrajudiciais? Absolutamente não. O Estado tem condições de assumir imediatamente tais servíços? Dou o exemplo de São Paulo, onde reconhecidamente
se discute o problema dos funcionários públicos, do gatilho
salarial, que está gerando as maiores confusões institucionais. Além disso, o anteprojeto prevê que é preciso expropriar as serventias e indenizá-las. Recordo-me aqui de um
caso de 1961, quando o Estado oficializou a Companhia
Paulista de Estradas de Ferro. Resultou uma fortuna para
pagar agora, e o Estado sequer tem recursos para essas
indenizações. Ademais, indago: O Estado tem vantagens
com a atividade notarial? Respondo que sim, pelo menos
o faço em nome do meu Estado, São Paulo e do Rio de
Janeiro, de onde tive o testemunho do Constituinte Adolfo
Oliveira. O Estado de São Paulo, tem 27%, e o Rio de Ja·
neiro 20% dos atos notariais. Isso traz, portanto, recursos
para esses Estados. Agora pergunto mais uma coisa: os
servidores que trabalham nas serventias extrajudiciais terão vantagens com essa oficialização? Absolutamente não,
porque eles ganham muito mais. Invoco aqui o tesemunho
de vários Deputados que comentaram este aspecto comigo.
Eles percebem mais nas serventias extrajudiciais do que
perceberão se estas forem oficializadas Uma última pergunta, para não exceder o tempo que me foi reservado:
será que a economia do País ganharia com essa ofícíalízação? Sabemos que os atos negociais todos ou seja, os atos
de comércio de compra e venda, o registro, portanto, a
certificação daquilo que foi negociado depende dos funcionários, das pessoas físicas que trabalham nessa atividade. Invoco aqui mais uma vez o exemplo de São Paulo,
do Rio Grande do Sul e de outros Estados, onde os funcionários se acham em greve há 16 dias, quase um mês.
Ora, no instante em que se paralisassem esses serviços
públicos, estaríamos paralisando a própria atividade negoeíal, em detrimento da própria economia do País. Sei
que estou exprimindo talvez aqui um argumento aparentemente exagerado, mas, se fôssemos levantar a estatística
dos instrumentos de compra e venda dos registros que se
fazem, veríamos quanto dinheiro circula na economia nacional em face 'dos atos de comércio assim praticados.
Estas, Sr. Presidente, as razões que me levam neste
particular, até a antecipar o voto em função da te'se que
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aqui se discute. O mais ajustaremos. Uma ou outra hipótese de ajuste poderemos fazer, em face do consenso que
tem surgido nesta Subcomissão.
Daí, o encaminhamento favorável à emenda do Constituinte Adolfo Oliveira, à qual acoplou-se muito justamente a fiscalização preconizada pelo Deputado Plínio
Martins.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constttuínte Adolfo Oliveira, autor das emendas em
votação,
Encaminha contrariamente, Sr. Senador Leite Chaves?
80e contrariamente, tem V. Ex.a a palavra.
.
. O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presídente, quando votarmos o parecer 'então votaremos pela
oficialização dos cartórios.
'
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - São ressalvados
os destaques. Devo esclarecer (pausa) . '. tudo oficializado
até daqui. (Pausa.)
,
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Eu me
dispunha até a _deixar ?s. c!'1rtórios na situação em que
se 'encontram, nao os oficíalízando, quer dizer as serventias extrajudiciais, desde que aqui já pudéss'e~os 'estabelecer condicionantes para a lei regulamentadora a ser
futuramente estabelecida. Mas como, a despeito disso
v.eJo que nada consigo, Sr. Presidente, fico em dificuldades de votar favoravelmente à proposta. Votarei contra
ressalvada ,a. minha posição de vir a votar em futur~
favoravelmente. Aliás, é uma classe em cujo trabalho reconheço grande mérito. Mas, desde que possamos colocar
na Constituição algumas condicionantes para a regulamentação. .. Se não fizermos isso, 8r. Presidente então
voltaremos à mesma luta. Promulgada a Constituição, voltaremos à luta da oficialização dos cartórios.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a. palavra
o eminente Constituinte Adolfo Oliveira autor das Emendas números 485 e 486.
'
9 SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, entendo que, em primeiro
lugar, o Estado precisa organizar 'e aparelhar os seus
serviços em milhares de cartórios do Judiciário existentes
no território nacional, e, que' estão funcionando em condições precárias acumulando-se queíxas e reclamações dos
advogados, d9s ~agistra.dos e das partes. Das experiênCI~ em estatizaça,?, com toda a autoridade, falou o nosso
emlI~ente colega, LIder. d? PFL, Constituinte José Lourenço.
Por ISSO mesmo, vou Iímítar-ms a um singelo depoimento.
Num dos encontros anuais de aperfeiçoamento técnico, :pa.d~onizaçã~ dos s.eryi~ e critérios, realizados por
um ínstttuto, cuja presídêncía exerci, eleito democraticamente, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil tivemos a participação de uma humilde e íovem associada
do int~ri~r do Es~ado do Espirit~ Santo, oficial do Registr~
de Imóveis estatízado, Seu depoimento foi Impressionante
e, por sua veracidade, ·eu aqui respondo. A carência total
doe recursos para tocar o cartório, para comprar livro,
para comprar papel, para comprar caneta levou essa moça,
essa colega, de três em três meses, a realizar quermesses
populares, com barraquínhas de prendas, pesca milagrosa,
para .arrecadar os recursos que o poder público estatizante
jamais lhe forneceu. E, assim, vivia ela e outra moça que
a auxiliava nesse cartório estatizado. No Estado do Rio
de Janeiro, a experiência. também foi um desastre, a tal
ponto que, depois, de estatizarem cartórios com tabelionato, extingüiram O' tabelionato do cartório porque não
tinham como exercê-lo,
Finalmente, Sr. Presidente, para concluir, a exemplo
da brilhante exposíção do eminente colega Michel Temer,
com quem eu não eonverseí sobre o que iria dizer, mas
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tenho vários pontos de coincidência com o seu pronunciamento. Estat!zar o~ serviços notariais e regístraís, por
que, se os serviços sao reconhecidamente bons, se duzentos mil ceíetístas neles trabalham 'com dedicação e ganham honestamente o sustento de suas famílias? Quando
o E..sta.do confisca ou estatiza um cartório a primeira
coisa que acontece é a dispensa sumária de 'todos os servidores em regime' de CLT. Esse é um fato, em nível
nacional, gravíssimo, que não podemos ignorar, desconhecer, Certamente, de duzentos mil servidores celetistas espalhados por este País imenso dependem quatro ou cinco
pessoas de sua ramüía, deles dependendo o seu pão de
cada. dia. Seria criar um problema social de maior gravidade, da maior seriedade. E mais, Sr. Presidente, por
que 'estatizar se, além de não custarem um centavo aos
cofres públicos, ainda para eles contribuem expressivamente vários Estados, senão todo o Brasil, sem falar no
Imposto de Renda, que participa em até 60% da renda
dos serviços?
Finalmente, Sr. Presidente, estatizar por que, se mílhões de pessoas não usam os serviços notariais e regístrais, j á que não têm atívídades negociai, se até hoje
esses serviços têm sido mantidos sem que os trabalhadores
paguem por eles? Por que toda essa massa que não vai
ao cartório vai ter de pagar mais imposto para manter
o funcionamento das serventias notariais e regístraís?
Por 'que. Sr. Presidente? Afinal de contas, como disse o
eminente Constituinte Michel Temer, qual é o argumento
frio, sereno, convincente que nos. induz a mudar?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Cúnstituinte
Adolfo Oliveira, lembro de V. Ex.a o tempo.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Termino, Sr. Presid,ente, trazendo um resumo daquilo que
talvez eu tenha tido o privilégio de dizer e ser ouvido
por esta Subcomissão em duas oportunidades, aduzindo
este argumento final: não é justo que se aumente a carga
fiscal que está embutida em tudo neste País, a fim de
que quem não usa um serviço, pague em favor daqueles
que se utilizam dele.
O SR. PRESlDK.T\[TE (.Tosé Costa) - V. Ex.a tem a
palavra 'Para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - :m muito
rápida Sr. Presidente. Apercebo-me agora de um equívoco
que estamos na iminência de cometer, por causa do acoplamento das emendas dos Srs. Constituintes Plínio Arruda
Sampaio e Adolfo Oliveira. Hoje, os cartórios são subordinados ao Poder Judiciário, à Justiça. E, além da subordínação, são fiscalizados por ela.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Está implícito na subordinação.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Se permanecer a palavra "fiscalizados" apenas suprime-se a subordinação. Pergunto: quem nomeia, quem promove, quem
estabelece os critérios de seleção, o custo, a aprovação, a
nomeação dos escreventes? Fiscalizar é um ato determinado, desaparece a subordinação. V. Ex.as estão na iminência de cometerem um equívoco e eu me sinto na obrigação de alertá-los para isso. Poderíamos dizer que estão
subordinados ao Poder Judiciário e serão fiscalizados pelo
Ministério Público, mas não podemos retirar a subordinação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Lastimavelmente,
a questão de ordem de V. Ex. a veio a destempo; essa é
matéria vencida, já que a Subcomissão votou. Quero lembrar que é um risco muito grande ficar com a forma e
esquecer o conteúdo. Sou a favor da privatização dos cartórios. O Estado só pode intervir na economia por razões
de segurança nacional, em áreas de monopólio estatal, serviços públicos essenciais, ou quando a iniciativa privada
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demonstrar que não tem recursos ou capacidade para
dinamizar certa atividade do interesse do País ou da
sociedade.

V. Ex. a é sim ou não; antes pelo contrário ficará complicado para contabilizar. (Pausa.) Sim, com restrições, é o
voto de V. Ex. a

Por falta de opção, vou votar com o Relator pela
oficialização e, mais adiante, na Comissão Temática, vou
tentar ver se os Estados e Municípios podem, por exemplo, participar dos emolumentos cobrados ato por ato,
como acontece em outros Estados da Federação. A Subco·
missão deve refletir sobre isso. Temos um compromisso
não com a f6rmula, mas com o conteúdo. Temos necessídade de dar ao País uma boa Constituição. E, se por mera
questão regimental, esquecermos isso, vamos terminar prejudicando os interesses do País, por caprichos, às vezes,
colocados de forma não muito 16gica. A Comissão vem ano
dando bem e tem procurado compatibilizar, sempre que
prepondera o interesse público, essas situações.

(Continuação do processo de votação)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por dezesseis
votos contra três está aprovada a Emenda n.o 485, do
Deputado Adolfo Oliveira.
Passamos à votação da emenda seguinte, cujo conteúdo é:
"Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas por lei, respeitados os direitos e garantias dos seus atuais titulares."
Esta emenda também do Constituinte Adolfo Oliveira.
Em votação.

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

(Processo de votação)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deputado Paes
Landim, "sim" aprova a emenda da estatização das serventias do foro judicial; "não" acompanha o Relator.
(Continuação do processo de votação)
O 8R. PRESIDENTE (José Costa) - Questão de ordem "obre a votação. Em verdade, esta emenda está prejudicada. Ela já consta do relatório. Não? Assegura os direitos adquiridos.
O SR. ,CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o princípio da estatização das serventias do
foro judicial é o mesmo, mas a redação oferecida pela
emenda é outra; por isso, ela está sendo votada.
O SR. PRES1DENTE (José Costa) - Continua em
votação. "Não" é a fórmula adotada pelo relator. Pediria
a S. Ex.a que lesse o texto constante do seu projeto. Peço
a atenção da Comissão para a leitura do texto contido
no art. 12.
O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio) "As serventias judiciais e extrajudiciais são
oficiais, remunerados os seus titulares e servidores
exclusivamente pelos cofres públicos, estando as
primeiras subordinadas ao Tribunal do respectivo
foro e as extrajudiciais aos Tribunais de Justiça
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios."
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Bem, a diferença fundamental entre o conteúdo do anteprojeto do relator e o da Emenda n.v 486 é que nesta há uma referência ao respeito, ao direito de seus atuais titulares. Continua
a votação: os que aprovam a emenda do Deputado Adolfo
Oliveira deverão votar "sim" e os que ficam com a fórmula
do relator votarão "não". Vamos recomeçar a votação.
Destaque à Emenda n,v 486, do Constituinte Adolfo
Oliveira.
Votaram "SIM" os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, José Lourenço, Leopoldo Peres,
Mauricio Corrêa, Michel Temer, Moysés Pimentel, Nilso
Sguarezi, Paes Landim, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Silvio Abreu, Vinicius Cansanção, Ivo Mainardi e Adolfo Oliveira.

Apenas o seguinte: Ao falarmos em fiscalização foi
intento do Deputado Plínio Martins manter a situação atualmente reinante. Ninguém quer desvinculá-la do Poder Judiciário. Ao falar em fiscalização, leia-se manter a situação
existente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não foi isso que
foi votado, Deputado. O que foi votado - tenho o texto
aqui - foi o seguinte: os serviços notariais e de registro
público serão remunerados por meio de emolumentos. Esses
serviços serão fiscalizados pelo Poder Judiciário. A Comissão pode não se ter apercebido, mas votou isso, que é
matéria vencida.
Coloco em votação as emendas do Deputado Adolfo
Oliveira. Em primeiro lugar, a Emenda n.O 485, cujo conteúdo é o seguinte:
"Os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado por delegação do poder
público. Lei complementar definirá suas atividades e disciplinará a responsabilidade civil e crímínal dos titulares das serventias, por erros ou excessos cometidos.
§ 1.0 É assegurado ao escrevente-substituto,
na vacância, o direito ao acesso ao cargo de títular, desde que legalmente investido na função.
§ 2.° A lei disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos servíços notariais e regístraís."
Em votação.

(Processo de votação nominal)
Destaque à Emenda n,? 485, do Constituinte Adolfo
Oliveira.
Votaram "SIM" os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Lourenço, Leite Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Michel Teme",
Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Paes Landim, Plínio Martins, Ronara Corrêa, Sílvio Abreu, Vinicius Cansanção,
Ivo Mainardi e Adolfo Oliveira.
Votaram "NAO", os Srs. Constituintes:
José !Costa, Plínio Arruda Sampaio e Raul Ferraz.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Gostaria de esclarecer ao Senador Leite Chaves que não existe esse voto
condicional no Regimento. Pediria a V. Ex.a que votasse
sim ou não, ou se abstivesse. São as três formas de manifestação da vontade prevista no Regimento. O voto de

Votaram "NÃO", os 81'S. Constituintes:
Jairo Carneiro, José Costa, Leite Chaves e Plinio Arruda Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por quinze votos
contra quatro, a proposta contida na Emenda n.o 486, do
Deputado Adolfo Oliveira, foi aprovada.
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Em votação a Emenda n.> 544, do Deputado Raul Ferraz, cujo conteúdo é o seguinte:
"Acrescente-se ao art. 11 do capítulo Do Poder
Judiciário parágrafo único, com a seguinte redação:
Os servidores estatutários das serventias estatizadas serão organizados em carreira, assegurados níveis de remuneração com diferença não
excedente de 10% entre eles, que serão iguais em
todo o território nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a emenda
ao relator para as suas considerações
O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio) - A
essa emenda já àei parecer favorável, pode V. Ex. a continuar.
.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao eminente Senador Maurício Corrêa para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÉA - Se as
serventias não foram oficializadas, evidentemente que a
sua proposta está prejudicada. Só isso.
(Intervenção fora do microfone - Inaudível)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação a
Emenda n.? 544. Com a palavra o eminente Constituinte
Raul Ferraz.
O SR. ,CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - De início,
quero dizer que a q~estão de ordem do nob~e c:o~~tituin~e
Maurício Corrêa nao procede, porque as [udícíaís estao
fora.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Perfeito.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - O que eu
queria dizer, em defesa da emenda, é que ela vem consagrar, também, nessa autonomia, nessa independência
que o Poder Judiciário está adquirindo nessa nova Constituição, também o pessoal. ..
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Há um orador na
tribuna. Peço a atenção dos companheiros.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - ... das serventias oficiais. É que, na realidade, eu defendi aquí a un~
ficação da Justiça no P.ais. E~a a for~a que Ir~a. v.alor!zar que iria dar força a JustIça, torna-la igualítárta em
qu~lquer ponto do País. Sempre defen~emos que a Justiça não pode ser boa em um Estado, ruim em outro, melhor em outro, mais ou menos em outro - ela tem que ser
igual neste País inteiro. E a primeira providência que se
tem que tomar para isso é que todas as pessoas que tratam com a Justiça, no País inteiro, tenham um tratamento semelhante. Que não seja igual, mas parecido. Não
podemos ter um Oficial de Justiça percebendo vinte mil
cruzados, no Paraná, e outro recebendo três ou quatro
mil cruzados, no Piauí, a exemplo da Justiça do Trabalho.
Ninguém tem queixa da Justiça do Trabalho, em lugar nenhum por distante que esteja. Mesmo que seja lá no Nordeste.' Sabemos que uma Junta do Trabalho de lá é igual
à outra de Brasília, ou a de qualquer Estado do Brasil.
Com esta emenda, queremos fazer com que, a exemplo dos
juízes, que estão mais ou menos equiparados, no. Br~si1
Inteiro, pelos seus vencimentos, pelas suas garantias, Inclusive, os dos Tribunais Superiores, desde a primeira instância até os Tribunais Superiores, da mesma forma que
10 Ministério Público, também, que o pessoal que forma a
base da Justiça seja beneficiado e tenha o mesmo tratamento no País inteiro, acabando-se com essas diferenças
de tratamento em cada Estado. É essa a nossa justificação.
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O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Consulto se algum constituinte deseja encaminhar em sentido contrário?
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Encaminhando
favoravelmente, tem a palavra o ilustre Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, entendo que esta. Subcomissão vem procedendo
de maneira altamente responsável. Não estou xílsendo
isto, porque foram aprovadas 8.IS minhas Emendas n.os 485
e 486, não. Acho que demos um passo à frente, quando
institucionalizamos, de maneira adequada, o Poder do
Ministério Público, em todo o Brasil; quando aumentamos a esfera da representação por inconstitucionalidade
junto ao Supremo Tribunal Federal, de forma bastante
substancial; quando viabilizamos e consagramos o princípio da assistência judiciária, defensoria pública eficiente ,e que atende aos interesses, sobretudo da massa
pobre. Demos um passo à frente quando fizemos justiça
aos representantes classistas da Justiça do Trabalho, mas
eleitos, e ingressando nos Tribunais, pera porta da. frente,
com o diploma na mão, sem depender de favores, sem
depender de privilégios ou de manobras politicas ou até
outras manobras piores ainda que as políticas. E agora,
Sr. Presidente, na aparente modéstia da emenda do nobre Constituinte Raul Fer,raz, 'realmente consagra-se em
termos de Brasil a organização, em carreira, dos, servidores dos Cartórios Judiciais: das secretarías de Varas e
doe todos os demais que assím sejam definidos em lei. Por
esta razão, Sr. Presidente, estou muito à vontade, eu, que
sempre defendi os interesses legítimos dos servidores
que trabalham nesse setor, sejam celetistas ou ·estatutários, reconheço que, para os estatutártos, também, vamos
dar um passo à frente, se aprovarmos a emenda do nobre
e querido colega por Minas Gerais, digo, da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Em sentido
contrário, tem a palavra o ilustre Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUTINTE PAES LANDIM - Eu não
discutiria, no sentido axíológíeo, a proposta do ilustre
Constituinte da Bahia. Mas acho que é um assunto típico
de lei ordinária. Devemos deixar, também, aos Estados
critérios para que definam problemas dessa natureza. Não
vejo, como, no texto constitucional, entrar no detalhe que
possa importar em eríar uma situação de ídêntícos parâmetros para o Piauí 'e São Paulo, por exemplo. Acho que
esse é assunto tipicamente de lei ordinária. Não é problema para o texto constitucional. Era o que tinha a dizer.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Concedo um
minuto apenas ao nobre Constituinte Ra·ul Ferraz. Logo
após, submeteremos a matéria à votação.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, desejo apenas dizer que, em diversos pontos, nenhum Estado pode colocar esse dispositivo em sua Constituição. Não há um Estado, no Brasil, que possa colocar,
em sua Constituição, esse dispositivo. Salvo 10% entre
eles. serão iguais em todo o território nacional. Qual é
o Estado ou lei ordinária que pode fixá-lo? A Constituição, a meu ver, é o único meio de estabelecermos uma
norma dessa natureza. A nova Constituição, por proposta
nossa, está írrterferlndo, está dando autonomia à Justiça,
no País inteiro. Isso significa interferência nos Estados. Os
Tribunais Superiores e os Tribunais Regionais estão sendo
contemplados por esta nova Constituição; os defensores públicos estão angariando uma legíslação constitucional para
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todo o País. Em diversos aspectos do nosso trabalho, estamos interferindo em legislações que poderiam ser típicas
de Estado. Não há como dizer que a legislação ordínáría,
ou que Esta'lio por Estado 'Poderia contemplar esse dispositivo igualmente no território nacional. DisCOl;do. ~o
nobre Constituinte Paes Landim. Somente a oonstttuíção
poderia contemplar esse dispositivo que estamos propondo.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Eu pediria
apenas um esclarecimento a V. Ex.a Por sua propo~ta os
níveis de remuneração seriam iguais em todo o PaIS?
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Com diferença máxima de 10%. Nenhum Estado pode contemplar
esse dispositivo.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Perdão, a
minha indagação é: díterença máxima de 10% ...
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Entre eles,
no Estado, e iguais no território nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jairo oarneíro -::. Diferença
entre as categorias de 10%. Seria uma .sítuação. A outra
seria a remuneração igual em todo o País,
O SR. CONSTITUINTE' RAUL FERRAZ - li: ~esse
sentido. Só a Constituição pode contemplar esse dISpOsitivo.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Confesso a
V. Ex.a que se tornaria mais plausível. - perdoe-me - se
se assegurasse essa diferença. de ate d~z por. cento na
remuneração entre as oatsgorías, mas nao se Impuses~e,
no texto constitucional, a obrigatoriedade da remuneraçao
igual em todo o território nacional.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FER~~Z - Porque
perderia completamente o efeito. Um OfI~Ial de JustIça
continuaria a perceber três ou .quatro mil cruzados, no
Piauí, e vinte mil cruzados ou trínta, no Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Confesso que
eu votaria de acordo, se se excluísse a remuneraçao ígual
em todo o País. Dependeria de V. Ex.a , mas vamos pô-Ia
em votação.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FE~RAZ --:- Aí, não
tem sentido, porque o que se procura.e reduzir 8;s desígualdades do pessoal da Justiça, no PaIS. Se se deixa que
cada Estado possa estabelecer 10% entre os do mesmo
Estado então não se reduziu nada, perdeu-se completamente 'o objetivo da nossa proposição.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - V. Ex.a
permite só um regísteo? Aipesar do que se diz e pensa de
São Pa-ulo, eu, como representante do Estado de São Paulo,
quero solidarizar-me com os Estados do Norte, Nordes~e,
os nossos irmãos mais pobres, e dizer que somos contrarios a essa emenda que vai levar à falência muitos pequenos e pobres Estados.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Vamos submetê-la à votação.
Peço à Secretária que, [lar obséquio, faça a chamada.
Quero esclarecer que quem estiver de acordo com a
Emenda do Deputado Raul Ferraz votará "sim".
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A votação vai
ser repetida porque há dois resultados aqui na Mesa. Vou
pedir aos D~putados e Senadores constituintes a gentileza
de ocuparem seus lugares. Precisamos manter esse quorum.
Há muitas matérias importantes a serem votadas. No momento em que não houver quorum, sou obrigado a encerrar
a sessão.
Peço que seja repetida a votação, porque há doís
resultados aqui na Mesa.
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(Procede-se à votação.)
Destaque à Emenda n.o 544, do Constituinte Raul Ferraz.
Votaram "SIM" os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, José Costa, Leite Chaves, Michel
Temer, Nilso Sguarezi, Plínio Arruda Sampaio, Raul Ferraz,
Silvio Abreu, Ivo Mainardi e Adolfo Olíveía.
Votaram "NÃO" os Srs. Constituintes:
Jairo Carneiro, José Lourenço, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Moysés Pimentel, Paes Landim, Plínio Martins e Vinicius Cansanção.
Absteve-se de votar o Sr. Ronaro Correa.
A proposta contida na Emenda n.o 544, do eminente
Constituinte Raul Ferraz, foi aprovada por dez votos contra oito votos e uma abstenção.
O assunto a ser objeto da deliberação da Subcomissão,
agora, é Justiça Militar.
Peço ao eminente relator que aprecie, globalmente, as
emendas destacadas a respeito, da Justiça Militar e nos
ofereça um parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passarei à leitura
das emendas destacadas a respeito dos Tribunais e Juízes
Militares.
As emendas serão globalmente apreciadas pelo eminente relator. Eventuais destaques poderão ser sugeridos
pelos Srs. Constituintes.
Emenda n.O 548, de minha autoria:
"Acrescente-se, onde couber, Seção tal, dos
Tribunais e Juízes Militares.
. Art. Co~põem a Justiça Militar o Superior

'I'ríbunal Militar, os Tribunais e Juízes instituídos

por lei;

Art. O Superior Tribunal Militar é constituído
de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presi!Íente da República, depois de aprovação pela
Camara dos Deputados, dentre os quais, três Oficiais-Generais da ativa da Marinha, quatro OficiaisGenerais da ativa do Exército, três Oficiais-Generais da ativa da Aeronáutica e cinco civis, dentre
os quais, pelo menos um juiz auditor um representante do Ministério Público Militar 'e um advogado.
§ 1.0 Os Ministros civis deverão ser maiores
de trinta e cinco anos, possuir notório saber jurídico, conduta ilibada e, em qualquer caso, ter, pelo
menos, dez anos de atividade profissional na área
do direito.
.
§ 2.0_ Os ~nistros do Superior Tribunal MiIítar terao vencimentos iguais aos atribuídos aos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

. Art. O ~uperior Tribunal Militar elaborará seu
regimento ínterno, organizando sua Secretaria e
serviços ,aUXIlIares, observando o disposto em lei
quanto a sua competência e funcionamento do~
respectivos órgãos jurisdicionais.
.
Art. À. Justiç~ .Militar compete processar e
Julgar os crimes militares definidos em lei."
. Emenda n.O 34, do Constituinte Sílvio Abreu, com pedido de destaque dos Constituintes Francisco Amaral Mi.
chel Temer, Leite Chaves e Ronaro Corrêa. Substitui~se a
Seção 8.a do capítulo relativo ao Poder Judiciário. Seção
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B.a: dos Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal
e Territórios:
"Os Estados organizarão a sua Justiça, com
observância dos artígos desta oonstttuíção e dos
seguintes princípios: Incisos I e II do § 1.Q : A
Lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal
de Justiça - a, b, - a Justiça Militar Estadual,
constituída, em primeira instância, pelos Conselhos de Justiça e, em segunda, por um tribunal
especial ou, na sua falta, pelo próprio Tribunal de
Justiça, para processar e julgar, nos crimes militares, definidos -em lei, os integrantes das Polícias
Militares. Ao Tribunal compete dicidir sobre perda
do posto e da patente dos oficiais."
Emenda n.O 60, do Constituinte Plínio Martíns:
"Ao art. 1.0 do anteprojeto do Poder Judiciá·
rio, acrescentar inciso indicando "Tribunais e Juízes Militares". Onde couber acrescentar:
Art.
São órgãos da Justiça Militar: I - o
Superior Tribunal Militar; II - Tribunais e Juízes
inferiores, Federais e Estaduais.
Art.
O Superior Tribunal Militar comporse-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados na
forma do artigo, depois de aprovada a escolha pelo
próprio tribunal, sendo: a) três entre Oficiais-Generais da ativa da Marinha, quatro entre OfícíaísGenerais da ativa do Exército, três entre OfíciaísGenerais da ativa da Aeronáutica; b) quatro entre
os juízes auditores, promovidos pelo critério de
merecimento e antigüidade, alternadamente, e observado o disposto no; c) um advogado ou membro do Ministério Público, que preencha os requísitos do artigo, da Seção La, deste capítulo.
§ 1.0 A promoção e a nomeação dos Ministros do Superior Tribunal Militar será feita na
forma prevista no artigo da Seção 2.a deste Capítulo, escolhidos, sempre que possível, em lista tríplice organizada pelo próprio Tribunal.
Art.
A Justiça Militar estadual compete o
julgamento dos crimes militares definidos em lei,
praticados pelos integrantes das respectivas Polí·
cias Militares.
§ 1.0 Poderão ser criados os Tribunais Mili·
tares Estaduais, cuja competência, número de membras e forma de composição serão fixados em lei,
observando-se, quanto ao acesso de civis, o dísposto no art. 4.0 , mantidos os existentes;
§ 2.0 Nos Estados, onde não forem criados
Tribunais Militares Estaduais, a jurisdição de se·
gundo grau será exercida pelo Tribunal de Justiça."
Emenda n.o 388, do Constituinte Maurício Corrêa.
Emenda aditiva ao anteprojeto, inclua-se, onde couber,
Seção, denominada "Dos Tribunais e Juízes Militares", ínserindo-Ihe dispositivo com a seguinte redação:
"Seção s.a Dos Tribunais e Juízes Militares.
Art.
São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar e os Tribunais e Juízes
instituídos por lei.
Art.
O Superior Tribunal Militar comporse-á de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo dois dentre Ofícíaís-Generaís da ativa da Marinha, três dentre
Oficiais-Generais da ativa do Exército, dois dentre
Oficiais-Generais da ativa da Aeronáutica e quatro
dentre civis.
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§ 1.0 Os Ministros civis serão escolhidos pelo
Presidente da República, dentre cidadãos de notório saber jurídico e idoneidade moral, sendo, pelo
menos um, dentre juízes auditores, um, dentre representantes do Ministério Público Militar e um,
dentre advogados, com mais de dez anos de efetiva atívídade 'Profissional;
§ 2.0 Os Juízes Militares e togados do Superior Tribunal Militar terão vencimentos iguais aos
dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça;
§ 3.0 O Superior Tribunal Militar funcionará
em plenário, dividido em turmas, na forma estabelecida em lei.
Art.
A Justiça Militar compete processar e
julgar os militares, nos crimes militares definidos
em lei."
Submeto à apreciação do Relator as emendas lidas,
pedindo a S. Ex.a que ofereça, globalmente ...
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, parece-me que o erro foi simplesmente de redação,
Na forma do parecer, S. Ex.a mantém a estrutura e o número atual de Ministros. Mas, aí, S. Ex. a colocou quatro
Ministros da Marinha ...
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Aí, foi
um erro de grafia.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Exato. Então, feita essa retírícação, são quatro do Exército, três da
Marinha e três da Aeronáutica.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Isso é o que consta do anteprojeto.
O Relator esclarece que, no anteprojeto, houve uma
inversão; onde se lê 'quatro Oficiais Generais da Marinha,
leia-se quatro Oficiais Generais do Exército, adequando-se
o texto à proposta do Relator. A Marinha apresentaria
três Oficiais Generais.
Quero esclarecer, atendendo a uma solicitação do
Constituinte Jairo Carneiro, na minha proposta, que,
quanto à sua constituição,
"O Superior Tribunal Militar é constituiJdo
de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois da aprovação da Câmara dos Deputados, dentre os quais, três Oficiais
Generais da ativa da Marinha, quatro Oficiais
Generais da ativa <:10 Exército, três Oficiais Generais da ativa da Aeronáutica e cinco civis, dentre os quais, pelo menos um juiz auditor, um representante do Ministério Público Militar e um
advogado.'
Ela difere também das demais, quanto à competência,
que diz no seu único artigo:

"A Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares, definidos em lei."
Remete, pois, para a lei ordinária. Hoje, o Código Penal Militar define essa competência no art. 9.°.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra para outra questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra o
nobre Constituinte Leite Chaves.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, aqui se fala em escolha pública perante o Congresso Nacional.
- O SiR. PRESIDENTE (José Costa) - Aqui, onde, Senador?
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o 8R. CONSTITUINTE LEITE CHAVES ...".. No anteprojeto. Essa escolha sempre foi tradicionalmente do Senado, de todos os Ministros. Não é porque o Sen!lido seja
superior, mas porque tem uma composição díterente, Ali,
todos os Estados estão representados em igualdade de
-condícões, Sempre há referência ao Congresso. Acho que,
a não ser que mudasse ... Essas escolhas são muito difíceis, impossíveis. O Sen.!'tdo tem essa atribuição, porque,
.alí, há composição paritária de todos os Estados. De Sergipe a São Paulo, há paridade.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu pretendo prestigiar o povo. Esta Câmara está tão desacreditada, tão
sem poderes ...
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Era uma
-ooservação que queria fazer, Sr. presidente. A não ser que,
intencionalmente, seja esse o desejo ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deputado Paes
Landim, pediria a V. Ex. a, se vai pronunciar-se sobre a
matéria, que ouvisse, antes, o parecer do eminente relator,
que é nosso mentor intelectual inconteste.
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O SR. CONSTITUINTE MWHEL TEMER - Pela ordem, peço a palavra para um esclarecimento. Quero saber
se posso pedir um esclarecimento ao relator, apenas para
encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pediria a V. Ex. a
que aguardasse o término do relatório e, depois, V. Ex.a
teria a palavra.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) As
emendas do Deputado Plínio Martins e do Deputado Silvio
Abreu restabelecem a Justiça Militar estadual. Propusme, aqui, nesta Comissão, a dar ao debate um tom elevado
a não apelar para argumentos menores, para denúncias ~
objurgatórtas, que, a meu ver, são coisas, primeiramente
c~m as quais não estou habituado e em segundo lugar qu~
nao tém J:!laior i~teresse. A questão _da Justiça Militar
estadual nao consiste em acusar ou nao os tribunais que,
no passado, condenaram ou deixaram de condenar criminosos. Esse é um aspecto falso da questão. O problema é
de princípio: a Polícia Militar é uma instituição civil e
tem de ser organizada, cada vez mais, de uma forma civil.
~e. J.!l?do que, se queremos desmilitarizar este Pais, para
CIVIlIza-lo! e se queremos, realmente, construir aqui uma
democracIa,. d~vc::mos re.meter as questões da polícia aos
conselhos díscíplmares Internos e, nos crimes, não esta~elecer nenhum f?ro privilegiado para o policial, porque
Isto, a meu ver, e uma fonte que favorece essa divisão
entr~ . civis e militares no Pais e alimenta a idéia de que
o mílítar te:n. um compromisso com a Pátria, que é o de
tutel.ar os CIVIS, e que ISSO alcança até a Policia Civil. Não
queria tomar o tempo dos constituintes, falando dos desmar;dos que todo~ c~nhec~~, que_ todos sofreram e de que,
aqui, nesta Oomíssão, vanos dao testemunhos pessoais.
Manterei a minha opinião, dizendo a V. Ex.as o que está
consubstanciado no meu parecer é realmente o máximo
a~é onde ,posso ir, para estar de aco~do com a ~inha consCIência, com a consciência de homem que lutou aqui dentro
e.1á fora, du;rant~ vinte anos para restabelece~ a democraCIa neste ~aIs. ~ao quero tomar mais o tempo de V. Ex.as,
m!,!s também nao quero que pensem que a brevidade das
mID;h~s palav:as denota falta de pugnacidade. É que tenho
o.hábito de. nao forçar 0!l colegas a ouvir arengas, para que
flq.uem registradas e vao para os jornais. O que queria
deI~ar multo ~l~ro a V. ~.as é o seguinte: temos tido,
a.qu~,
conVIVIO e um díálogo em busca de uma Constítuíção que .r~presente uma negociação entre nós. Pareceme 9-u~ o. básico da negocíação entre as várias classes e
os van~s Interesses que estao aqui representados é o restabelecn~ent~ ~o poder civil, e isso quer dizer a restrição
aC? poderío mílítar - porque não é poder. Poderes da Repúblíca sao o Legislativo, o Executivo e o Judiciário _
mas nao esse poderio mili~ar, que é o poderio de fogo.
Se, realmente, esta~os, aqui, numa transação, esta precisa
ser clara. Se ela nao for clara, que se defina logo, e nós
te~~mare_mos qualquer farsa de democracia e de Constituíção. Nao estou disposto a abrir mão de nenhum ponto
do meu parecer no que se refere à Justiça Militar.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Obrigado. Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão, no meu
projeto inicial, não coloquei a Justiça Militar, porque dedarei que estava, ainda, estudando a matéria. Na segunda
versão, coloquei o Superior Tribunal Militar e a Justiça
Militar para o julgamento de militares das Forças Armadas, em crimes militares, no estrito âmbito castrense.
Acho que, depois de vinte anos de ditadura militar, fica
evidente e claro que, se este País vai voltar à democracia,
preciso diminuir a hipertrofia das Forças Armadas aqui
dentro. Temos de ter Forças Armadas. Mas não podemos
conceder a elas mais poderes do que se concedeu. Na ditadura acho que o poder civil, realmente, foi vilipendiado
nesses vinte anos de ditadura. Acho que a retomada da
democracia é a retomada da dignidade, dos civis. Daí a
necessidade de estabelecer uma linha demarcatória muito
clara entre poder civil e poder militar. De modo que, se,
seguindo o exemplo de outros países do mundo, nós temos
uma Justiça Militar, como na Itália, na Espanha etc., é
preciso que fique muito claro que essa Justiça Militar é
para julgar militar, em crime militar, no âmbito castrense, e não para, através de uma série de dispositivos de
redação duvidosa, abarcar também os civis e exercer um
superpoder nesta República. Minha emenda eonsubstancía
o máximo que podemos conceder, dentro de um espírito
democrático. A emenda do Deputado José Costa altera
algumas formas na composição do Tribunal Superior, com
a qual não tenho discordância. Mas, na questão da definição da competência, acho que ela deixa margem a dúvidas. No Código Penal Militar, há uma série de crimes
que, na verdade, não são "crimes militares, cometidos por
militares, no âmbito da atividade castrense", como quero
incluir na Consttiuição, mas crimes que extrapolam essa
definição e afetam a esfera civil. Portanto, votaria contra
essa parte da emenda, embora aceitasse os outros aspectos
relativos à composição do tribunal. O mesmo diria da
emenda do Senador Maurício Corrêa, concordando com
S. Ex. a, no que se refere à diminuição do número de ministros. Uma vez que esse tribunal passaria a julgar apenas militares, poderíamos realmente diminuir esse número. Estaria inclinado a apoiar a emenda do Senador Mauricio Corrêa. Acho, porém, que, na formulação da competência da Justiça Militar, deveríamos ser mais cautelosos e ficar com a que está no anteprojeto, porque essa é
que nos garante que não se permitirá que a Justiça Militar tenha competência para absorver os eívís,

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Um momento
Deput3: do. São várias em-endas. Segundo o Regimento, voli
permítír a cada autor de emendas que use da palavra pelo t~mpo de 3 mmgtos, para defendê-la, sustentá-:la e encamínhar a votação, sendo um Constituinte a favor ou
contra para cada uma das emendas apresentadas, Para
uma questao de ordem sobre as emendas, concedo a palavra ao Sr. Constítuínte Vivaldo Barbosa.

As outras duas emendas, a do Deputado Plínio Martins ...

G SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Encontro-me numa dificuldade regimental. Havia feito, na

é

:rOl

O SR. CONSTITti'INTE (Vivaldo Barbosa) palavra para uma questão de ordem.

Peço a
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época, no período de apresentação das sugestões uma para
qU9 fosse extinta a Justiça Militar. Quando o Relator apresentou o projeto - ele também tinha as mesmas convicções - apresentou-o não contemplando a Justiça Militar. Eu, então, vi que nada tinha a emendar no anteprojeto. Pelo art. 17, § 2.0 , o que é submetido à votação é o
anteprojeto e as emendas, Então Sr. Presidente, pediria
que fosse colocado em votação, aqui, para contemplar uma
outro hipótese das díversas já contempladas, o anteprojeto
do Relator. sem contemplar a Justiça Militar, para que
possamos deliberar sobre essa hipótese.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Lastimo não poder atender V. Ex. a Vou esclarecer por que. Vou novamente voltar ao assunto. O anteprojeto oferecido pelo
Relator situava-se numa determinada linha. Esse anteproj eto, num lapso de cinco dias, prevê o iRegimento, foi
amplamente discutido e posto à emenda pelos senhores
membros da Comissão. A resultante das discussões e das
emendas ia numa linha paralela àquela do anteprojeto
oferecido pelo Relator. Eram Iduas linhas que não se encontravam. O pensamento da média da Comissão precisava
ser refletido. O eminente Relator tinha essa preocupação,
evidentemente, num outro trabalho. O Relator não podia
apresentar um substitutivo. O Regimento o impedia. O que
foi feito? O Relator procurou, estudando as emendas, verificar aquelas -que por ele eram acolhidas integralmente, mais as emendas que ele acolhia parcialmente. Somando essas emendas, as aprovadas e aceitas plenamente e as
aceitas parcialmente, o Relator, sabiamente - nisso foi
salomôníco - fez subemeridas, capítulo por capítulo. De
modo que, em verdade, ao aprovar o relatório, o anteprojeto, esse segundo trabalho do Deputado Plínio Arruda,
também apreciamos as emendas, as aprovadas e as aprovadas parcialmente. Ficaram apenas aquelas rejeitadas. De
modo que, hoje, o que está provado, CGm ressalva das
emendas destacadas, é esse anteprojeto que está nas mãos
de V. Ex.as Lastimo não poder atendê-lo, porque seria
ilógico e anti-regimental.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, o Regimento, art. 17, § 2.°, impõe que seja
submetido à votação o anteprojeto anterior do Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Essa é matéria
vencida. V. Ex. a deveria ter colocado essa questão de oridem ontem, quando, pela primeira vez, discutimos o anteprojeto. Essa matéria está vencida. O que está aprovado
é este anteprojeto, com a ressalva dos destaques. A subcomissão vem trabalhando, já há quase dois dias - estamos entrando no segundo dia de votação -, e vejo 'Pelo
balançar da cabeça dos eminentes membros da Subcomissão, que parece-me estão dando razão.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Para
não prolongar esse debate, procuraria uma outra alternativa, para que o assunto viesse à deliberação. A minha
emenda contém realmente uma dífícuhdade. Imaginei que
estaria ajudando o Relator, se colocasse todas as minhas
idéias -numa emenda só, com -díversos itens. O primeiro
item da minha emenda vem a inscrever a estrutura do
Poder Judiciário - e ali não contempla a Justiça Mílí-'
tar. Apesar de conter tantas outras 'matérias,':pediria que
fosse colocada em votação a estrutura do Poder Judiciá,,:
rio.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Também está"
vencida a matéria, Sr. Deputado, Lastimo não poder atender -V. Ex a É matéria vencida. Desculpe-me. Gostaria
muito de atendê-lo, porque V. Ex.a sempre trouxe boas
idéias à Bubcomíssâo. A partâcípação ativa de V. "Ex.a, nestes últimos dias de votação, tem .sído realmente qa maior
re}Érv:ância. --;
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O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Muito
obrigado. Acato a decisão de V. Ex. a para não perturbar o
trabalho, mas certamente colocaria, tanto perante V. Ex.a,
quanto 'Perante os demais constituintes, a dificuldade em
cue fica um Constituinte que, no período de emenda, teve
diante de si Um projeto com o qual ele concordava. Depois, esse projeto veio a ser modificado no sentido com o
que não concordava e perdeu a oportunidade de emendálo, porque não havia mais chance para isso.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - :s: esse também
o drama do Relator. Mas, democraticamente. S. Ex.a aderiu ao pensamento médio Ida Subcomissão. Agradeço a V.
Ex.a a atenção. Passo à votação. Concedo a palavra ao
Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, quero fazer um depoimento.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - :É questão de
ordem? Só posso conceder a palavra agora a V. Ex.a, se
for questão de ordem, Deputado Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Pois,
não. É questão de ordem.
O SR. PRES:rDENTE (José Costa) - Acolho-a como
questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, procurei, em todos os momentos, colaborar
com o emínente relator, meu velho e querido amigo. Ele
sempre foi muito democrático, muito aberto ao diálogo.
E exatamente um dos pontos em que mais nos detivemos
foi o problema da Justiça Militar. De todos os entendimentos Que com ele mantive, resultou a Emenda n.? 523. se
não me falha a memória. Essa emenda foi acolhida integralmente por ele e está literalmente transcrita nesses
dispositivos constantes no relatório. Vim trazer esta questão de ordem para indagar de V. Ex.a se, tendo eu sido
autor da emenda, que foi aproveitada na integra pelo emínente Relator Plínio Arruda Sampaio, devo votar com o
relator, ou devo, a cada momento, anunciar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em verdade, não
existe uma questão de ordem a decídív. V. Ex a está pedindo
um aconselhamento à Presidência. Como os votos de V. Ex.a
sempre são muito lúcidos, fazemos questão que V. Ex.a
vote a cada vez que for solicitado pela Presidência a
respeito de cada uma das emendas. Pela ordem, tem a
palavra o Constituinte Sílvio Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, a minha palavra pela ordem tem como objetivo
racionalizar o exame dessa matéria. Existe pelas emendas
apresentadas, basicamente, dois grupos de emendas, porquanto, algumas delas versam sobre a Justiça Militar, no
âmbito federal, e outras versam sobre a Justiça Militar
nos Estados. Apenas para racionalizar o exame, solicitaria
a V. Ex.a que procedesse a dois tipos de discussão e de
votação. Em primeiro lugar, sobre a Justiça Militar federal; em segundo plano, sobre a Justiça Militar no âmbito
dos Estados, porque, apesar de análogas, têm tipicidades e
conotações inteiramente diversas. Tenho a impressão de
que, dessa maneira, o nosso trabalho seria mais objetivo
e racional.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex. a não foge
à regra. Todo mineiro é realmente sábio. Mas vamos fazer
a votação exatamente assim.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU -

obrígado a V. Ex. a

Muito

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Senador Maurício Corrêa, se eventualmente quiser
fazer uso dela, para encaminhar a votação da sua emenda.
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o SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA - Sr.
Presidente, na verdade, depois da colocação do ilustre
Deputado Sílvio Abreu, pretendia fazer a minha. S. Ex.a
.anteeípou-se à minha idéia. Tem toda a procedência.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quer dizer: como
foi sábia.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA - Primeiro, a parte relacionada com Tribunal Superior. A pro-posta do relatório é no sentido da manutenção do atual
Tribunal Superior Militar, dando-lhe a composição de
quinze ministros. A minha é no sentido apenas de reduzir
os quinze Ministros para onze. Na verdade, não há mais
necessidade de se manter essa composição de quinze Ministros, não só porque estamos retirando da sua competência o julgamento dos crimes praticados por civis, conexos aos da competência da Justiça Militar, mesmo porque,
até agora, o movimento que há no Superior Tribunal Militar, já não comportaria mais uma composição de quinze
Ministros. De modo que é racional, justa a redução da
composição do Tribunal Superior Militar de quinze para
onze Ministros, obedecendo-se aos critérios de preenchimento das vagas, conforme a proposta que fiz aqui, que é
um pouco diferente da do relator. Mas, quanto a esse
aspecto, não tenho nenhum apego. Só gostaria de que na
parte relacionada com os advogados, se obedecesse ao
critério segundo o qual se exige dez anos de prática forense. Agora, V. Ex.a usa, no relatório, o vocábulo "castrense", que, embora seja adequado, não é uma linguagem
digamos - muito usual em termoS-de redação terminológica legislativa.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Castrense é o que acontece dentro do quartel.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA - Gostaría de chamar a atenção do ilustre relator para a propriedade deste artigo: "À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares e os crimes militares
derinídos em Ieí." Não há necessidade de se preocupar com
mais nada. Aduzir mais alguma coisa seria desnecessário.
Sr. Presidente, por economia processual, permitir-me-ia
já antecipar a redação que dei às disposições transitórias
no caso de a maioria adotar o critério da redução d~
composição:
"O Superior Tribunal Militar conservará sua
composição atual até que se extingam, na vacância,
os cargos excedentes da composição prevista no
artigo tal."
São essas as considerações que eu pretendia trazer
aqui, esperando, evidentemente, como eu disse, por uma
questão de racionalidade, que se examinasse a proposta
por mim trazida.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Para encaminhar, contrariamente, concedo a palavra ao eminente Constituinte Leite Chaves.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente, duas razões justificam a permanência da composição dos nossos tribunais tradicionalmente estabelecida
pelas nossas Constituições. Uma delas é a econômica. O
fato de se retirar um general ou diminuir um brigadeiro
não implica redução de despesas, porque eles ficariam, em
disponibilidade, ganhando mais do que isso. Agora, uma
razão mais relevante ainda: por que são quatro generais,
três almirantes e três brigadeiros? Pelo seguinte: o foro
originário para processar os almirantes de estágios superiores é o Superior Tribunal Militar. Qualquer ação que
envolva um general, um almirante ou um brigadeiro tem
como foro originário o Superior Tribunal Militar. Acontece
que, se fosse apenas um ou dois os juízes, qualquer posição
por eles tomada ou por um deles, no caso, se fosse apenas
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um general, um almirante ou um brigadeiro, eles ficariam
em situação suspeita. Se votassem a favor, haveria a suspeita de que o fizeram por amizade. Se votassem contra,
por indisposição'. Então, a composíção mílítar, em que a
disciplina e a hierarquia são fundamentais - e é por isso
que existe esse tipo de justiça multiplus escabinato estabelece determinados padrões. Então não há razão econômica nem jurídica, para que, de uma certa forma, esse
número seja reduzido. Ê o tribunal mais antigo do País.
E, ao longo do tempo, essa experiência determínou que
fosse essa a composição ali estabelecida.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Plinio Martins.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Tenho
uma emenda que trata da Justiça Militar no âmbito federal e outra no âmbito estadual. Se V. Ex.a me permite,
abro mão da discussão da minha emenda na esfera federal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nesta hipótese,
pediria ao nobre Constituinte que aguardasse, porque assim
votaríamos a parte da Justiça Militar federal e, depois, a
estadual.
Tenho uma emenda. Pedirei permissão à Subcomissão
no sentido de que a encaminhe. Ela mantém a composição
do Superior Tribunal Militar - 15 JUÍzes - pelas razões
enumeradas pelo eminente Constituinte Leite Chaves. Se
diminuir, não haverá qualquer economia. Se permanecerem
os quinze juízes, o Tribunal realmente não passará por
nenhuma transformação substancial na sua composição. A
única diferença que existe, a partir daí, com a forma adotada pelo eminente Relator, Constituinte Plínio Arruda Sampaio, é quanto à competência do Superior Tribunal Militar.
No último artigo da minha emenda, coloquei simplesmente que essa competência seria para julgar os crimes militares definidos em lei. Quem vai definir os crimes militares em lei? O Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, concretamente, diante de uma relaidade objetiva,
vai definir os crimes militares. Acho que em algumas situações eu não tenho esse zelo do eminente Relator Plínio
Arruda Sampaio quanto ao julgamento, em determinadas
situações, de civis pela Justiça Militar.
Há algumas situações concretas que quero colocar aqui.
Admitamos que um cidadão que trabalha no quartel, funcionário dessa unidade, roube armas, pratique um atentado ou cometa um homicídio nessa praça de guerra. Acho
que a Justiça Militar deve ser competente para julgá-lo.
E não vejo nenhum risco para as instituições civis. Concordo com o Relator numa coisa: só conheço, realmente,
o poder civil. Acho que o chamado poder militar é derivado. Também não tenho nenhuma prevenção contra os
militares, desde que eles se subordinem às regras da Constituição. Não admito, por exemplo, militar em política.
Quero que ele se profissionalize para a defesa das instituições e proteja este País contra as possíveis agressões externas.
De modo que, em resumo, minha proposta é esta. O
eminente Constituinte Paes Landim fez uma ponderação
que acho razoável. Eu, realmente, não faria nenhuma restrição a que, ao invés de a escolha ser feita pela Câmara
dos Deputados, ela fosse realizada pelo Senado Federal,
que representa a Federação de forma igualitária. Eu não
me oponho a esta eventual modificação. Mas colocarei
esse ponto em votação.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - V. Ex. a
me permite?
.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) Relato];,
.
.

Pois não, nobre

_O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) -

A apro-

vaçao pelo COngresso foi uma sistemática que nós puse-
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mos em todos os outros tríbuna/s, para valorizar a Casa,
a proporcionalidade e o pensamento de todos os brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Também não
me oporia a que ficassem Senado e Câmara. Fica a critério dos Constituintes.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - E a
outra, nobre Presidente, é que um homicídio cometido
dentro do quartel pode perfeitamente ser um crime comum.
E, neste caso, pode ser julgado pela Justiça Civil. A racíonalidade a que me refiro, por muito duvidosa, da existência de uma Justiça Militar, é a peculiaridade da função
militar, em virtude do princípio da híerarquía e da obediência, que faz com que muitas vezes, eventualmente um
juiz civil possapão. captar toda a realida;de do que se passa
dentro desse âmbito eastrense. Essa e a racionalidade.
9r ao, iS~? s~ aplica .ao. IIl:ilitar, porque só ele está obrigado
a obedíêncía e a díscíplína, que nao se aplica a um civil.
Este que está lá dentro é um civil, e tenho a impressão
de que, neste caso, qualquer excesso de zelo só é saudável.
O SR. PRESIDENTE (José Oosta) - Bem, em verdade, a comp~tência, aí no caso, não é ratione personae,
mas em funç~ do lugar onde o delito foi pratícado. De
modo que contínuo sustentando a tese de que não há nenhuma impropriedade nisso. Quanto à eventual supressão da Justiça Militar, em princípio até a admito, como
ocorreu na França. Agora, acontece que a reaüdade brasileira é outra. Esse tribunal tem mais de 100 anos. Então
não sei se o País lucraria se pura e simplesmente o eli~
minássemos hoí e dessa realidade.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Não
estou propondo que ele seíao eliminado. Estou propondo
que ele exista, mas absolutamente ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - No relatório de
V. Ex.a ele é oculto por elipse, não consta.
.0 SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Expliquei a V. Ex.a que, devido à exigüidade do tempo não
tinha tido condições de examinar...
'
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quanto às razões,
tudo bem. Perfeito. Eu passo a palavra ao Constituinte
Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, eu tinha apresentado uma emenda ao primeiro anteprojeto do eminente Relator Plínio Arruda Sampaio, o qual, exceto na
parte que diz respeito ao [ulgamento de crimes militares,
praticamente foi atendido e no que diz respeito também
à sua aprovação pelo Senado Federal. Quando estava apresentando destaque à minha emenda, senti que o eminente Deputado e Presidente dessa Subcomissão José Costa
estava também apresentando o dele. Eu retirei imediatamente o meu destaque em homenagem, sobretudo, à figura do José Costa, a ex-emplo do eminente Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Muito me comove,
Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - O grande
batalhador, a exemplo do Relator Plínio Arruda Sampaio,
das lides, da resistência democrática, o eminente Constituinte José costa, sobretudo, foi um grande advogado
também, lutou, teve vários problemas na defesa dos presos políticos, inclusive ligados às auditorias militares.
Achei que a emenda de S. Ex a , não só do ponto de vista
ético, filosófico e político, perante a comissão, teria maior
respaldo. Permitir-me-ia dizer mais uma vez ao eminente
Presidente José Costa que é o autor do destaque - e ai
chamaria a atenção também do eminente Relator e dos
eminentes Constituintes - que os Tribunais Superiores
são todos federais, são tribunais da Federação. Claro, O
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Supremo Tribunal Federal é a cúpula de todo o Poder
Judiciário, e como tal quem representa a Federação no
Congresso Nacional é o Senado. Quer dizer, segundo a
nossa tradição republicana, o Senado sempre aprovou os
S1'S. Ministros dos Tribunais :F1ederais Superiores. Então
pediria ao eminente autor desse destaque, Presidente d~
nossa Subcomissão, que continuasse firmada a tradícão
de, ao Senado Federal, como um repreesntants da FÚieração, serem submetidos os nomes dos Ministros dos Tribunais Superiores, com a adendo agora introduzido no
relatório do eminente Relator, de que eu discordo em
parte. Espero que mais tarde ele tenha um aperfeiçoamento melhor no que diz respeito às audiências públicas,
no sentido de que se fizesse também perante o Senado
Federal, no caso de que ele se] a aprovado por aquela Casa
legislativa. E, defendo aqui, finalmente, o último artigo do
destaque da emenda do eminente Presidente José Costa
quando diz S. Ex.a que os crimes militares sejam defini~
dos em lei. O eminente Rela,tor lembrou-nos de certa maneira, uma lição terminológica, da maior importância,
quando usou a palavra castrense, que significa no quartel.
Claro, crimes militares, de certa maneira, direta ·e indiretamente, são aqueles que envolvem os quartéis, circundam os quartéis, ou praticados ,por militares, tais como
problema de hi-erarquia, problema de disciplina, ou crimes lá dentro praticados por civis, tais como furto de
arma, assalto a quartéis, de certa, maneira envolvendo a
segurança militar.
O Constituinte José Costa, como notável advogado
que é, disse muito6bem que são crimes que, de certa maneira, dizem respeito à disciplina e à hierarquia, são crimes ratione materiae e não ratione :;-ersonlliC. Então vão
ser problemas materiais ligados aos quartéis. São cautelas
que respeito profundamente, dentro das ponderações que
o eminente Relator aqui trouxe a respeito de se limitarem
os riscos de um suposto poder militar em nosso Pa,ís.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Só quero acrescontar ao Constituinte Paes Landim que, em muitos de~
ses crimes a competência é ratíone Ioeí, em função do
lugar onde ele é praticado.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Exato.
Quando digo ratíone materíe, é porque geralmente, dentro dos 'quartéis, elas são as peças materiais de natureza
ligada a esses quartéis.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concordo com a
retificação que V. Ex.a aqui também estabeleceu.

a SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Enfim, Sr.
Presidente, Sr. Relator e eminentes Constituintes, eram
essas ponderações que queria fazer. O tribunal foi muito
bem defendido aqui, cuja justificativa histórica também
foi feita pelo eminente Senador Leite Chaves, que nele
conviveu durante mais de um ano. Tendo ele mais Ide 50
anos de existência, notaria apenas aqui uma outra palavra
e abono a sua existência. Quando o grande baiano João
Mangabeira, por div-ersas vezes tentou o habeas corpus em
vários tribunais deste País - e justifica isso muito bem
ao famoso pronunciamento - ele saiu da prisão, das masmorras da ditadura exatamente através do Tribunal Superior Militar, que tem também o seu passado de tentar
defender as liberdades civis, quando crimes contra a segurança nacional foram eventualmente dererídos à sua jurisdição. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vou colocar em
votação a emenda. Pela ordem, concedo a palavra ao
Deputado Michel Temer.
a SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para registrar que eu, pessoalmente, vou ter grande dificuldade para votar essa matéria, porque creio que há uma preocupação assaltando os
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Srs. Constituintes. Não vejo muita contradição entre a sua
proposta e a do Relator, porque é evidente que o Constituinte Plínio, ao dizer crimes militares, assim compreendidos tais e quais. acha que só estes podem ser assim compreendidos. De modo que esta será uma missão do legislador ordinário, portanto uma missão interpretativa. Nada
impedirá que a lei ordinária, creio eu, possa extrapolar
aquilo que se entende como crime militar, que é no fundo
aquilo que o Deputado Plínio acrescenta na sua sugestão,
no seu artigo. Então, terei muita dificuldade. Se votar
com V. Ex.a , estarei votando bem, se votar com o Relator
estarei votando bem. Então, realmente eu não vejo como
solucionar este impasse, que me está assaltando e que deve também preocupar outros Srs. Constituintes. É problema de mera interpretação, Sr. Presidente. Gostaria de
esclarecer duas coisas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a já esclareceu. Não posso conceder a palavra a V. Ex. a, a não ser
por uma questão Ide ordem.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO COiRRÊA - Mas
gostaria de levantar uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a encaminhou a sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA - Presidente José costa, V .Ex.a tem falado tantas e 'quantas vezes sem ser questão de ordem, para encaminhar votações
até que não estão na discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - É a vantagem de
ser Presidente.
O SR. CONSTITUINTE MAli'RíCIO CORiRÊA - A minha é questão de ordem para disciplinar os trabalhos, exatamente. A proposta que V. Ex.a apresenta é similar à
minha. V. Ex.a apenas acrescenta que os civis poderão ser
julgados pela Justiça Militar quando estiverem ligados a
esses crimes, os civis. Eu não estou de acordo com essa
proposta.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não estou propondo isso. V. Ex.a é que está dando essa interpretação. Estou dizendo que a competência da Justiça Militar é para os
crimes militares definidos em lei.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA - Então, foi acerca da interpretação do artigo que V. Ex.a citou.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Na interpretação desse artigo eu disse que hoje, concretamente, o
-art. 9.° do Código Penal Militar contempla todas as hipó-teses da tipificação dos crimes militares.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO COiRRÊA - Só
para um esclarecimento, peço a palavra para uma questão de ordem. A redação de V. Ex.a é: "À Justiça Militar
compete processar e julgar os militares nos crimes militares definidos em lei." Não há mais nada?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Mais nada.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRli:A - Então, a sua proposta é igual à minha, pelo que estou vendo.
Não há divergência nenhuma. Então, aí é que está a questão de ordem. É diferente? Por isso foi que perguntei a
V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Só os militares.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORíRli:A - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eventualmente,
permite-me V. Ex.a esclarecer. Quando eu digo que a
Justiça Militar é competente para definir os crimes militares definidos em lei, colocam as seguintes situações, se
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a Constituição entrar em vigor, e em vigor estiver, hoje,
o Código Penal Militar, pelo art. 9.°, civis em determinadas situações. Citei algumas situações. Por exemplo, o civil
que no âmbito do quartel mata alguém, civil ou militar,
comete crime militar. O civil que rouba armas, comete crime militar. Ratíone materie ou ratione loei, passa a ser
crime militar. Permita-me esclarecer.
O SiR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRli:A - Tudo
bem,

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Permita-me esclarecer.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRli:A - Com o
maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Mas, se o Congresso Nacional amanhã tirar essas hipóteses do art. 9.0
e ela~orar ?utro Có~i~o Penal Militar, a competência do
Supenor Tnbunal Milltar ou da Justiça Militar será ampliada ou restringida, em função da lei do Congresso.
Quando V. Ex.a diz: só os militares, a modificação da leg!slação ordinária não poderá, evidentemente, ser no sentido de abra:nger, em qualquer hipótese, Um civil. Ainda
que ele pratique, 'por exemplo, no interior de uma praça
de guerra, um crime que, pelo art. 9.0 do Código Militar,
fosse ...
_ O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA - Para
nao alonga;r ainda mais, por gentileza, poderia ler a sua
proposta so quanto a competência?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O último artigo
diz O seguinte:
"À Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares definidos em lei."
~ ~~. CONSTI'!'yÍNTE MAU~íCIO CORRli:A - A mín.h~ e Julgar os mílítares nos cnmes militares repito defínídos em lei".
'
,

O SR. R~LATOR (Plínio Arruda Sampaio) _ E
eu ponho mais um ferrolho: cometidos no âmbito castrense,
a O SR. CONSTITU'INTE MAURíCIO CORiRli:A V.
Ex. , na verdade, ao propor esta redação, está implicitam~r:te a admitir que os civis serão julgados pela Justiça
MilItar.

... O SR. ~~ESIDENTE (José Cost~) - Estou implicitamente admítíndo-o por causa do Codigo ide Processo Penal. V. Ex.a me permite, nobre Constituinte.
. O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRli:A _ PerfeItamente.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Acho 'que o interpreto me~h?r do que V. Ex.a.me interpreta. Quero dizer que
esta 1?~~en~.deve ser defenda ao Congresso Nacional. Será crrme militar o que o Congresso Nacional idefinir como
tal. Acho que o ato de protestar do Congresso Nacional é
de soberania. É legislar sobre matéria penal militar.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRli:A _ Não
V. ?x,~, data venta, pelo que está escrito aí, não é o q'u~
esta dízendo,
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ah], não é.
,O SR:. <?O~~TITUINTE MAU~RíÓIO CORRli:A - O queesta escrítc ai e que, por extensão, os civis serão julgados.
pela Justiça Militar.
, ,O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Mas onde V. Ex.a
esta lendo isso?
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRll:A - Estõu
esclarecido, agradeço a V. Ex.a a atenção e vou encerrara minha questão de ordem.
-
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SR. PRESIDENTE (José Costa) -

Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊlA - Para
finalizar, sou favorável à redução dos Ministros, como disse, de 15 para 11, porque não há justificativa de se manter esse quadro existente lá. Para mim tanto faz votar o
que está consubstanciado no projeto originário, como votar isso, desde que se reduza o número de Ministros. Manifesto-me contrariamente à proposta de V. Ex.a. e adiro,
perfeitamente, à proposta do ilustre Relator, caso essa não
seja aceita.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Só lastimo que
V. Ex.a não eceite minha proposta, porque perco uma
eminentíssima companhia. Mas coloco em votação a proposta.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Embora a proposta de V. Ex.a , Sr. Presidente, (Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Só posso conceder a palavra a V. Ex.a pela ordem, porque já encaminhou
a votação de uma das propostas.
O SR. CONSTITU'lNTE VIVALDO BARBOSA - (Fora do microfone. Inaudfvel.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Contra. Um momento. O que está em votação, agora, é a emenda do eminente Senador Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Vou
falar contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) palavra.

V. Ex. a tem a

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, quero encaminhar contra a emenda do senador Maurício Corrêa,
porque ela contempla a existência da Justiça Militar. Que1''0 encaminhar contra essa idéia, que é comum às duas
emendas e ao Relatório submetido à ocnsideração do PI'enárío. Tanto o Senador Maurício Corrêa quanto V. Ex.,
Sr. Presidente, e também o Relator admitem a existência
da Justiça Militar, e eu gostaria de tecer considerações
contra essa idéia. A Justiça Militar é uma Justiça criminal especializada, exclusivamente criminal. O crime é
um só e tem sua conceituação pela legislação histórica, ao
longo da existência da humanidade - o Direito Penal é
até anterior ao Direito Civil -, O crime tem sua configuração histórica variando de legislação em legislação. Mas ele
é um só, independentemente do seu agente. Qualquer que
seja o agente, o crime tem as suas conotações, quer seja
praticado por funcionário civil, quer seja praticado por
um funcionário militar ou por um empresário ou por um
trabalhador, ou por um integrante dos altos Poderes da
República. É um crime. E não mereceria, por isso mesmo,
ter uma Justiça especializada para julgar esse crime, porque, na circunstância, o seu agente foi uma pessoa integrante de um segmento da sociedade, de um segmento do
serviço público desta sociedade. Paises com Constituições
mais recentes, e não só a Constituição, mas a legislação
processual penal mais recente, não contemplam mais a
Justiça Militar. O znovímento mais recente e notório foi
feito pelo Ministro da Justiça francês, Badinter, ido Governo Mitterrand, em que S. Ex.a , numa luta muito grande e
vitoriosa, afinal conseguiu extinguir da legislação penal e
da legislação processual penal militar, na França, a Justiça Militar.
.
Evidente que só há uma circunstância em que o crime
militar adquire uma conotação especial, delicada e sensível: em tempo de guerra. Em tempo de guerra, a questão
do agente do crime tem uma conotação especial, merecendo um procedimento especial e uma corte especial.
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No Brasil, a história da Justiça Militar está intimamente ligada aos movimentos autoritários do País. Para
os cídadãos deste Pais os Tribunais Militares têm sido, durante Os períodos autoritários, não um Tribunal de JUstiça,
mas um algoz. Não há dúvida de que os movimentos autoritários da nossa história fazem bater, na Justiça Militar,
uma competência muito maior. E a Justiça Militar, faz
sofrer os cidadãos praticantes de crimes definidos como
tais, nestas circunstâncias autoritárias, os quais normalmente, na Justiça oosnum, não sofreriam tratamento tão
rigoroso.
Por esta razão histórica, efetivamente, como aqui se
disse e se louvou - já estou concluindo, Sr. Presidente
- se quisermos fortalecer o poder civil, a cidadania, como
é a proposta do Relator e do Sr. Presidente, efetivamente
por esta razão histórica, deveríamos evitar a existência
da Justiça Militar, para que nesses períodos autoritários
não haja um instrumento a mais à disposição dos déspotas
para dele utilizarem e, com esse instrumento, fortalecer
ou enraizar ainda mais a sua postura autoritária. É evidente que, por esta razão histórica e pela razão simples,
penal, as teorias penais hoje não admitem mais esta separação. O País inteiro, a consciência jurídica deste País, ou
a consciência cívica deste País esperam que a Assembléia
Nacional Constituinte não contemple a Justiça Militar, por
todas as razões que procurei aqui invocar.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao Constituinte Silvio Abr-eu que use o microfone para efeito de
registro.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, a Emenda n. O 548, de autoria do eminente Constituinte José Costa, parece-me mais ampla do que a de
n.O 388, do Constituinte Maurício Corrêa. Não é apenas
mais ampla, é mais abrangente. Acho , portanto, que deve
ser votada em primeiro lugar, dentro daqueles critérios
estabelecidos por esta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Mas eu considerei
também outros critérios extra-regimentais. Primeiro, a
hierarquia, pois se trata de um Senador da República a
quem venero e, depois, pelo seu notório saber jurídico.
Tenho certeza de que ela está mais bem posta do que a
minha e vou usar autoritariamente do poder presidencial
que o Regimento me reserva para colocar em votação, em
primeiro lugar, a Emenda do eminente Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Sinto-me
em profunda dificuldade, porque, diante deste critério,
não tenho condições de aumentar a dose de reverência que
pratico a V. Ex.a ou que pratico ao Constituinte Maurício
Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Entre os dois o
coração de V. Ex.a não balança. Submeto à votação a
Emenda do Constituinte Maurício Corrêa. Tome os votos,
por gentileza Peço ao eminente Constituinte Roberto
Freire. Passamos à votação. Está em votação a Emenda
n.> 388, do Senador Maurício Corrêa. Os Constituintes que
rejeitam a emenda e ficam com a proposta do nobre Relator dirão "não". Os Constituintes que aprovam a Emenda do nobre Constituinte Maurício Corrêa dirão "sim".
Esclareço que submeterei à votação todas as três emendas.
Concedo a palavra a V. Ex.a para uma questão de ordem.

'0 SR: RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - V. Ex.a
aceitaria dividir a Emenda do Constituinte Maurício Corrêa em duas partes? A primeira com relação à composição do Tribunal, com a qual estou de acordo e a segunda
com relação à competência da Justiça Militar, da qual
discordo.
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<Intervenção fora do microfone. Inaudíve1.)
SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Presidência
defere a proposta do nobre Relator. Em primeiro lugar,
na Emenda do Constituinte Maurício Corrêa, a Comissão
votará a composição. S. Ex. a restringe a composição do
Superior Tribunal Militar para 11 Ministros e coloca nas
Disposições Constitucionais Transitórias - e acho que
estas duas emendas devem ser votadas globalmente - dispositivo que mantém a atual composição até que os Srs.
Ministros, até que o Tribunal, em função da vacância, atinja o quorum estabelecido na Emenda de n. o 388, ou seja,
de 15 passariam para 11 Ministros. Coloco em votação as
duas Emendas do Constituinte Maurício Corrêa, aquela
que está nas Disposições Constitucionais Transitórias, que
se refere às Disposições Constitucionais Transitórias, e a
Emenda de n. O 388. Os que a aprovam votarão "sim".
Concedo a palavra a V. Ex. a

a

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presid~nte, 'Parec,e que o Regimento diz que para cada artigo
ha uma emenda. Falei sobre a composição, mas não falei
sobre a questao da classificação do crime militar.
O . ~R.I;'RESIDENTE (José Costa) - Exceto quando
a matéria e correlata. O Regimento faz a ressalva.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Existe uma
incompatibilidade terrível.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Isto
ainda será discutido, nobre Senador.

a SR. PRESIDENTE (José Costa) - Bem, em nrímeíro lugar, coloco em votação - e peço que ela seja fnicísda imediatamente - a questão relativa à composição
do Superior 'I'ríbunal Militar, de acordo com as propostas
do Con?t~tuinte Maurício Corrêa, que quer a redução da
composiçao do Superior Tribunal Militar, repito, para 11
me~br?s S. EX,a preserva a; atual composição até que, por
vacaneia, se chegue a este numero 11. Hoje são 15 membros
e, por vacância, quando chegar a 11 este número será
mantido, se for eventualmente aprovada esta emenda Por
gentileza, os votos.
.
Destaques às Emendas n.vs 388 e 406 (votadas globalmente), do Sr. Constituinte Maurício Corrêa.
Votaram "SIM" os Srs.: Francisco Amaral Jairo Carneiro: Maurício Corrêa, Plínio Arruda Sam~aio, Plínio
Martins, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Silvio Abreu Vinicius Cansanção, Ivo Mainardi, Messias Góis Adolfo Oliveira.
'
Votaram "NÃO" os Srs: José Costa, Leite Chaves Leopoldo Perez, Paes Landim,
'
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vou anunciar o
resultado da votação. Por 12 votos a 4 a Subcomissão
aprovou a Emenda de n,v 388 - V. EX,a poderia me dar o
nÚI?-ero. da .eme;n~a. que se refere às Disposições Constitueíonaís Transltonas? V. Ex. a poderia emprestar-me o
texto da emenda para que fosse lido? Não quanto à
composição estão prejudicados. A proposta do Constituinte Maurício Corrêa de n.o 406 tem a seguinte redação:
"Inclua-se nas disposições transitórias dispositivo com á
seguinte redação: o Superíor Tribunal Militar conservará
a sua composição atual até que se extingam na vacância
o~ cargos 'exc~dentes na composição prevista no artig.a:
que e, o .referído na Emenda n. O 388". Estas duas Emendas, .a de' n.O 388, e de n.'> 406, foram aprovadas pela Subcomíssão por 12 votos a 4. Considerando a questão de
ordem colocada pelo eminente Senador, que pede' não
seja submetida à votação a segunda ,parte da sua emenda
no que diz respeito à competência da Justiça' Militar,
fi.cando ele' com a competência proposta, definida no an-
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teprojeto do eminente oonstttutnte plínio de Arruda Sampaio, coloco em votação a Proposta n.? 548, que diz que "à
Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei". OS que adotarem esta forma votarão sim e os que adotarem a forma de restrição ou exclusão da competência da Justiça Militar, em qualquer hipótese, os civis, votarão não. Em votação. Já foi discutida.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CONSTITUINTE, LEITE CHAVES - Sr. Presidente, gostaria de falar, apenas para at'ranqüilidade da
votação, se V. Ex. a permítír, sobre este assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em se tratando
de tranqüilizar a votação, permito que V. Ex. a . em questão
de ordem, nos aconselhe.
O SR CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Esta Questão de conceítuação de crime militar é uma coisa muito
ampla. Veja que o Código Penal Militar define como sendo
crime militar aquele praticado por um militar contra
outro militar, qualquer crime praticado dentro de um
quartel e até mesmo, nesta abrangência, um acidente de
trânsito em que haja uma colisão com um carro militar,
qualquer uso das armas privativas das Forças Armadas,
Então há uma abrangência excessiva. Haverá uma grande
discussão aqui dentro a respeito disto. Acho que satisfará
todos, se colocarmos nesta emenda os crimes propriamente militares, que ficarão restritas aos militares e aos
assemelhados, isto é, àqueles que exerceram funções militares, embora sendo civil. Acho que isso satisfaz e esclarece.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Só para
um esclarecimento, gostaria de dizer que, ainda assim,
teremos civis sendo julgados pela Justiça Militar. A única
mnneira de evitar isso é, ao invés de trazermos à colocação aqui e em lei ordinária toda a revisão do Código Mil~~
tar - e V Ex a imagina o que isso representa - aproveitarmos o espírito e o movimento da Constituição para,
de uma vez por todas. mostrar politicamente que queremos que os civis sejam julgados pelos civis neste Pais.
O SR. PRESIDENTE <José Costa) - Cabe-me um
esclarecimento do esclarecimento do esclarecimento. Em
primeio lugar, não vai haver uma grande discussão, Senador Leite Chaves, porque estamos em processo de votação,
e a fase de discussão já passou, Então, é só votar. Em
segundo lugar. quero esclarecer ao Constituinte Plínio
Arruda Sampaio que não se trata de mudar todo o Código
Penal Militar. Hoje, a definição de crime militar está num
único artigo do Código Penal Militar, qual seja o art. 9.°
A minha proposta ignora até a existência do Código Penal
Militar. Sustento que esse assunto deva ser tratado soberanamente pelo Congresso Nacional. Este define o que é
e o que não é crime militar. Se quiser excluir os civis,
exclua-os. Se não, que não os exclua. Mas que a matéria,
porque é própria de lei ordinária, seja definida em lei
ordinária. O que é crime militar, a sua conceituação deve
ser objeto da legislação ordinária, ou seja, matéria a ser
definida pelo Congresso Nacional. Os que ficam com a
conceituação, com a fórmula do projeto, excluindo, em
qualquer hipótese" o julgamento de civis votarão "não',
Os que remete?I para lei ordinária e, por conseguinte, ao
Congresso Nacional a definição de crime militar, que pas~a!Ia" a ser da competência da Justiça Militar, votarão
SIm.
(Chamada nominal para votação.)
DESTAQUE À .EMENDA N.o 548, DO SR. JOSÉ COSTA
Votaram "SIM;'· os Srs.: Francisco Amaral, José
Costa, Leopoldo Perez, Paes Landim, Ronaro Correa Silvio Abreu, Vinícius Cansanção.
'
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Votaram "NAO" os Srs.: Jairo Carneiro, Leite Chaves, Maurício Corrêa, Michel Temer, Nilso Bguerezí.i Plinío
Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ivo Mainardi, Messias Góis, Adolfo Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está mantida a
fórmula adotada pelo Relator por onze votos a sete. Rejeitada, por conseguinte, a Emenda n.> 548, de minha autoria. Passemos à matéria seguinte. Votaremos agora a questão relacionada à Jus~iça MiliJtalr Estadual. Siã·Q duas
emendas e as remeto, após a leitura, ao eminente Constituinte Plínio Arruda Sampaio. Quero promovê-lo ao Senado por uma decisão da Subcomissão. Peço à nossa
Secretária que faça a leitura e, em seguida, submeta-a ao
Relator para proferir parecer. O Constituinte Jairo Carneiro poderia assumir momentaneamente a Presidência?
A SRA SECRETÁRIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - 15 a segunda parte da Emenda n. ° 60, de autoria do
Constituinte Plínio Martins. A Justiça Militar Estadual
compete o julgamento dos crimes militares definidos em
lei praticados pelos integrantes das respectivas polícias
militares
§ 1.0 "Poderão ser criados os tribunais militares
estaduais, cuja competência, número de membro e forma
de composição serão fixados em lei, observando-se, quanto
ao excesso de civis, o disposto no art. 4.°, mantidos os
existentes".
§ 2.° "Nos Estados onde não forem criados os tribunais militares estaduais a jurisdição do segundo grau
será exercida pelo Tribunal de Justiça. A outra emenda
é do Constituinte Sílvio Abreu. Foi pedido destaque pelos
Constituintes Francisco Amaral, Michel Temer, Leite Chaves e Ronaro Corrêa. Substitui a Seção 8.a do Capitulo
relativo ao Poder Judiciário.
Seção 8.a dos T,ribunais e Juízes do Est~<do,_ do Distrito Federal e Território. Os Estados orgamzarao a. s~a
justiça com a observância dos artigos e desta oonstítuíção e os seguintes princípios:
§ 1.0 A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça A, B, a Justiça Militar Estadual c<?nstituída em primeira instância pelos Conselhos de JustIça e,
em segundo, por um tribunal especial ou, na sua. falta,
pelo próprio Tribunal de Justiça, par~ pro?essar e Julgar,
nos crimes militares definidos em Ieí, os. ~tegrantes das
polícias militares. 'Ao tribunal compete decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. Só são essas duas
mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Com a palavra o ilustre Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A maté.ria está regulada no anteprojeto com. as e~en~as substítutivas aprovadas no art. 38, § 2.°, e dIZ aSSIm: A competência de que trata este artigo". O artigo trata da competência da Justiça Militar para julgar ~s Forças Armadas.
"Não se estende aos assemelhados e nao abrange as funções de policiamento, mesmo quando desempe;nhada por
Policias MilitM'es". Está regulamentada também no art.
47, que diz: "Fica extinta. 3; JtWtiça Mi~tar dos Est~d~s,
cabendo aos tribunais e juizes estaduaís a competêncía
até então exercida por essa Justiça. E ai há um tratamento
do que fazer com os atuais juízes. "Os juizes togados da
Justiça Militar Estadual poderão optar entre Integrar o
quadro da Justiça Estadual Comum em grau equivalente
ou permanecerem em disponibilidade. Os ~uízes M!-litar~s
da Justiça Militar dos Estados permanecerao em dísponíbilidade "Eu queria chamar a atenção de V. Ex.as para o
fato de' que não há nenhum caráter punitivo na medida.
Não há nenhum caráter revanchista. O que há é uma questão de princípio. ~ão quereu;?s trazer eu; processo ~e
nhuma dessas [ustíças, Elas ja foram mais do que dIS-
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cutídas aqui no nosso Pais. Apenas queria assinalar esse
fato. Se estamos configurando uma nova democracia civil,
a polícia é civil e cada vez mais deve ajustar-se aos procedimentos da sociedade civil. De modo que votarei contra
a.s dy.as emendas, globalmente, porque proponho a sua extmçao.
t> SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Concedo a
palavra ao Senador Leopoldo Peres, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Deputado Plínio Martins.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr Presidente, Srs. Constituintes, nobre Relator, em virtude da
ausência no anteprojeto inicial e no atual, estamos criando
a possibilidade de, se aprovada a emenda que tive a honra
de apresentar a esta Subcomissão, passarmos a ter uma
Justiça Militar Estadual.
Alguns Estados do País mantêm essa Justiça Militar.
Entendo pessoalmente que ela deva ser mantida e criada
a possibilidade de se instalar Tribunais Militares Estaduais nas províncias do nosso País se os efetivos militares
das Po~ic~as. Estaduais atingirem um número que exija
essa exístêncía, No meu Estado, ela é necessária. Sinceramente, entendo ser ela necessária. O funcionamento dos
Tribunais e das Juntas está demonstrando a necessidade
da existência da Justiça Militar Estadual. Vejam a letra
da minha emenda:
"A Justiça Militar Estadual compete o julgamento dos crimes militares definidos em lei praticados pelos integrantes das respectivas P~lícias
Militares.
.
§ 1.0 Poderão ser criados Tribunais Militares ... "
Quer dizer: poderão ser. Não ficam obrigados. O Estado que entender essa necessidade cria-a através da Assembléia Legislativa.
'
, "... Tribunais Militares cuja competência,
numero de membros e forma de composição serão
fixados em lei, observando-se quanto ao acesso de
civis, o disposto no art. 4.°... "
:É o art. 4.° do antigo anteprojeto do nosso eminente
Relator, que fala na composição dos integrantes do Judiciário, do Ministério Público e dos advogados integrantes
da Ordem dos Advogados do Brasil.
" ... mantidos os existentes ... "
Quais são os existentes? São os Tribunais Militares Estaduais existentes no Brasil, que - conforme me socorre um
dos Constituintes - no País existem três.
No último parágrafo: " Nos Estados onde não forem
criados Tribunais Militares Estaduais, a jurisdição do
segundo grau será exercida pelo Tribunal de Justiça".
Assim, aguardo que V. Ex. a s julguem como aprovada
esta emenda, porque realmente vai atender a uma aspiração e a uma necessidade dos nossos Estados, qual sej a a
da existência da Justiça Militar Estadual.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Para encaminhamento favorável, o autor da outra emenda, se o desejar.
Com a palavra, o nobre Constituinte Silvio Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Antes do
meu encaminhamento também favorável, eviJdentemente,
por ser autor da emenda, tenho a impressão de que a palavra deveria ser concedida a alguém que quisesse encaminhar em sentido contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Seria uma
questão de método, talvez. Se são duas no sentido favorá-
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vel, semelhantes, talvez seja melhor que ouçamos os que
são favoráveis.
O SiR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, estabelece-se, neste País, em alguns setores, um forte ânimo contra a Justiça Militar pelo que ela fez no passado julgando os civis. Isso não a invalida. O que precisa
acontecer efetivamente é que a Justiça Militar deixe de
julgar civis e passe a restringir-se ao julgamento de militares, como já está feito e inserido no próprio bojo do projeto de lavra do relator agora aprovado,
O que estamos a propor nessa emenda também, é a
Justiça Militar dos Estados, com o objetivo de julgar os militares, aqui inclusive de maneira bem expressa, de julgar
os integrantes das Polícias Militares. Mas ainda trago um
outro principio para reforço dessa tese, para que ela ainda
mais se sedimente na sensibilidade dos Constituintes. O
outro objetivo maior que estamos tentando inserir no
âmbito da Justiça é exatamente o espírito da descentralização dessa mesma Justiça, para que ela seja mais operosa,
mais rápida, mais objetiva. Uma Idas maneiras de se descentralizar a Justiça é exatamente através da concessão
das especialidades dessa mesma Justiça, especializando-a.
Ela se descentraliza e se torna mais rápida e funcional.
Uma outra coisa, Sr. Presidente, é que a questão do
julgamento dos integrantes das Polícias Militares se fundamenta em códigos inteiramente atípicos. São regulamentos internos, regulamentos disciplinares que regem as
Polícias Mílítares dos Estados. Imagine V. Ex.a, se fôssemos extinguir as Justiças Militares já existentes em três
Estados deste País, precisamente em Minas Gerais, São
Paulo e Rio Grande Ido Sul, para que se encaminhasse à
vala da Justiça Comum, já tão congestionada, todos aqueles delitos disciplinares praticados no âmbito das corporações e que devem estar normal e naturalmente em curso
naqueles estatutos especializados, naqueles códigos disciplinares de interesse particular e exclusivo das Policias
Militares.
De modo que são todas essas razões, que me parecem
muito substanciais, e ainda acrescendo-se o fato de não estar essa emenda obrigando os Esta;dos da Federação à
instalação de Tribunais Militares, ao contrário, ela faculta aos Estados federados, em um determinado momento
em que perceberem o aumento do número de membros de
suas corporações militares, a necessidade da descentralização da Justiça Comum com a inclusão de u)TI Tribunal
especializado para a apreciação dos delitos praticados pelas Policias Militares.
Parece-me que não sendo assim, iremos desfazer uma
Justiça especializada que funciona bem, há longos anos,
prestando realmente serviços relevantes na desobstrução
da Justiça Comum.
Tenho a impressão de que essas seriam as considerações 'que me competiria trazer como defensor dessa tese,
mas também como velho Parlamentar que já esteve incurso no âmbito da Justiça Militar. Houve época em que
contra este Parlamentar foram alegadas, entre aspas, graves ofensas ao Presidente da República de então. Ellt>endo, com toda a autoridade, Sr. Presidente, que o grave não
é o exercício nem o funcionamento dos Tribunais Militares; o essencial, o imprescindível é que eles fiquem restritos ao julgamento e à apreciação dos delitos praticados pelos militares. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Consulto se
algum Constituinte deseja fazer encaminhamento em sentido contrário.
Com a palavra, o nobre relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, acho que o contraditório exige os dois lados.
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Gostaria de esclarecer aos Srs. Constituintes que, com
a decisão que tivemos há pouco, a competência da Justiça Militar ficou reduzida ao âmbito castrense, logo o número de feitos, que hoje é grande, vai diminuir muito. Não
podemos confundir Justiça Militar com Tribunal Militar.
Se houver um Código Militar, pode haver uma Justiça Militar, mas ela pode perfeitamente ser uma Vara do Tribunal Estadual, uma vara especializada. Nada impede que
os Estados se especializem em julgamentos através da Justiça Comum.
Agora, o argumento político, real, é o seguinte: uma
das razões da escalada da violência em nosso País foi a
militarização das polícias, como efeito do Estado ditatorial.
Houve uma modificação na filosofia do policiamento. Em
vez de ser feito para garantia do cidadão nas ruas e nas
casas, a polícia passou a ser uma tropa auxiliar do Exército, para prevenir o então atentado às instituições. Isto
fez com que nas grandes cidades se modificasse o sistema
de policiamento. Em vez de policiais espalhados na cidade,
com um ou dois soldados, de quarteirão em quarteirão,
para evitar que o criminoso ocupe esse espaço, colocou-se
a polícia no quartel, que de lá saía em batalhões para ter
superioridade tática sobre qualquer manifestante ou sobre
qualquer fato subversivo. Em função disso, o sistema da
polícia na grande cidade mudou e é a origem da crímínalidade. Todas as pessoas que estudam hoje o surto de
violência falam desse fato, isto é, de que as grandes cidades ficaram despoliciadas, e isso, agregado ao acúmulo de
pessoas, à política econômica do Governo, que fez com
que o êxodo rural aumentasse muito. O que começou a
acontecer? A Polícia Militar sai para expedições repressivas que se tornam punitivas, e com isso ela fez com
que o delinqüente se armasse e transformasse as nossas
cidades em praças de guerra. E o que acontece? Uma certa
leniência, uma certa facilidade no julgamento do policial
que se excede na sua função de perseguição. Todas as
entidades que protestam contra a violação de direitos
humanos falam disso. E uma das formas de modificarmos
esse sistema, de policiar a cidade e de diminuir a violência que ocorre nas ruas, é fazer com que os policiais em
serviço saibam que, se acaso cometerem excessos em suas
funções, não serão julgados por uma polícia que é, pela
maior parte de seus juízes, instruída na doutrina da segurança nacional. E vão passar a ser julgados pelos juízes
comuns, civis. De modo que o que aparentemente é apenas
uma providência burocrática, de tamanho da justiça ou de
gasto elo tribunal, .tem uma repercussão política muito
maior. Por isso, fiz questão, em todas as vezes que estive
com juízes do Tribunal Militar Estadual, de dizer que
essa minha atitude nada tem a ver com as pessoas desses
juízes; mas com a filosofia de como se trata a questão
militar neste País. A Polícia Militar não pode ser força
auxiliar das Forças Armadas, se queremos viver num País
civil. Faço apelo aos membros da Comissão no sentido
de que mantenhamos o princípio que está no projeto e
por isso voto contra as duas emendas, pela rejeição de
ambas.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Tem a palavra o Constituinte Ronaro Corrêa para questão de ordem.
Logo após iremos à votação, mas antes indago se um dos
doís autores abre mão de sua proposta em favor do outro.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA - Queria,
como solicitante de um destaque dessa matéria, Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, dizer que vindo
a esta Casa, eleito pelo povo de Minas Gerais, cometeria
grave crime de omissão se não pedisse esta oportunidade
a este microfone, a esta platéia seleta. Lá, nas Minas Gerais, temos uma Polícia Militar que nos honra a todos
nós, mineiros, e que não se enquadra peremptoriamente
nos conceitos emitidos pelo Sr. Relator, que quando usa
de pequeno exagero regulamentar, porque os direitos de

82

Sábado 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

réplica não têm apoio no regulamento, generalizou. Quero
dizer a V. Ex. as, Sr. Relator, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que a Polícia Militar de Minas Gerais significa
segurança e tranqüilidade para sua sociedade e não se
enquadra nos conceitos, repito, que o Sr. Relator exarou,
generalizando a respeito de polícias militares. De igual
forma e de igual modo, lá, também nas Minas Gerais, o
Tribunal Militar Estadual julga com justiça, com probidade e com elevado saber jurídico, porque esse Tribunal
é composto de civis, também: os juízes militares também,
podem ser civis. Lá, os crimes militares são julgados por
militares e somente esses são julgados pelo Tribunal Militar. Queria dizer, repito, que a Polícia Militar de Minas
Gerais está equipada com toda a possança do poder jurídico civil, do conhecimento jurídico dos civis, e esses participam do Tribunal Militar de Minas Gerais. Então, dessa
maneira, faço presença aqui para dizer do meu encaminhamento e do meu propósito de votar favoravelmente à
manutenção da Polícia Militar. Se não bastasse o fato de
que, a eliminação, por suposta que fosse, da Polícia Militar, do Tribunal Militar, significaria uma perda para a
sociedade, que já tem esse aparato a seu favor há muitos
e muitos anos. Esta é a colocação que faço, à margem de
outras que poderia continuar produzindo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Muito bem.
Faço uma consulta aos autores de emendas: se há possibilidade de ...
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Perdão, nobre
Constituinte Michel Temer, o Constituinte Francisco Amaral havia pedido a palavra anteriormente.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem, consultaria, se
como autor do destaque, eu não teria o direito de encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - É favoravelmente?
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - É
favoravelmente, e fiz o destaque de uma emenda de um
colega ...
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Acredito que
vamos ter o resultado por antecipação. V. Ex. a pode falar.
O SR. >CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL - Sr.
Presidente, Srs. constituintes, na condição de ex-quase
membro do Tribunal Militar de São Paulo, porque em
meados do ano passado fui escolhido, em lista tríplice, para
ser um dos seus membros, essa lista foi encamínfiada ao
Governador Franco Montara. Este nomeou-me Juiz do
Tribunal Militar de São Paulo e eu fíquei, então, numa
dúvida, desejando ser constituinte à porta das eleições.
Portanto, eu teria dois caminhos: assumir o cargo e imediatamente pedir minha aposentadoria, porque eu tinha
tempo suficiente para isso, ou não assumir e disputar as
eleições. Se assumisse esse cargo, iria com a cara mais
lavada disputar as eleições. Seria mais digno não assumir
e disputar as eleições. Esta é minha condição de ex-quase
juiz do Tribunal de São Paulo. E nessa condição, quero
trazer o meu testemunho no que diz respeito ao Tribunal
de São Paulo, que funciona com um contingente de setenta mil policiais, a maneira como se tem portado este Tribunal, das maiores tradições, julgando com propriedade,
agindo com presteza, atuando com a melhor das suas condições de julgamento, dado tranqüilidade à população de
São Paulo, inclusive punindo numerosos policiais que, praticando crimes, foram eliminados pelo Tribunal Militar de
São Paulo. Era este o testemunho que queria trazer e, finalmente, dizer que, na possibilidade de se extinguir esse Tri-
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bunal, iríamos, realmente, levar uma carga muito pesada
à Justiça Comum, o que não convém. Iríamos realmente
ingurgitar a justiça comum com os crimes praticados por
militares da Polícia Militar de São Paulo sem nenhuma
vantagem, tornando-a mais morosa e, portanto, praticando injustiças. l!: neste sentido que faço uma exortação aos
srs. constituintes, para que mantenhamos os tribunais existentes em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul
e que se dê a possibilidade de, havendo contingente respeitável, cada Estado, com propriedade e com autonomia
criar sua própria justiça.
'
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Deputado
Michel Temer.
O SR. CONSTITUINTE MIeHEL TEMER - Sr. Presidente, estou, naturalmente, utilizando da liberalidade com
que V. Ex.a, muito adequadamente, está conduzindo esta
votação, e o faço para dizer que a discussão em torno do
Tribunal da Justiça Militar serviu ao eminente Relator
Plínio Arruda Sampaio para um verdadeiro libelo contra
as polícías militares. Julguei-me no dever, tal como o fez
eminente Deputado Ronaro Corrêa, de trazer um testemunho. O Constituinte Plínio Arruda Sampaio tem razão
e não tem. Tem razão na medida em que as forças militares estaduais serviram durante muito tempo ao arbítrio
sem dúvida alguma, mas não porque quisessem, e sim por~
que eram obedientes às ordens constituídas - estou apenas
prestando depoimento.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Só um
aparte. V. Ex. a talvez não tenha entendido. O que estou
dizendo a V. Ex.a não é que elas serviram ao arbítrio, isto
é, que em virtude de terem feito isso - o que não estou
julgando - criou-se um tipo de policiamento que favorece a violência.
O SR. CONSTITUINTE MIeHEL TEMER - Mas estou
dizendo que elas serviram ao arbítrio, estou indo talvez
mais longe que V. Ex.a E realmente isso se deu em função
da obediência à ordem constituída e à determinação de
superiores. Tanto assim, que bastou mudar o clima político
institucional do País, bastou que as eleições diretas se
verificassem nos Estados, especialmente no de São Paulo,
para que se buscasse de imediato modificar toda uma filosofia autoritária que guiava os passos da Polícia Militar.
Nesse particular, Sr. Presidente, São Paulo deu o exemplo,
porque a Policia Militar deu provas, mais uma vez, de
obediência à nova filosofia administrativa que se implantava naquele Estado. Só trago aqui a hipótese do policiamento ostensivo que se fazia por meio de um mecanismo
que ali foi criado, chamado Operação Pólo, em que colocamos muitos postos policiais pela Capital por meio de
uma operação especial, ou seja, de policiamento ostensivo.
Quantas e quantas vezes a Polícia Militar, seguindo o exemdo do Sr. Secretário, do Sr. Governador, compareceu a
locais de conflito para dialogar e não para reprimir. E
participei, em muitos instantes desses diálogos, exatamente para dar o exemplo à Polícia Miltiar do novo sistema
que então se estabelecia. E a Polícia Militar, neste particular, passou a exercitar, digamos assim, os novos tempos
com muita propriedade. Quero dizer ainda ...
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Desculpe-me
ilustre Parlamentar, apesar do lamentável episódio recente de Brasília.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sem dúvida alguma, não quero excluir, naturalmente, os excessos
que toda administração faz nesse particular, todas as polícias cometem, mas até fico um pouco constrangido de
debater aqui esse assunto quando o tema é o do Tribunal
de Justiça Militar e da Justiça Militar. Não podia deixar
passar este instante sem fazer esse registro com todo o
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acatamento ao meu nobre relator, com quem tenho perfilhado as mais progressistas e avançadas idéias nesse tempo. No mais, e para não cansar os constituintes, especialmente a Mesa dirigente dos trabalhos, quero endossar ai>
palavras sempre próprias e oportunas do oonstítuíntc
Francisco Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Oarnelro) - Peço a compreensão de todos, vamos ouvir a palavra do Presidente
José Costa e, logo após, o Constituinte Sílvio Abreu, para
um esclarecimento e, em seguida, iremos votar imediatamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Rapidíssimo.
Adiro à tese de que, para não se interfe:-ir muito. na;. questão da soberania dos Estados, a questao da crraçao das
justiças militares estaduais seja matéria remetida à Constituição dos Estados-membros. Entret~nto, tenho lf~a pr~~
cupação relativa ao número dos efetIv_os das .polIcIas I;l.l.lItares dos vários Estados da Federaçao. HOJe as polícias
militares no seu conjunto, têm cerca de trezentos e dez
mil pess~as em números redondos, mas só os Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Bahia têm efetivos superiores a vinte mil homens:
São Paulo tem 74.374; Rio de Janeiro, 36.500; Minas Gerais, 30.412; Rio Grande do Sul, 23.500 e Bahia, 20.13~. Logo
em seguida vem Pernambuco, com 19.150 e Parana, com
16.500. Dentre esses Estados, quinze têm menos de 10.000
homens nos seus contingentes. Deixar pura e simplesmente que os Estados-membros legislem sobre esta matéria, sem uma limitação, não é certo. O que eu propunha
é que se permitisse a criação de Tribunais das Justiças
Militares Estaduais apenas quando o contingente das polícias militares desses Estados fosse superior a vinte mil
homens, porque não tem sentido criar tribunais, por
exemplo, para um Estado como Alagoas, com cinco mil e
quinhentos policiais, para o Mato Grosso, com quatro mil
e novecentos, ou para o Rio Grande do Norte, com dois
mil e quatrocentos, porque iria onerar ainda mais os já
sacrificados orçamentos estaduais. De modo que, se a douta
Comissão entender possível, propunha que se aceitasse
esse adendo, isto é, que se permitisse que as Constituições estaduais dispusessem sobre a matéria, ressalvada,
quanto à criação dos Tribunais de Justiça, a existência
de um efetivo mínimo da polícia militar daquela Unidade
da Federação superior a vinte mil homens.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Vamos passar à votação. Temos a proposta do Constituinte SilviC?
Abreu que se nos afigura mais abrangente, porque preve
a JusÚça de Primeira Instância, - que não está contemplada na proposta do Deputado Plínio Martins - os conselhos que V. Ex.a denomina de Conselhos de Justiça em
Primeira Instância. Este é o aspecto que queria mencionar.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, preliminarmente, quero, referir-me _às ~oloc~ç~s
aqui feitas pelo Deputado Jose Costa. Nao ha objeção
alguma, pelo menos da minha parte, a que ocorra essa
inserção na emenda em apreciação, até porque a própria
emenda não estabelece a criação obrigatória ou coercitiva
da Polícia Militar, mas ela a faculta aos próprios Estados.
E é evidente que os Estados, enquanto não tiverem uma
corporação capaz de ensejar esse organismo de justiça
militar, não haverá de criá-lo. Mas, de qualquer forma,
quero dizer que sou favorável à inserção das colocações
aqui feitas pelo Constituinte José Costa na proposta ora
em apreciação. Quero dizer a V. Ex.a, Sr. Presidente, que
não tenho a vaidade de ser o a utor da emenda aprovada
ou que venha a ser aprovada; muito ao contrário, quero
prestar uma homenagem ao ínclito e competente Deputado Plínio Martins, abrindo mão da minha proposta no
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sentido de que a dele tenha a chance de lograr aprovação
pelos ilustres Constituintes desta Subcomissão. Apenas
desejo requerer a V. Ex. a, como tem sido praxe em votações anteriores, que na proposta do eminente Deputado
Plínio Martins seja inserido o último parágrafo da minha
proposta, que na última frase diz:
"Ao Tribunal compete decidir, cumulativamente, sobre a perda do posto e da patente dos
oficiais. "
E para encerrar, apenas à guisa de ilustração, quero
dizer aos membros desta Subcomissão que no Estado de
Minas Gerais, onde existe o Tribunal de Justiça Militar
destinado a julgar ilícitos praticados por oficiais da Polícia
Militar, sobretudo por oficiais superiores, apenas no último
ano condenou à exclusão nada menos do que 13 oficiais
daquela corporação. Isso equivale a dizer da eficiência,
da probidade e sobretudo da imparcialidade com que o
Tribunal da Justiça Militar de Minas Gerais tem exercido
o seu relevante mister. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE, (Jairo Carneiro) - Vamos submeter à votação ... Com a palavra o nobre Constituinte
Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÉA - Sr.
Presidente, esta já seria uma espécie de declaração de
voto. Não concordo, evidentemente, com as redações que
estão aqui sendo dadas. Mas com a tese da manutenção
dos três Tribunais Militares existentes eu concordo. Votarei favoravelmente, mas me reservarei o direito de apresentar emendas na Comissão Temática, porque estou vendo que, no meu modo de entender, há um alongamento
de matéria de muita minudência com relacão a essas
idéias que estão surgindo.
.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Bem, Srs.
Constituintes, temos então, para submeter à votação, a
proposta do ilustre Constituinte Plinio Martins, com os
adendos solícítados pelo Constituinte Silvio Abreu, admitindo inclusive a referência feita pelo Constituinte José
Costa, quando fixa o número mínimo do contingente.
O SR. OONSTITUINTE LEOPOLDO PEREZ - Sr.
Presidente, tendo em vista a proposta do Constituinte José
Costa, solicitaria a V. Ex.a que, ao § 1.0 proposto pelo
Constituinte Plínio Martins, fosse acrescentada a seguinte
expressão: "nos Estados onde o efetivo alcançar 20 mil
homens, poderão ser criados".
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Concordamos
em submeter a votos, com esta indicação. Então teríamos:
"a lei será de iniciativa do Tribunal de Justiça." Farei resumidamente as referências. "Iniciativa do Tribunal de JU3tica: poderá tornar a iniciativa, desde que haja um contingente mínimo de 20 mil homens". Depois: "em Primeira
Instância, o Conselho de Justiça, e só haverá Tribunal de
Justiça Militar Estadual se houver contingente mínimo de
20 mil homens." Também há esta vinculação. "Há inclusão de decídír sobre perda do posto e da patente", sugiro
também quando dizer: "nos crimes militares definidos em
lei, julgará os integrantes das polícias militares". Sugiro
que se diga: "julgará o policial militar", porque integrantes das polícias militares podemos ter, numa conceituação
mais ampla e abrangente, civis. Então: "julgará os políciais Inilitares", para evitar quaisquer dúvidas. se concordam, vamos submeter à votação.
Quem estiver de acordo com a proposição, votará
"sim".

(Intervenção fora do microfone. Inaudível).
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Exatamente,
já mencionei. Os Conselhos de Justiça, Primeira Instância,
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só haverá tribunal se houver contingente mínimo de 20
mil homens. A iníciativa é facultativa do tribunal, mantidos os existentes.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, são três adendos então: o trazido pelo Deputado
José Costa, que se refere ao contingente mínimo de 20 mil
homens; o fato de inserir na emenda que será votada a
inclusão também da primeira instância, o que consta da
minha emenda; e inserir o último parágrafo da minha
emenda, que se refere à possibilidade de o tribunal decretar a perda da patente de oficial.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - E a iniciativa
da lei será do Tribunal de Justiça ...
O SR. CON8TITUINTE SíLVIO DE ABREU - Na
criação.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Certo. E retirarmos a palavra integrantes e falarmos diretamente:
"julgar policiais militares".
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Falo em
membros da Polícia Militar.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Para evitar
dúvidas, é melhor esta precisão. Vamos iniciar a votação.
DESTAQUES AS EMENDAS N.OS 34 e 60
(VOTADAS GLOBALMENTE)
Votaram SIM os Srs.: Francisco Amaral, Jairo Carneiro, ~osé <?osta, Leite Chaves, Leopoldo Peres, Maurício
Correa, Michel Temer, Paes Landim, Plinio Martins, Raul
Ferraz,. Ro~ro Co~rea, Silvio Abreu, Vinícius Cansanção,
Ivo Marnardt, MeSSIas Gois.
Votaram NAO os Srs.: Plínio Arruda Sampaio Adolfo
Oliveira.
. '
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Resultado:
15 votos a favor da emenda e 2 votos contrários. Aprovada
a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A próxima matéria objeto de votação será a Justiça Agrária. Gostaria de
ver todas as matérias ainda em votação. " Sobre o assunto Justiça Agrária, temos as Emendas: 46, do eminente
Constituinte Plínio Martins; 1111, do eminente Constituinte Carlos Grecco; 137, 138 e 139, do COnstituinte Roberto
Freire, e finalmente 331, subscrita pelos Constituintes Paes
Landim e Adolpho de Oliveira. Bem, por ordem, as mais
abrangentes, no meu entender, são as dos Deputados Paes
Landim e Adolpho Oliveira, que suprime a Justiça Agrária, e a Emenda n.o 139, do Deputado Roberto Freire, que
suprime a Justiça Agrária, por considerá-la matéria que
deve ser inserida na estrutura da Justiça Estadual. De
modo que passo todas as emendas a que me referi ao eminente Relator Plínio Arruda Sampaio, que tecerá 'Considerações a respeito, e em seguida elas serão lidas na medida
em que forem sendo postas em votação.
O SR. HELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Eu gostaria de inicialmente dizer aos colegas que, de acordo com
a errata que eu ...
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEillA - Pela
ordem, Sr. Presidente, com a permissão do orador, para
ganharmos tempo, inclusive. O Deputado Paes Landim e
eu abrimos mão de nossa proposta porque nos colocamos
favoráveis à proposta do nobre Deputado Roberto Freire,
do Partido Comunista Brasileiro. Retiramos o nosso destaque. (Emenda n.o 331.)
O SR PRESIDENTE (José Costa) - O Constituinte
Paes Landim, subscritor, apóia a proposta do Partido
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O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, aqui estou defendendo a técnica jurídica. Defendi
o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal.
O SR PHESIDENTE (José Costa) - Mas o Partido
Comunista Brasileiro também não era contra o Supremo
Tribunal Federal,
O CONSTITUINTE PAES LANDIM - Veja que, em
nenhum momento, pus a natureza ideológica das minhas
posições, ao contrário de alguns que, comprometidos com
teses outras que não de esquerda e para fazer seus modismos, suas médias, aqui se posicionaram. Gosto de assumir
minhas posições, Sr. Presidente, do ponto de vista da
légica e da técnica jurídica, sem fazer média com quem
quer que sej a. Assumir posições é do meu temperamento.
O nobre Constituinte Maurício Corrêa sabe, inclusive, dos
inúmeros problemas pessoais que tenho com o atual Procurador-Geral da República. Não vem ao mérito dizer
quais são eles, mas a instituição está acima do eventual
ocupante dela. Quero deixar bem claro aqui as minhas
posições técnicas, e irei com elas até o fim. Sr. Presidente, a tese do nobre Constituinte Hoberto Freire, de certa
maneira, acopla-se ao relatório da Comissão Afonso
Arinos, quando recomenda a criação de varas especializadas não só em direito agrário, como em direito tributário. Essas duas, especificamente, são citadas no relatório da Comissão Afonso Arinos. E digo mais, Sr. Presidente: o capítulo do Poder Judiciário do Ministério PÚblico, que se encontra no relatório da Comissão Afonso
Arinos, foi redigido por três pessoas: Relator, José Paulo
Sepúlveda Pertence, que mantém o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público e todas as teses que aqui
defendi, e cria varas especializadas. Teve como Helator
José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral da
Hepública, punido, cassado, perseguido pela revolução.
Como revisor, Evaristo de Morais Filho, punido estupidamente, meu velho professor da Faculdade de Direito, pelo
AI-5, cassado pela revolução, e teve como coordenador, na
Subcomissão da Comissão Afonso Arinos, o grande jornalista, estudioso, sociólogo, o homem conselheiro do saudoso
Tancredo Neves, Mauro Santayana. Está lá explicitamente
defendida a tese das varas especializadas da Justiça Federal. No caso aqui, o nobre Constituinte Roberto Freire,
querendo prestigiar a Federação, remete inclusive essas
varas especializadas para as Justiças Estaduais, com cuja
tese concordo plenamente, até porque agílíza mais a justiça, é do seu entendimento, barateia a justiça e dá mais
acesso a ela. Prevê também funções itinerantes nas varas
especializadas, e até porque, Sr. Presidente, o eminente Relator disse, na sua exposição de motivos, que acompanha o
relatório. E respeito profundamente sua posição filosófica,
de que a cidadania do campo exige agora também a Justiça
Agrária.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero pedir a
V. Ex.a para compatibilizar a relevância da questão de que
trata com a da necessidade de concluirmos a votação até
a meia-noite.
O SH CONSTITUINTE PAES LANDIM - Apenas para
concluir, Sr. Presidente. O eminente Relator disse que precisamos compatibilizar hoje a Justiça Agrária com a cidadania do campo, assim como a Justiça do Trabalho se
compatibilizou com a cidadania urbana. Mas o que eu
lembraria ao eminente Relator é que as relações "trabalhistas do campo continuarão a ser julgadas na Justiça do
Trabalho. O que importa é que seja uma Justiça um Juiz
d~ Direito com atribuições de qualquer outro JuÍz, porque
nao podemos entregar à Justiça Agrária propriamente
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dita a execução da política agrária, porque é uma tarefa
política de governo. Em razão disso, Sr. Presidente, é que
nos manifestamos, eu e o Constituinte Adolpho Oliveira,
em nosso destaque, pela proposta do ilustre Constituinte
do Partido Comunista Brasileiro, com muita satisfação,
porque, dentro da técnica e da lógica jurídica, parece-nos
perfeitamente adequada.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ela é extremamente progressista e considero até revolucionária, porque,
no conceito embutido na proposta de Justiça Agrária, está
o reconhecimento do direito de propriedade. Sendo uma
tese defendida pelo Partido Comunista, considero realmente revolucionário. É um avanço ...
Será lida a proposta do eminente Constituinte Plínio
Martins.
A SR.a SECRETARIA (Tasmânia Maria Brito Guerra)
Emenda n.? 46, de autoria do Constituinte Plínio
Martins:
Emenda ao artigo 1.0 do Capítulo do Poder Judiciário
e conseqüentes;
1. excluir o inciso VI do artigo 1.0;
2. excluir o artigo 35 integralmente;
3. acrescentar no inciso I do artig-o 7.0 a Eeguinte redação: " ... , bem como e particularmente
criar câmaras, nos Tribunais e Varas, em primeiro
grau, especializadas em questões agrárias inclusive
com caráter itinerante; e"
4. excluir a referência "com exceção da
competência da Justiça Agrária."
Justificativa:
A criação de uma Justiça Agrária é aspiração
de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos Estados de mais um Tribunal, com
elevados custos decorrentes, inclusive da criação de
novos cargos e de serviços auxiliares, mostra-se
desnecessário e inconveniente. Basta atribuir-se
essa jurisdição à Justiça comum, atendidas suas
peculiaridades.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em resumo, o
Constituinte plínio Martins, em sua proposta, elimina do
anteprojeto do Relator toda a matéria pertinente Justiça
Agrária e remente tudo à Justiça Comum. Submeto a
Emenda n.O 46.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem V. Ex.a a
palavra.
à'

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, permita-me não o pessimismo, mas, sim, o realismo. Ao que parece, se levarmos o mesmo tempo que
temos levado nas votações, acredito que, mesmo que elas
se acelerem será impossível exaurirmos a pauta das
emendas ou' destaques. Aí se coloca a minha questão de
ordem. Entendo que, exaurido o prazo regimental da Comissão o Relator é que passaria fazer o relatório. Muito
bem. No meu entendimento, o relatório desta Comissão
já está feito, o substitutivo já aprovado. Se chegamos ao
limite do prazo, o que ocorrerá será a prejudicialidade da
apresentação das emendas. E deverá ser entregue, como
parecer desta Comissão, o substitutivo que o Sr. Relator
tenha feito, sem levar em conta os destaques, porque foram prejudicadas suas apreciações. É isso o que eu desejaria, porque o ato contrário seria entregarmos a tarefa
ao Relator da Comissão, em demérito a esta Subcomissão
e ao seu brilhante Relator. O que não se pôde fazer não foi
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apreciar o relatório. O relatório, o substitutivo, foi aprecíado, apenas contemplamos alguns destaques que, se chegarmos ~o limite do tempo, estarão prejudicadas as suas
apreciaçoes,
,
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Respondo a
V. Ex. a Em primeiro lugar o nosso prazo termina à meianoite de amanhã, para a redação final. É redação final e
entrega.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Desculpe-me ,:. lpx. a Eu havia entendido, ao início, que o prazo
da Oomíssâ o se encerrava hoje. Não há mais questão de
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero esclarecer
V. Ex.a Estou considerando o prazo do eminente Relator.
Em verdade, o prazo deferido à Comissão para entrega
do anteprojeto do Relator é até amanhã à meia-noite. Temos aqui algumas matérias polêmicas, que estamos encerrando. Poderemos votar as demais matérias de maneira
consensual. Suspenderemos a sessão por 20 minutos e
verificaremos o restante da matéria. Creio que só temos
mais dois temas polêmicos, e o restante poderia ser votado
consensualmente, observado o preceito regimental do
quorum e da votação nominal. Não teremos dificuldades
de vencer esse obstáculo concernente à votação dessa matéria até meia-noite. Ainda que ocorresse essa hipótese,
entendo que remeteríamos para a Comissão Temática o
anteprojeto do Relator, aprovado, ressalvadas as emendas
Ja apx:ovadas na subcomissão. Isso é matéria vencida. O
que nao foi aprovado permanece como está no relatório,
e o que foi aprovado teria que ser modificado e respeitado.
Com a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
O. S~. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Srs.
Constitumtes, antes de começar a fazer minha intervenção
gostaría de lembrar o seguinte: na errata que V. Ex.as tên:{
n~s ma?st no art. 4.0, n.O 3, onde se diz juízes estaduais
Ieía-se_ JUIZes tederaís, Foi um erro de impressão e fiz a
correçao na errata que distribuí.
A emenda do Constituinte Plínio Martins propõe simplesmente que se elimine esse capítulo. Essa é a conseq,üência dela.
Ora, seria realmente um absurdo que essa Subcomissão terminasse seus trabalhos sem fazer uma menção ao
problema agrário, pois este é um dos pontos básicos desta Assembléia Nacional Constituinte. Esta é a questão mais
polêmica e mais tumultuosa dos trabalho das Subcomissões, o que mostra a gravidade do problema pois não é
possível elidir a questão agrária.
'
Se esta Assembléia Nacional Constituinte se recusar
a discutir o problema agrário, ela realmente estará fraldando as esperanças populares, e poderemos prever dias
extremamente trágícos e difíceiS para a nossa Nação.
É nesse sentido que dispenso maiores comentários,
porque essa matéria foi bastante discutida, e estranho, de
certa maneia, que, ao final dos nossos trabalhos, tenhamos
uma contestação a toda idéia de se dar uma justiça aos
trabalhadores quanto a uma especialização na discussão
de problemas que surgirão se essa Constituição, de fato,
estabelecer uma nova problemática na questão da terra do
nosso País.
Se formos para uma reforma agrária, para uma reformulaçâo do direito da propriedade fundiária, o número
de questões de terra aumentará, o número de conflitos
relacionados a isso elevar-se-á, e se não tivermos uma
justiça especializada acontecerá o que está acontecendo
agora: os atos de desapropriação feitos em São Paulo.

Tenho ímpressão de que o problema agrário não tem
da Subcomissão o mesmo interesse que os problemas dos
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cartórios, dos serventuários, ete., porque não noto a atenção dos Constituintes.
É um problema da maior seriedade sobre o qual devíamos pensar.
Perdoem-me por esse desabafo, caros colegas, mas é
ímpressíonante que no momento em que tratamos do drama da metade dos brasileiros, a nossa Casa está vazia.
Estão lutando na Subcomissão da Reforma Agrária, não é?
Queria fazer um apelo a V. Ex as, pois uma Coisa é os
sem-terra e os com-bala. Esse é o debate.
Queria chamar a atenção de V. Ex.as para o seguinte:
no meu Estado, São Paulo, o Incra fez quatorze desapropriações. Acompanhei-as pessoalmente porque trabalho
com os sem-terra, de modo que conheço esse problema.
das quatorze desapropriações, até agora, decorrido mais de
um ano, o Incra só conseguiu emissão da posse em um
caso. Em todos os outros casos medidas procrastinatórias
estão impedindo a concessão da emissão de posse.
_ Tenho acompanhado a angústia desses camponeses que
nao entendem porque, pelo menos, não há decisão para
o caso deles. Não que seja uma decisão contrária mas
não há decisão.
'
Uma das coisas que se alega é o excesso de trabalho
da justiça. Por que temos conflitos no Paranapanema?
O Constituinte Michel Temer foi chamado várias vezes
para atender a conflitos lá. Por que temos conflitos no
Vale da Ribeira, em São Paulo? Não estou falando do
Bico do Papagaio nem das regiões claramente conhecidas
como problemáticas. Porque temos questões de terras possess6rias, devolutas que demoram de dez a sessenta anos
para serem resolvidas.
Se isso não é fruto da falta de uma justiça especializada, não sei o que é fruto da falta de uma justiça especializada.
O que estive dizendo de uma maneira tranqüila na
Comissão, digo agora de maneira dramática: se os Constituintes não tiverem sensibilidade e tomarem uma atitude negativista em tudo que represente avanço para o
homem do campo, esta Constituinte sairá daqui Ilegítimada pela desconfiança da quase metade da população brasileira.
O mínimo que se pode dar a essa gente é uma justiça
mais rápida e que tenha maior especialização dos seus
problemas, para que evitemos os conflitos rurais.
Se estamos criando um remendo, as varas agrárias, que
consolidemos isso em uma organização que dê a essa camada da população, que confira a ela a atenção que ela
merece. De modo que faço um apelo dramático aos colegas: que rejeitemos a emenda do Constituinte Plinio
Martins e depois discutirei o problema das emendas do
Partido Comunista Brasileiro, com relação à estadualízação dessa Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Constituinte Plínio Martins para sustentação e
encaminhamento da votação da sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Presidente, ilustre Relator, nobres Constituintes, gostaria de
fazer a minha apresentação a V. Ex. as a respeito da reforma agrária.
Da maneira como meu grande amigo Plinio Arruda
Sampaio relatou a minha emenda, deu a impressão de
que sou um adversário da reforma agrária. Absolutamente,
sou seu defensor intransigente.
No meu Estado - já disse isso à Subcomissão - fui
eleito em 1982 com a maior votação para a Câmara dos
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Deputados. Na última eleição, fui eleito com a menor votação do meu partido. Por quê?
Exatamente porque nos comícios defendi a reforma
agrária de uma maneira vibrante, corajosa, de uma maneira a fazer com que o latifúndio do meu Estado se
colocasse, com seu capital, contra minha pessoa e contra
minha candidatura.
Portanto, é uma injustiça gritante dizer que sou contra
a reforma agrária. Sou a favor da reforma agrária e da
Justiça Agrária, mas da maneira como coloco em minha
emenda.
Vejam como proponho: acrescentar no inciso 1.0 do
art. 7.° a seguinte redação: " ... bem como, e particular.
mente, criar câmaras nos Tribunais e Varas em primeiro
grau, especializadas em questões agrárias, inclusive com
caráter itinerante".
Ora, desejo, Srs. Constituintes, que a Justiça se prepare imediatamente e não fique na dependência ainda de
se criar uma Justiça Agrária, tribunais agrários, um aparato novo para cuidar da justiça agrária.
O que desejo é que se instalem varas especializadas,
câmaras especializadas, para cuidar da justiça agrária. Não
só no meu Estado, mas neste Pais, que está com os semterras a depender de uma Justiça urgente a ser instalada.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mas isso
está contemplado no texto, no item 3 do art. 40, que diz:
"Enquanto não instalado em seus diversos
graus, os processos correrão perante o Juiz e Tribunais Federais, com Câmaras e Juizes com função itinerante."
Isso está contemplado.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Vejam
então que o meu retrato, neste instante, começa a mudar.
A minha emenda não é reacionária. Ela não é uma emenda
de quem vem aqui, com subterfúgios, passar a perna no
caminhar daqueles que querem a reforma agrária.
Eu a desejo. Eu, que sou um pequeno fazendeiro no
meu Estado, luto contra os meus pr6prios interesses. Luto
em favor dos sem-terras; em favor da instalação de uma
corajosa reforma agrária. Mas que tenha arma, e já. Com
juízes especialistas na Justiça Federal, para fazer justiça
a quem está prestes a morrer de fome, porque não tem
um pedaço de terra para nela plantar e fazer sua família
sobreviver.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, pedindo
que a minha emenda seja aprovada. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Antes de passar
a palavra ao Constituinte Plinio Arruda Sampaio, esclareço à Comissão o seguinte: só temos aqui para votar
quatro matérias. Uma diz respeito a Tribunais e Juízes
Federais, Das Disposições Gerais, Justiça Eleitoral, e Justiça dos Estados. Se os membros desta douta Subcomissão
nos ajudarem, realmente teremos condições de, no máximo
duas horas, exaurir essa matéria.
Peço a contribuição dos meus companheiros no sentido
de respeitarem estritamente os limites de tempo prevístos no Regimento. E mais ainda, se não for estritamente
necessário, que não suscitem questão de ordem, em favor
do trabalho comum da Subcomissão.
Passo a palavra ao nosso eminente Relator, Plínio Arruda Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Só queria fazer uma observação ao Constituinte Pl.nio Martins,
meu particular amigo e que tem lutado comigo pela reforma agrária aqui dentro, de quem dou testemunho.
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Quando fiz a referência à sua emenda, de maneira
alguma quis insinuar que S. Ex. a é contra a reforma agrária. Quis dizer, de maneira genérica, que se negarmos aqui
na subcomissão, nós todos aqui, uma Justiça Agrária aos
trabalhadores sem-terra, estaremos dando um passo atrás.
Mas não quis, de maneira alguma referir-me, especialmente,
a V. Ex.a E V. Ex.a sabe disso, porque tem conversado comigo, tantas e tantas vezes, a respeito de como fazermos
caminhar a reforma agrária nesta Casa.
Nem sei por que V. Ex.a tomou tanto as dores. Mas,
de toda maneira, quero deixar aqui retificado: não era
essa a intenção, e se houve esse entendimento de V. Ex.a,
6 um equívoco. O que eu quis dizer é que esta subcomissão
tem a responsabilidade de não negar uma Justiça Agrária
aos trabalhadores rurais.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Leite
Chaves, antes de passar a palavra a V. Ex.a, para encaminhar, queria fazer uma ponderação ao relator e aos eminentes membros desta subcomissão.
São três as propostas aqui.
O eminente Relator Plínio Arruda Sampaio diz, no art.
40 do anteprojeto, o seguinte:
~ :'A lei disporá sobre a organização, a competenCla. e. o p~oces~o ~a Justiça Agrária e a atuação
do Mínístérío Públíco, observados os princípios
desta Constituição e os seguintes:
1 - Compete à Justiça Agrária processar e
julgar:
- causas originadas de discriminação e titulação de terras, incluindo as devolutas, do Município, do Estado e da União;
- questões fundiárias decorrentes por desapropriação por interesse social ou reforma agrária:
- questões relativas às terras índígenas, ficando excluídos os dtissídios trabalhistas, salvo
quando envolverem questões agrícolas;
- questões relativas ao desapossamento e desapropriação por utilidade e necessidade públicas
em zona rural, para imóveis de até três módulos
rurais.
O processo perante a Justiça Agrária será gratuito, prevalecendo os princípios da conciliação,
localização, economia, simplicidade e rapidez.
Enquanto não instalada em seus diversos graus
de jurisdição, os processos correrão perante os
tribunais e juízes federais, com Câmaras e Juízes
em funções itinerárias."
Quero dizer a V. Ex.as o seguinte: normalmente eu me
inclinaria pela proposta do eminente Constituinte Roberto
Freire, se não fossem dois detalhes contemplados aqui na
proposta do relator:
"A competência da Justiça Agrária para processar e julgar causas originadas de discriminação
e titulação de terras, incluindo as devolutas do
município, do estado e da União."
il mais ainda:
"Questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos os dissídios trabalhistas, salvo quando envolverem questões agrícolas."
Essas duas questões, parece-me pertinente que sejam
tratadas a nivel de uma Justiça Federal. Por esta razão
eu, pessoalmente, sairia da proposta do Constítuínte Roberto Freire.
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Em verdade, no meu entendimento, se a subcomissão
achar que, em função exatamente dessas duas questões,
a das causas originadas de discriminação e titulação de
terras, incluindo as devolutas da União, e mais essa questão das terras indígenas, essa matéria deva cair no âmbito
de uma Justiça Federal, aí procuraremos compatibilizar
a proposta do Constituinte Plínio Martins com a do anteprojeto e ver se podemos racionalizar isso.
De modo que remeto o assunto à consideração do relator, para ver se encontramos uma forma de compatibilizar
o 'que está contido no anteprojeto - desde que a Comissão
assim entenda - com a proposta do Constituinte Plínio
Martins.
Parece-me que essas duas questões são extremamente
importantes: a das terras indígenas e a das causas originárias de discriminação e titulação de terras, incluindo as
devolutas da União.
Isso deveria ser tratado por uma Justiça inserida no
âmbito da União, quer dizer, a Justiça Federal.
Com a palavra o Constituinte Plínio Martins.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Os constituintes estão com problema de como encaixar a emenda
que apresentamos.
Ocorreu o seguinte - é preciso que se recorde: o
anteprojeto do nosso eminente RelllJtor - e tenho o dispositivo, que procurei emendar - dizia:
"Compete privativamente aos tribunais superiores e aos Tribunais de Justiça:
Item I - dispor, em resolução, pela maioria
de ,s'eus. ~~mbros ,e respeitado seu orçamento,
sobre dIVIsa0 e organização judiciária criando
ext~güindo e provento os respectivos ~argos
magistratura e de serviços auxiliares correspondentes", - a minha 'emenda continua - bem
como e particularmente criar câmaras nos tribunais e varas em 1.0 grau, especializadas em
questões agrárias, inclusive com caráter itinerante."
Era esta a colocação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vamos ouvir o
Deputado Plínío Martins.
O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - SI' Presidente, para encaminhar.
.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço a atencão
da Comissão. Reconheço que os membros desta Subcomissão estão cansados, porque o trabalho tem sido estafante. Mas pediria que se desse um minuto de atencão
à proposta do Deputado Plínio Martins. Estava S. Éx.a
falando e os membros da Comissão, discutindo outra
questão. Agora, novamente, pergunta-se como compatibilizar a proposta do Deputado Plínio Martins com a proposta do Relator.
a SR. RELATOR (Plínio Arruda Slampaio) - Esclar·:,cendo, Sr. Presidente, a proposta do Deputado Plínio Martins prevê a criação de câmaras nos tribunais superiores e
também nos tribunais estaduais, como varas 'especializadas, na Justiça Federal e na Justiça Estadual, ressalvamdo aquela preocupação de V. Ex.a com os envolvimentos em razão da matéria. Acredito que tíca bem clareada a pretensão. Não estávamos entendendo, estava
confuso o texto oferecido, em razão da proposta do documento anterior.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - peço
novamente a palavra, Sr. presidente, se ma.permite, para
um esclarecimento. A emenda do Constituinte Plínio Mar-
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tíns permite a criação de varas agrárias, tanto na Justiça Federal, como na Justiça Estadual, e exclui toda
'essa questão da competência, que tem de sair de outros
tribunais para entrar na da Justiça Agrária. O que estou
querendo tirar, fundamentalmente é a competência da
Justiç.a civil comum, para julgar certas questões e jogar
tudo ISSO no corpo de um tribunal que as vai examinar
em conjunto, porque todas essas questões estão interligadas.
O problema da terra, em São Paulo, se dá, basicamente, por causa das terras devolutas. Metade dos conflitos agrícolas sérios é por causa do problema dos pequenos posseiros, que têm posses ao lado de terras onde
vão ser feitas barragens. Outra grande parte dos conflitos agrícolas que temos são entre posseiros e Indígenas
ou entre mineradores e indígenas.
Então, se esses conflitos são examinados em dístlnt?S .l~gares, fica difícil concentrar uma elaboração [urtsdícíonal que crie uma jurisprudência que favoreca o
a!anço das reivindicações dos trabalhadores rurais: Ele
nao s~be sequer on~e litigar. Em relação a um aspecto
da l~sao que sofre, e na Justiça Federal; outra parte, na,
Just~ça Estadual. Queria 'concentrar tudo isso numa só
Justlça. Concentrar a matéria, para que, assim, pudéssem?s dar uma atenção maior à questão. E seria uma
JustIça Federal. Não estou pensando em Justiça Estadual.

porque satisfará plenamente, não só ao momento atual,
à urgência a que se 'r-efere S. Ex.a como aos anseios
nacionais permanentes.

Quero ser claro. A razão :pela qual vou ser contra as
emendas do. Par!ido Comunista Brasileiro, do Deputado
R?berto. Freire, e por ser o latifúndio um problema de
olígarquía es~adual. Se entregarmos às oligarquias estadUaIS!. que ainda tê~ grande tnfluência nos Estados, a
solução desses. conflitos, realmente não vamos ter soluÇa0 alguma. CItava a V. Ex.as o caso de São Paulo onde.
o !peso do latifúndio é menor, proporcionalmente do que
nos outros Estados. Conseguimos resolver someIite uma
de quatorze desapropriações feitas até hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - Acrescentaria, Sr. Presidente, que se se visa a uma jurisprudência
sobre o assunto, não demais que, à medida que os tribunais estaduais pudessem criar varas especializadas para
atender ao contato direto do cidadão, nos casos com a
União, poderíamos acrescentar ao parecer do relator, no
art. 18, um quarto item, pelo qual também a União tivesse
juízos agrários para as questões de terras da União. Assim, teríamos o normal, a nível estadual, e também juízos
a nível federal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra o
nobre Constituinte Raul Ferraz.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, compreendemos o ardor com que o nosso nobre
colega Plínio Martins está defendendo essa tese. Está
S. Ex.a profundamente comprometido com as classes mais
necessitadas na sua região que lutam pela reforma agrária. Depois de toda essa discussão, o Constituinte Plínio
Martins já percebeu que a emenda do relator atende perfeitamente aos seus objetivos. Então, faria um apelo. Sei
perfeitamente do comprometimento do Constituinte Plínio
Martins com a sua região e com os que estão necessitando
urgentemente da reforma agrária, mas venho a este microfone apenas para fazer este apelo, pois os ideais de
V_ Ex.a estão perfeitamente contemplados pela emenda e,
assim, seria absolvido pelos que V. Ex.a está representando nesta Casa.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - O problema do País é principalmente de terra, Se na Constituição, não criarmos condutos para isso, nada teremos
feito ao longo de todo esse esforço. Uma Constituição
também não se faz todo dia. Quando o ilustre Relator
concebeu o tríbunaã agrário, 'com apoio expressívo de
um grande número de Constituintes, não foi com a intenção de que fosse imediatamente executado na sua
totalidade; vai sendo proporcionalmente na base da necessidade, assim como se fez na Justiç~ Trabalhista.
Sr. presidente, a força do latifúndio é tremenda. Viu
V. Ex.a o que ocorreu, ontem. Inclusive violentaram um
parecer. Quer dizer, a Justiça Estadual, os Governadores,
ainda que eleitos pelo nosso partido, teriam força para
criar varas dessa natureza, Então, o assunto é federal,
porque o problema é nacional.
Dessa forma, peço vênia para não acompanhar a
proposta do Constituinte Plínio Martins, em quem 1'-8conheço a maior qualificação, uma projeção sentimental
muito acentuada em relação a esse problema. O que
louvo em certas pessoas são esses posicionamentos. Dizia há poucos instantes que Joaquim Nabuco foi o homem que maís lutou pela libertação dos escravos, ,e era
senhor de engenho. Ruy Barbosa, da mesma forma. Entretanto, havia escravos que lutavam pela mantença da
sua escravidão. Então, a despeito de ser fazendeiro de
porte médio, toma uma posíção admirável dessa natureza. E a favor mesmo dessa tese haverá S. Ex.a de convir que a grande alternativa é a criação desse tribunal,

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Muito obrigado
a V. Ex. a Tem a palavra o nobre Constituinte Paes Landim, para encaminhar, por três minutos. Iremos submeter à votação a proposta do -eminente Constituinte
Plinio Martins.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, primeiro queria fazer uma comunicação. Ontem, a
Subcomissão da Reforma Agrária aprovou a proposta do
Deputado Roberto Freire, criando as varas especializadas.
Queria dizer ao eminente relator que outra preocupação
básica desta Subcomissão foi exatamente levar a Justiça
ao povo. Nem todas as cidades têm juízos federais neste
Pais. Juizos federais só há nas capitais. Juizos estaduais
há em todas as cidades. Dentro dessas varas especializadas, os que produzem, os trabalhadores, teriam mais acesso, rápido e fácil, à Justiça do que no caso de deferida essa
competência à Justiça Federal. Por ísso, Sr. Presidente,
parece-me ser do interesse dos próprios trabalhadores do
campo, da racionalização e celeridade processual a emenda do Deputado Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o nobre Constituinte.

é

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Constituinte Plinío Martins, para responder ao apelo do
Deputado Raul Ferraz.

o SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Presidente, os constituintes que me procuraram falam da dificuldade que têm de se posicionar entre o Plínio Relator e o
Plínio Constituinte neste episódio. Diante dessa circunstância, com a pretensão de desenvolver nosso trabalho
constitucional, de lutar para que se favoreça a implantação da reforma agrária no nosso País, num ato de transigência de minha parte, abro mão da minha emenda em
favor do trabalho do eminente Plínio Relator, que é um
real lutador pela causa dos homens desassistidos. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - O gesto de desprendimento de V. Ex. a , como pôde testemunhar, foi
aplaudídíssímo pela Subcomissão, de modo que resta tãosomente a proposta do eminente Deputado Roberto Freire,
objeto de destaque dos Deputados Paes Landim e Adolfo
Oliveira, assim como a proposta contida no anteprojeto do
eminente Relator Plínio Arruda Sampaio.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRlilA - Sr.
Presidente, quero dizer a V. Ex. a que acompanho o relatório não por uma questão de misericórdia ou de pena do
ilustre Relator. Voto convencido de que tem que haver
realmente uma justiça agrária. Data venia, não concordo
com a maneira como se procura defender o ponto de vista
colocado no relatório do Deputado Plinio Arruda Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínío Arruda Sampaio) - Mas
certamente V. Ex.a compreende o gesto de grandeza do
Deputado Plinio Martins.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não se poderia
esperar outra posição -de S. Ex. a , que é um progressista
juramentado.
Passo à votação das propostas do eminente Deputado
Roberto Freire, do Partido Comunista do Brasil.
O SR. RELATOR (Plíriío Arruda Sampaio) - Em
relação a essas propostas, primeiro, queria de fato agradecer ao Constituinte Plínio Martins seu gesto. S. Ex. a se
convenceu de que ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -;- Retifico que a
proposta é do Deputado Roberto Freire, do Partido Oomumsta Brasileiro.
O SR. RELATOR (Plínío Arruda Sampaio) - Queria
deixar consignado' o' meu agradecimento por este gesto,
que considero de muita grandeza. Ainda vamos examínar
essa questão, Constituinte, na Comíssão Temática e depois
na de Sistematização. Terei prázer em conversar 'com
V. Ex. a para ver se ainda encontramos uma fórmula Comum. De toda maneira, o que V. ~.~ está dando é prossegímento a uma idéia germinada nos movimentos que
lutam pel~f\. reforma agrária. Como V. Ex. a sabe, estou
muito ligado a esses movímentos. Este seu gesto de grande
generosidade será correspcndído com o meu respeito a
V. Ex. a e a minha abertura para discutir e, se houver
margem de verdade na sua' proposta, acolhê-la futuramente. ..
Quanto M emendas do Deputado Roberto Freire, minha objeção básica é pelo que está escrito. Defendo o âmbito federal da Justiça Agrária. De modo que votareí-contra as emendas do Deputado Roberto Freire.
',
J_

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Basicamente, a
questão se cinge ao seguinte: o Deputado Roberto Freire
defende a estadualização da Justiça Agrária, o Deputado
Plínio Arruda Sampaio defende a federalização da Justiça
Agrária: Os Siso Constituintes que quiserem votar pela
estadualização da Justiç_a Agrária, de acordo com as propostas 137 e 138, do eminente Deputado Roberto Freire,
votarão "sim"; Os que,. ao' contrário,' optarem pela: solução
de uma Justiça Agrária federal, .tal como propôs o antepro] eto, votarão "não".
"
Concedo a palavra, para -éndaminhar a votação, ao
Deputado Ronaro Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊlA- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, na verdade, não
quero sair desta reunião com o constrangimento de não
ter colocado. a minha posição sopre esta matéria que é,
antes de tudo, de consciência social, de consciência cristã.
Não devo aceitar -uma eventual -taxação de anti-reformista
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em termos agrários. A reforma agrária é algo do nosso
tempo, é nossa obrigação soeíal e, mais do que isso, repito,
nossa obrigação cristã. Então, o fato de eventualmente eu
não acatar um relatório lúcido como o do nobre relator
não significa que eu, necessariamente, seja contra a reforma agrária. :É apenas uma questão de forma. Na questão
de forma, eu me permitiria, sem querer empalidecer - e
não teria condições para tal - O seu trabalho, Sr. relator,
apenas lembraria um argumento usado por V. Ex. a à época da Defensoria Pública. Àquele momento de tão poucas
horas atrás, dizia que se estava produzindo um novo aparato, que cresceria com anormalidade, mas que deveria
nascer em dimensões menores. Eu usaria deste mesmo argumento produzido pela lucidez de V. Ex.a para adequá-lo
à situação agrária deste momento. Por que vamos começar já com tribunais? Por que não uma justiça mais no
dia-a-dia, mais perto, mais imediata, com as varas, dentro
de uma proposta do ... ?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - V. Ex. a
me permite um aparte? Primeiro, não rotulo ninguém
pelas posições que t o m a . '
O SR. CONSTITUINTE, RONARO CORRlilA 'disse que V. Ex. a tivesse rotulado.

Eu não
,

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - V. Ex.a
d~ maneira algum!1 se senti,rá ofendido com a minha posí-

çao , Segundo, a diferença entre a Defensoria e o Tribunal
é que a Justiça Agrária, uma vez 'colocada na Constituicão
sua instalação concreta é uma questão numérica. A outr~
era uma questão de prerrogativas, que considerei excessíy~ num primeiro ~omento. Neste caso é uma questão de
numero de varas, numero de tribunais que podemos fazer.
U~GL ê questão qualitativa, outra é questão quantitativa.
O· SR.- -CONSTITUINTE RüNARO CORRÊlA, -.:... De
qualquer .maneira, queria deixar ressaltada 'a questão de
forma apenas, porque efetiva~ente vou votar com ,o parecer do Deputado Roberto Freire, e gostaria de deixar este
aspecto consignado.
'

.: 'O SR; PRES~DE~TE(JoséCosta) ~-Pas:Semos àvotaçao.. Os Sl'S. consbítuírites que votam pela estadualízação da
Justl9a Agráría e, por conseguinte, apóiam as emendas já
referidas ~ de autoria do eminente Deputado Roberto Freire, votarao "sim".. 033 que ficarem com a proposta do
te~a!or, de federalízação da Just~ça Agrária, votarão' "não".
Iníeío da votação.
(Procede-se à chamada nomínaã para votação.t
- Emendas n.oe 137, 138 e 139, do Sr. Roberto Freire.
O SoRo PRESIDENTE (J?sé Costa) - Aprovada, por
~ons~guInte, a proposta contida no anteprojeto de federaIízação da Justiça Agrária, por nove votos contra quatro.
O ~R. CONSTITUINTEPAES LANDIM _ Quantas
abstençoes?
_
_ .
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -

Três.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente" solicito a palavra para pedir um, esclarecimento.
Qual e o quorum mínímo para a aprovação?
O SR. PRESIDENTE (José Costa)'- Dez. '
O 'SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM -

votos:

Foram nova

, . O SR. PRESIDENTE' (José Co~ta) - As emendas não
foram aprovadas. O que permanece é o relatório, que já
está aprovado, Constituinte Paes Landim. V.- Ex;a, generosamente, já_aprovou o relatório, e eu não retifico seu
voto,'
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Passa-se à matéria seguinte: Tribunais e Juízes Federais.
Convido o Constituinte Plínio Martins, com a aquiescência do Constituinte Jairo Carneiro, para assumir a
presidência e nos ajudar um pouco.
O eminente relator solicita a suspensão da sessão por
5 minutos. (Pausa.) Deferido.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Declaro reabertos os trabalhos da Subcomissão do Poder Judiciário e
do Ministério Público. Vamos reiniciar a reunião com a
apresentação de emendas. A primeira, do Constituinte
Gastone Righi, suprime o inciso XI do art. 22 do anteprojeto apresentado.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone
Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Desejo
explicar apenas a minha emenda muito rapidamente. Hoje
a carta rogatória tem por competência, para o exequatur,
o Supremo Tribunal Federal, 'Com uma complicação, uma
dificuldade imensa, quando poderíamos buscar em qualquer Tribunal Federal esse exequatur. As cartas rogatorias têm por objetivo, via de regra, a citação, ou intimação, enfim, atos processuais que não importam d~cis~o.
Assim não há motivo algum para toda essa complicaçâo.
Há uma carta rogatória tirada do exterior. Eu, num Tribunal Federal brasileiro obtendo o exequatur. Deixando
como está, continuará o velho problema de se ter de vir
a Bras'Iia ...
Por exemplo: cito alguém residente em São Paulo.
Entra lá com o pedido. Se o Juiz Federal entender de dar
o exequatur, ou o .Tribunal Federal, manda cumprir a
carta rogatória. Símplesmente isso, com muito mais simplicidade, porque hoje é muito complicado. Em caso de
abandono de lar, por exemplo, com marítimos há problemas relacíonados com pensão às mulheres. Mas, mesmo
assim, é muito complicado. É o caso de uma pobre doméstica da cidade de Santos, ou onde seja. O sujeito teve
um filho com ela e, depois, vai embora de barco. Nunca
mais na vida terá qualquer possibilidade de vê-lo. São
coisas desse tipo. Assim, simplificaríamos, sem prejuízo
algum. Ao suprimir, eu não deixo privativo.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA - Acho
que temos de tentar, por economia processual, esgotar
essa pauta e ser os mais práticos possíveis.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Gostaria de
ordenar os debates, concedendo a palavra ao eminente
Relator.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, confesso que estou consultando meus assessores
técnicos. Então, se o Constituinte Maurício Corrêa pudesse
falar, eu agradeceria.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR1l:A - Sr.
Presidente se continuarmos com essa política de não se
respeitar à Regimento - um fala e o outro também, não vamos sair desta reunião. Então, a mínha proposta é
no sentido de que se cumpra o Regimento, em primeiro
lugar. O ilustre Oonstítuínte Gastone Righi trouxe uma
questão realmente interessante. Só que no meu modo de
entender a execução de carta rogatória, após o exequatur,
ou de sentença estrangeira após homologada, te~ de ser
realmente da competência de um rr:ri!Junal Slfpe~lOr, porque é difícil se remeter isso ,a um J~lZ de pnme~ro grau.
No estrangeiro o exequatur e cumprido pelos TrIbunais.
O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A lei
ordinária tratará do assunto. Dependendo do tipo ~e carta
rogatória, dirá o que fazer. Colocando como esta posto,
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tirou-se qualquer possibilidade de a legíslação ordi!Já~ia
conceder. Por exemplo: uma carta rogatóría para a criaçao
de um juiz de primeira instância de qualquer localidade
tem de ser decidida no Supremo Tribunal Federal.
O SR CONSTITUINTE MAURíCIO CORR1l:A - A
minha opÚlião é no sentido de que se mantenha o dispositivo, porque, inclusive, em_todos os Tribunais se encontra
essa forma exata de redaçao.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Aliás, o
ilustre Constituinte Maurício Corrêa, de Brasília, está
defendendo um interesse regional muito louvável, principalmente da classe local dos advogados. Eu o homenageio
por isso.
O SR. CONSTITUINTE
- Constituinte Gastone Righi, no relatório consta na competêncía do juiz federal? (Fora do míerofone.)
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Tenho
a impressão de que estamos fazendo uma tempestade em
copo d'água devido às onze horas de trabalho. O que está
no texto é o seguinte:
"Aos juízes federais compete processar e julgar, em primeiro lugar:
XI - a execução de carta rogatória após o
exequatur e de sentença estrangeira após a homologação."
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sim, mas
o exequatur é do Supremo Tribunal Federal.
(Apartes paralelos fora do mícrofone.)
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Neste
caso fica meio forte. Pelo menos aprendi assim na universidade.
O SR. CONSTITUINTE
- Ela vem pelo Ministério da Relações Exteriores, é de governo para governo.
:li: impossível.
O SR. CONSTITUINTE
- O problema todo é
do controle do Tratado Internacional de Reciprocidade,
explica-me o Dr. Haroldo. Isto tudo é gerado por tratados.
Se vamos espalhar, criamos um problema. Voto pela manutenção do texto tal como está.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Há algum
outro Deputado que queira manifestar-se? Vamos colocar
em votação nominal. A favor da emenda "sim", a favor
do anteprojeto, "não".
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Para
viabilizar os trabalhos, retiro o destaque. (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - P~ssem<;>s à
emenda seguinte. Emenda n.o 188, do Deputado Bígmarfnga
Seixas, ao art. 20:
"Altere-se a redação da alínea b, do art. 20
para a seguinte: b) as vagas reservadas aos advogados e juristas serão preenchidas por advogados
militantes na região sempre que isto for possível."
Dou a palavra ao eminente Relator para sustentação
da sua redação no anteprojeto.
O SR RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - No novo
texto é 0'21 b. Modifica dois elementos: exclui o Ministério Público'do art. 5.° e coloca esta figura dos juristas.
A OAB nos fez uma observação de que se colocássemos
juristas poderíamos fazer com que fossem para o "quinto"
pessoas que realmente não tenham militância no campo
do Direito ou que tenham no campo de consultoria muito
longe da função jurisdicional. Por uma questão até de
simetria do texto a emenda não deve ser aceita.
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o SR. CONSTITUINTE (Intervenção fora do microfone - Inaudível) - Gostaria de fazer uma proposta, se
estiverem de acordo, que é de se adaptar o texto substituindo apenas a palavra jurista.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mas não
precisa, porque já está contemplada no anteprojeto. Se
esta emenda for aceita, volta o jurista e sai o MP. Sou
contrário. Voto pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Não estando
presente o autor da emenda, pergunto se algum outro
Constituinte quer falar a respeito. (Pausa.) Está em votação. Quem for pela emenda, vota "sim", quem for contra,
vota "não".
(Processo de votação)
EMENDA N.o 188
Destaque à Emenda n.O 188, do Sr. Sigmaringa Seixas.
VOTARAM "NÃO" OS SRS.:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite
Chaves, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer,
Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul
Ferraz, Ronaro Corrêa, Sílvio Abreu, Vinícius Cansanção,
Messias Gois, Adolfo Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Dezesseis
votos "não". Em votação a Emenda n,? 325, dos Constituintes
Paes Landim e Adolfo de Oliveira.
"Dê-se à Seção IH, o título seguinte:
Tribunal Superior Federal."
Dou a palavra ao Relator.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Retiro o
destaque.
O SR RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Retirado
o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Em votação
a Emenda n.o 326, dos Constituintes Paes Landim e Adolfo
de Oliveira.
"O art. 15, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação: O Tribunal Superior Federal, com
sede na Capital da República e jurisdição em todo
o território nacional, compõe-se de quinze Ministros vitalícios, com mais de trinta e cinco anos
de idade, nomeados pelo Presidente da República,
sendo nove dentre juízes dos Tribunais Regionais
Federais três dentre membros do Ministério Público Federal' e três dentre advogados de notório
saber jurídico e idoneidade moral.
Parágrafo único. A nomeação só se fará depois de aprovada a escolha, pelo Senado, salvo
quanto aos magistrados que serão indicados ao
Presidente da República em lista tríplice pelo
próprio Tribunal."
O SR. CONSTITUINTE
- Retirado o destaque.
(Emenda n.? 326)
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Eliminado
pela votação unânime da Subcomissão. Em votação a
Emenda n.o 358, do Constituinte Sígrnarínga Seixas. É
Emenda modificativa do art. 18, do 'Capítulo do Poder Judiciário.
"O Tribunal Superior Federal compõe-se de
vinte e sete Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, sendo quinze dentre juízes
federais ... "
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - É o
mesmo caso, Sr. Presidente. Está prejudicada.
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O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Em votação
a Emenda n.v 333, dos Constituintes Paes Landim e Adolfo
de Oliveira.
"O art. 18 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação: Os Tribunais Regionais Federais serão
criados em lei que determinará a jurisdição, sede
e número de membros.
§ 1.0 Os Tribunais Regionais Federais constituir-se-ão de juízes nomeados pelo Presidente da
República.
a) mediante promoção de juízes federais indicados pelo respectivo Tribunal.
b) Um quinto dos lugares por advogados de
notório saber jurídíco e idoneidade moral."
Prejudicada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRl1:A - Desculpe, Sr. Presidente, mas nós havíamos combinado, naquele entendimento, que era necessário que criássemos os
Tribunais Regionais Federais, imediatamente no texto. Ora,
criados os Tribunais Regionais, teríamos que definir a sua
competência. Então, seria apenas um critério chegarmos à
minha emenda. Na hora em que estiver em discussão, será
esclarecido o fato.
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) Vamos aguardar
a oportunidade e passo à leitura ...
O SR. RELATOR (Plínio Sampaio) - Qual é o número
da emenda?
O SR. PRESIDENTE (Plínio Martins) - Emenda n.?
333. (Pausa.) Tenho em mãos a Emenda n.O 400 do Constituinte Maurício Corrêa, do seguinte teor:
'
"Dê-se ao art. 18 a seguinte redação: O Tribunal Superior Federal compõe-se de vinte e sete
ministros vitalícios ... "
~etirada a emenda pelo ilustre proponente. O nosso
Presidente eterno vai continuar a presidir os trabalhos.

(Assume a Presidência o Constituinte José Costa.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) Moysés Pimentel, a emenda diz o seguinte:

Constituinte

"O Tribunal Superior Federal, com sede na
capital da República e jurisdição em todo o território nacional, composto de dezenove ministros
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República
'Sendo oito... "
,
Está prejudicada essa emenda.
"Suprima-se o art. 20 do anteprojeto."
É a Emenda n.O 328 dos Constituintes Paes Landim e
Adolfo Oliveira. Justificativa:
"Nas emendas aos arts. 18 e 19 do anteprojeto
disciplinam-se os Tribunais Regionais e Federais
quanto à sua estrutura e competência."
Manda suprimir o art. 20 do anteprojeto. Tàmbém está
prejudicada. É formidável esse processo de votação! Destaque ao art. 19, novamente dos Constituintes Paes Landim
e Adolfo Oliveira. O Constituinte Adolfo Oliveira não me
distinguiu com a sua assinatura.
O art. 19 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:
"Compete aos Tribunais Regionais Federais:
processar e julgar originariamente:
a) as revísõés criminais e as ações recisorias
dos seus julgados e dos juízes federais da região;

92

Sábado 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

b) os habeas corpus e mandados de segurança
contra ato do Presidente do Tribunal ou de seus
órgãos e membros ou de [uiz federal da região;
c) os conflitos de competência entre seus órgãos e entre os juízes federais da região;
Ir - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais da região."
Tenho outra emenda neste sentido, que é do Constituinte Michel Temer, que passo a ler:
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, se V. Ex. a me permite, eu gostaria de fazer uma
observação inicial e algumas considerações aos apresentantes.
.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A mais ampla é a
emenda do Constituinte Michel Temer, sem dúvida alguma.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - São
emendas que definem a competência dos tribunais regionais. No nosso texto estamos jogando para a lei. Não me
oporei que se coloque na Constituição mas se trata de
competência residual Estamos fixando aos tribunais superiores. A Constituição não pode ser muito extensa. Seguramente não vai passar mais adiante, porque é matéria
que pode ser definida em lei. De modo que se não fizerem
questão, poderíamos deixar este ponto para mais adiante.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte
Michel Temer, se V. Ex.a concordar, poderá ser retirado o
destaque da Emenda n,v 329. (Pausa.) Retirada.
Passo ao Relator a Emenda n.O 463, do Constituinte
Moysés Pimentel. (Pausa.) V. Ex. a vai retirar?
!Intervenção fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte
Michel Temer, precisamos votar essa matéria hoje.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Não estou
dizendo Que devamos discutir a minha proposta. O apelo
que faço é para que o Constituinte Plínio Arruda Sampaio
depois, na redação final, elenque as competências do Tribunal Regional Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Lastimo não
concordar com V. Ex. a , mas a matéria tem que ser votada.
Tenho extraordinária confiança no Constituinte Plínio Arruda Sampaio, mas suponho que sem me ouvir nem sempre adivinhe o meu pensamento.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER . : De qualquer maneira todos os tribunais têm competência arrolada
no texto constitucional com exceção desse Tribunal Regional Federal. Até dá um pouco a impressão - não é o caso
- de que foi feito, criado, pensado e meditado às pressas,
É também uma questão de simetria. Em face dos outros
tribunais, é preciso colocar as competências.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concordo com
V. Ex. a
O SR RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Depois
daremos uma redação para tentar maior abrangência. Evidentemente, na comissão díscutíremos se cabe este aspecto..
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte
Plínio acontece que a Comissão não concorda. Pelo menos é' a manifestação que estou ouvindo.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:G:A - Eu
gostaria de encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não estamos em
fase de votação.'"
.I
'
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:G:A - Então
eu gostaria de encaminhar a discússã'o. ' .

O SR. PRESIDENTE (José Costa) -

Agosto de 1987

Também não

estamos em fase de discussão. Já foi encerrada a discussão

há muito tempo.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊ:A - Sr.
Presidente, data venia, V. Ex. a me desculpe, mas peço a
palavra para Uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não vou desculpar. Essa é uma matéria já vencida.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÉA - Não
está vencida. Data venia, essa é uma questão ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não vou discutir
com V. Ex. a Passo o suprimento da emenda à consideração do Relator.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊ:A - Sr.
Presidente, sou um Constituinte, estou falando, ninguém
tem mais interesse de que eu em que se resolva a questão.
O próprio Relator já concordou. É impossível. ..
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Relator está
com a palavra. Não concedi a palavra a V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊ:A - Mas
Sr. Presidente, iniciei. ..
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Relator está
com a palavra. Só depois V. Ex. a usará a palavra.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A matéria fixa a competência dos tribunais regionais federais que
estamos criando. Considerei uma demasia do ponto de
vista da técnica constitucional. São assuntos que poderiam
ser regulados em lei. Os Constituintes Michel Temer e
Maurício Corrêa ponderam a necessidade de se incluir. Eu
direi que, neste caso, estaria inclinado a votar de acordo
com a emenda até por amor à brevidade, para que não
prolonguemos a discussão. Se isso representar um excesso
depois na comissão temática, será retirado.
'
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Se V. Ex. a concorda com a emenda, vai ter votação. Com a palavra o
Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊ:A - Ilustre Rel.~tor, ninguém tem. mais interesse do que eu em que
a reumao se conclua rapídamente, Eu só gostaria de consultar, porque não sei se a competência que estabeleci
e a mesma que o ilustre Constituinte Michel Temer definiu. ? ass1.!-nto. é ímpcrtante, É a competência que os tribunaís regionais vas> ter no Brasil inteiro, portanto, tem
que ~er uma questao constitucional. Eu só queria saber
se o Ilustre Relator gostaria de ter...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não foi requerido o destaque da emenda de V. Ex. a Assim não vou considerar.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊ:A venia, estou com a palavra.

Data

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Se
V. Ex. as me permitem, eu gostaria de fazer Uma sugestão.
Essas, questões não podem ser resolvidas de afogadilho.
Estou pedindo às pessoas ilustres que me assessoram que
façam rapidamente uma conferência das duas emendas. Poderíamos votar outras matérias e depois retornar a esta.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Plínio Arruda Sampaio, essa matéria só será considerada se
for objeto de votação. É muito importante e terá de ser
objeto de votação. Só, há uma emenda destacada.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Só peço
um minuto para verificar e fazer uma conferência entre o
que está destacado. Se V. Ex. a concordar em passar para
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a matéria seguinte, depois eu emitirei a minha opinião.
(Pausa,)
O SR PRESIDENTE (José Costa) - O Relator me
pediu um tempo. Só há um destaque e só este será submetido à votação. Ainda há pouco a Comissão decidia sobre este
aspecto.
A próxima emenda, que é de minha autoria e para a
qual pedí destaque, diz o seguinte:
"Art. 17. São acrescentados os incisos e artigos seguintes.
IV - tribunal marítimo e tribunal aéreo."
Quero dizer a V. Ex. a que esse foi um pedido feito pela
Confederação Nacional dos Marítimos, pelo Sindicato dos
Aeronautas, e estou colocando essa matéria à apreciação
da douta Subcomíssão. Subscrevi a emenda porque é um
tema que de qualquer maneira, deve merecer a atenção
de V. EX.a's Passo a emenda ao Relator Plínio Arruda Sampaio para as suas considerações.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A emenda propõe que se crie entre os tribunais - quer dizer,
na estrutura da justiça - um tribunal marítimo e um
tribunal aéreo. Já expus ao Constituinte José Costa, quando ele aflorou o assunto, a minha opinião. Não tive tempo
de estudar a matéria, pois. realmente, essa emenda chegou
auando já tínhamos recolhido todo o projeto e anteprojeto
com as subemendas substitutivas. Por isso, tive dificuldades. Tenho simpatias pela idéia e pela argumentação
desenvolvida pelos interessados, que se dizem submetidos
a um verdadeiro domínio pelas corporações militares,
tanto da Marinha como da Aeronáutica. De modo que
tenho simpatia pela matéria. Disse isso a eles e vou repetir. Quebraria um pouco o esforço que fiz para desenvolver este trabalho se inserisse matéria que não tivesse sido
profundamente meditada e estudada. Dessa forma, pronuncio-me contrariamente, manifestando a minha simpatia pela idéia, inclusive retomá-la na Comissão Temática e,
eventualmente, mais adiante, na hora de fazer o projeto.
No momento, voto contra a inclusão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo a palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira para encaminhar a
votação.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, fiz uma pesquisa compáratíva das Cartas de
1946 e de 1967, mutilada pela Emendan.v 1, e também do
trabalho da Comissão de Notáveis.
Na Carta de 1946 figura o Tribunal Marítimo, que
existe há mais de 60 anos.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mas
como Tribunal Administrativo, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Tem
Ministros, julga, mas o Tribunal Aéreo não existe. De forma que quero dar esta breve explicação: o Tribunal Marítimo existe e funciona há mais de 60 anos na cidade do
Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Permita-me um
esclarecimento. A proposta é inserir na estrutura do Poder Judiciário o que hoje é um Tribunal Administrativo.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - É, mas
não sou ínfenso à idéia, 81'. Presidente. Sou simpático à
proposição de V. E,x. a no ~que tange ao Tribunal Marítimo,
mas o 'I'ribunal Aereo nao existe.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação.
Esclareço que quem aoompanhar iovoto do Relator, pela
análise posterior da matéria na :Comissão Temática,: vota';
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rá "não". Os que aprovarem a proposta contida nesta
emenda, votarão "sim".
Emenda n.? 578
(Processo de Votação)
Destaque à Emenda n.O 578, do Sr. José Costa.
Votaram SIM os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, José Costa, Leite Chaves, Leopoldo
Peres, Adolfo Oliveira e Michel Temer.
Votaram NÃO os 81'S. Constituintes:
Maurício Corrêa, Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Sílvio
Abreu, Vínícíus Cansanção e Messias Gois.
Absteve-se de votar o Sr. Jairo Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Rejeitada a
emenda.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI (Intervenção íora do microfone. Inaudive1.)
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Manifestarei isso e também a minha simpatia pessoal pela
idéia.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Muito boa lembrança, Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE
_ Foi
aprovada, mas não alcançou quorum?
'0 SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mencionarei a circunstância. (Pausa.) - Volto ao Constituinte
José Costa, para dizer que já estou ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tecnicamente a
emenda foi prejudicada por não ter alcançado o quorum
qualificado.

q SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Com
relaçao ao .assun~o anterior, .Constituinte José Costa, para
o qual ~havia pedido cinco minutos, informo que estou em
condíçôes de relatar.
O SR. PRE,gIDENTE (José Costa) - V. Ex. a tem a
palavra.
-. O S~ 'RELATOR (Plínio Arrud'a Sampaio) _ Existem
d~lS pedidos de .d<;J~taque. Ul:?- .refere-se à emenda apresentada pelo Oonstítuínts Maurício Correia; outro .. ,
a O SR. PRESIDEN'JZE (J?sé Costa) - Esclareço a V.
Ex. queo destaque nao roí requerido' assim não pode
ser apreciado,
'
,

. O SR. ;RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) dízer que so temos em pauta '"

Quer

SR. PRESIDENTE (José Costa) - Uma emenda.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - É a
Emenda do Constituinte Moysés Pimentel.
O SR. PRESÍDENTE (José Costa) - Respeito.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - O destaque é pedido- pelo Constituinte Michel Temer e
O SR. PRESIDENTE (José Costa.) - Com a palavra
o Constituinte Maurício Corrêa,
. Q

° ...

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:G:A - Estivemos em contato éom '0 próprio' Oonstfttnnta-Michel Temer para aperfeiçoar duas omissões que estavam regístradas.: É apenas uma sugestão para aprimorar, como,
aliás, tem acontecido até agora, Não sei por que daqui
para trente não está sendo aceito. Mas é para aprimorar.
., O, SR. PRESIDENTl,!: (José· Costa) - Até á votação
dos- cartórios era assim.
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o SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRli:A - O
próprio Relator incorpora, pelo que sei, as duas hipóteses
que estão registradas.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Constituinte Maurício Corrêa, a informação que tenho é a de
que a do Constituinte Moysés Pimentel é mais ampla que
a sua. De modo que quem pode o mais pode o menos.
Aprovando-se a emenda do Constituinte Moysés Pimentel, contempla-se a do Constituinte Maurício Corrêa. Voto
a favor.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex. a quer
encaminhar, Constituinte Michel Temer? (Pausa.) O Relator sugere a aprovação da emenda. Os que concordam
com a proposta ...
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Quero
fazer uma pequena observação. Quando chegamos no detalhe técnico é complicado. Temos na emenda do Constituinte Moysés Pimentel:
"Os Juízes F'ederais, inclusive da Justiça Militar e Trabalho ( ... ) nos crimes comuns... "
Essa competência já 'está prejudicada, porque está
contida em outra. emenda aprovada. Não temos contemplada nenhuma revisão dos tribunais administrativos,
porque não estamos admítíndo contencioso administrativo prévio. Se está estabelecido que essas duas letras,
f e a, 'estão prejudicadas, não tenho inconveniente 'em
aprovar a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Estão prejudicadas. Permita-me a Sra. Secretária ler a emenda. Emenda
n.O 463, do Constituinte Moysés Pimentel, art. 20:
"Compete aos Tribunais Federais de Recursos:
I - Processar e julgar originariamente:
a) (Está nreiudícado.I:
b) as revisões criminais e 'as ações rescisórias de seu julgados ou dos juízes federais da
região;
c) os mandados de segurança e habeas data
contra ato do Presidente do próprio Tribunal, de
suas Seções e Turmas ou de juiz federal;
d) os habeas corpus, quando a autoridade
coatora for juiz federal;
e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao Tribunal ou entre suas
Seções ou Turmas.
f) (Prejudicada.)
II - julgar em grau de recurso as causas
decididas pelos juízes federais da área de sua
jurisdição.
§ 1.0 Os cargos de Juiz Federal serão providos mediante concurso público de provas e ,títulos e verificação de idoneidade moral e de
outros requisitos fixados em lei, procedimentos
organizados pelo Conselho da Justiça Federal."
Nesta parte está só a competência dos juizes federais: "Aos juízes federais, compete", art. 22. V. Ex.a
encampou? (Pausa.)
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - rnrormarn-me, Constituinte José Costa, que esta emenda já
está no texto. Vamos fazer 'a conferência. (Pausa.I Já
está no texto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A matéria contida no art. 22, que define a competência dos juízes federais, encontra-se no texto. Assim, está prejudicada.
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Art. 23. "As questões de Direito Agrário, definidas
em lei complementar ( ... )"
Está também prejudicada,
Seria apenas a competência definida no art. 20 "Compete aos Tribunais Federais Regionais -, incisos I
e lI, com as. alíneas prejudicadas. Destacadas as alíneas
prejudicadas".
Submeto à votação. Quem votar de acordo com o Relator, será pela aprovação. Aprovando a Emenda n.O 463,
em verdade Só fica o residual, o art. 20, que define: "A
competência dos Tribunais Federais Regionais", ressalvadas as duas alíquotas prejudicadas.
Submeto à votação.
Os que a aprovam, votarão "SIM".
"I - processar 'e julgar orígínaríamente:
b) as revisões criminais e as ações rescísórías
dos seus julgados ou dos juízes federais da região;
c) os mandados de segurança e habeas data
contra ato do Presidente do próprio Tribun3il, de
suas Seções e Turmas ou de juiz federal;
d) os habeas corpus, quando a autoridade
coatora for juiz federal;
e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao Tribunal ou entre suas
Seções ou Turmas;
II - julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais da área de sua jurisdição."
Em votação.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Só se for sobre
a votação.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sobre a
votação.
Chamo a atenção do ilustre Relator, porque S. Ex.a
diz, na seção lII, Dos Tribunais, Juízes Federais, art. 18:
"São órgãos da Justiça Federal, Tribunal Superior Federal;
II - Tfibunais Regionais Federais."
Mas, no art. 2~, diz:
"Poderão ser criados por lei Tribunais Regionais Federais ... "
:É uma incongruência que gostaria que fosse corrigida.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Prosseguindo
a votação.
Em destaque a Emenda n.O 463, do Sr. Moysés Pimentel.
(O Sr. Secretário procede a chamada nomínal.)

Votaram "SIM" os srs.: Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leite Chaves, Leopoldo Peres, M3iuricio
Corrêa, Michel Temer, Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Raul Ferraz, Ronaro oorrea, Silvio Abreu, Vinícius
Cansanção, Messias Gois, Adolfo Oliveira.
Absteve-se em votar o Sr. Constituinte: Plínio Martins.
O aR. PRESIDENTE (José Costa) - A emenda está
aprovada por quinze votos e uma abstenção.
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Peço à secretáría para anotar devidamente que a
matéria votada foi a do art. 20, que define 'a competência do Tribunal, com as' ressalvas das alíneas prejudicadas.
Passamos à matéria seguinte.
Esclareço a V. Ex.as que regimentalmente o nosso
prazo terminará à meia-noite, do relógio do Presidente.
Emenda n.O 2. Destaque requerido pelo Constituinte
Sílvio Abreu. :É a emenda. do Constituinte Sílvio Abreu:
"Acrescente-se ao art. 36, item IV ao caput 'e § 2.°, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1.0".
Art. 36. .
.
IV - Justiça de Paz;
"§ 2.0. A Justiça de Paz, composta por cídadãos eleitos pelo voto direto e secreto, com
mandato de quatro anos, é competente para a
haoílítaçâo, celebração e dissolução por mútuo
consentimento do casamento, além de atribuições: conciliatórias entre partes litigantes, mediante expressa recomendação do Juiz de Direito."
Passo a emenda ao eminente Rela,tor.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Já conversei com o Constituinte Sílvio Abreu e estamos colocando no texto da emenda substitutiva a figura do Juiz
de Paz, art. 9.°, parágrafo único. O Juiz de Paz consta
da. Constituição atual apenas para a celebração de casamentos. O simples fato de ser mencionado, quer dizer
que o Juiz de Paz está mantido, o qual, além das funções
que tem normalmente, poderá ser aproveitado em toda
esta idéia de Justiça especial que se vai fazer mais próxima da população. Tenho a impressão de que não seria
prudente amarrarmos, neste momento, que todos os Estados façam uma eleição de Juiz de Paz por quatro anos,
porque é uma instituição que terá de ser organizada com
uma certa diversidade nos vários Esta-dos, de modo que
Iríamos muito longe.
Quanto à dissolução de casamento, mesmo por mútuo consentimento - já conversei com o Constituinte
Sílvio Abreu e S. Ex. a, desiste desse aspecto, diante das
ponderações que fizemos - a Justiça de Família é uma
das mais delicadas, mais difíceis e precisa, portanto, de
mais de uma pessoa com competência técnica. Mesmo
as atribuições conciliatórias em questão de casamento
exigem certo cuidado, porque tem guarda de fílhos; pensão alimentícia, questões extremamente delicadas, e seria
muito perigoso mexermos nisso.
Insisto, na formulação que estamos colocando: "O
Poder Judiciário regulaá o aproveitamento dos Juizes de
Paz, com indicação de seus membros, para o funcionamento de Juizados Especiais, até com caráter itinerante,
no âmbito das respectivas Comarcas, enquanto não ínstalados nos Estados". Acho que se dá tudo aquilo que o
Constituinte quer.
De modo que votarei pela' rej eíção,
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - (Intervenção fora do microfone.),
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não, V. Ex.a
tem três minutos, strlcto sensu, adverte o eminente Constituinte baiano Jairo Oarneiro.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Lamento
estar a cansá-los a esta altura da noite.
'0 SR. PRESIDENTE (José Costa) - O problema não
é cansar, mas uma luta contra o relógio.
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O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, é uma instituição das mais tradicionais do Direito
pátrio. A Constituição atualmente em vigor, repetindo as
de 1934, de 46, de 67, mesmo com a Emenda Constitucional de 69, manteve num artigo específico a instituição
do Juizado de Paz, que já prestou, no decorrer de toda a
História da Pátria, serviços relevantes, tradicionais, até
graciosos ao Poder Público. São cidadãos ilustres, queridos e até idosos de nossas comunidades' que' vêm constituir, esse órgão prestante de serviços comunitários, coletivos. Eu e o eminente Relator, já nos entendemos no
sentido de que seja pínçada dessa emenda a expressão
"dissolução por mútuo consentimento". Mas entendo que
a manutenção da figura do Juiz de Paz, como é hoje habilitar e celebrar casamentos - deve ser mantida,
porém, ampliando um pouco mais esta atribuição, até
para descentralizar a Justiça" e facilitar a vida dos Juízes de Direito. Os Juízes de Paz, por expressa recomendação do Juiz de Direito, poderiam atuar em causas às vezes irrelevantes, onde uma conciliação pode e deve ser
tentada. Isto pouparia o Juiz de Direito de esforçar-se
pessoalmente em uma audiência prolongada nessa tentativa de conciliar as partes litigantes.
E:qtão, apelo ao eminente R'elator, com quem já me
entendi, no sentido de que esta emenda seja ínserída no
futuro texto constitucional, como já o é na Constituição
em vigor ressalva-do o fato de que, no art. 9.°, do projeto
proposto pelo Relator, a instituição, no meu entender, não
é mantida, mas apenas aproveitada.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Só pode
ser aproveitado o que é mantido.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU mantido não pode ser aproveitado.

Sim, mas

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Sílvio Abreu, peço a V. Ex.a que conclua, em função do
tempo.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Apelo aos
eminentes Constituintes no sentido de que aprovem a
emenda, porque acho que tecnicamente ela é melhor, e é
uma reverência que entendo necessária, a ser prestada pela
Assembléia Nacional Constituinte e, sobretudo, por esta
Subcomissão, a uma das mais antigas instituições do País,
que tem relevantes e inestimáveis serviços prestados, por
toda a história pátria.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação ...
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Farei a leitura do texto, com a anuência do Presidente.
Insere-se no art. 36 o inciso IV, que diz o seguinte
"Justiça de Paz".
"A Justiça de Paz, composta por cidadãos eleitos pelo voto direto e secreto, com mandato de
quatro anos, é competente para a habilitação, celebração e dissolução, por mútuo consentimento, do
casamento, além de atribuições conciliatórias entre as partes lítígantes, mediante expressa recomendação do Juiz de Direito."
Por fim, quero dizer que esse processo eleitoral é
mais democrático, mais legítimo, e não haverá, evidentemente, uma eleição especial para isso. Quando da eleição
para prefeito e vereadores, elege-se também, o Juiz de
Paz, como já ocorreu no passado, e era uma forma muito
melhor do que a de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em votação a
matéria. Os que ficaram com a fórmula encontrada pelo
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Relator, votarão "não", os que aprovam a proposta do
Constituinte Sílvio Abreu, votarão "sim".
(Votação)
DESTAQUE À EMENDA N.o 2, DO SR. SíLVIO ABREU
Votaram SIM os Srs. Constituintes:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, Leopoldo Peres,
Leite Chaves, Michel Temer, Paes Landim, Ronara Correa,
Sílvio Abreu, Adolfo Oliveira.
Votaram NÃO os Srs. Constituintes:
José Costa, Maurício Corrêa, plínio Arruda Sampaio,
Plínio Martins, Raul Ferraz, Vinícus Cansanção, Messias
Góis.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A emenda está
prejudicada, porque conseguiu somente nove votos. no sentido da sua aprovação. Permanece a proposta contida no
anteprojeto. A emenda ficou prejudicada porque não obteve o quorum qualificado para sua aprovação, que é de
dez votos. Foi aprovada, mas não pela forma prevista no
Regimento. Constituinte Paes Landim, o que foi aprovado
é o anteprojeto. Para ser 'revogada a matéria constitucional, são necessários dez votos. V. Ex.~ talvez não tenha
entendido bem. Passemos à matéria seguinte.
Emenda n. °1, do Constituinte Sílvio Abreu: Acrescente-se o seguinte. dispositivo, numerado como art. 37,
renumerando-se o subseqüente:
"Art. 37. A lei poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, Varas Distritais, 'com a subdivisão do
Forum da Comarca e a definição da área territorial."
Parece-me que já está prejudicada essa emenda. Já
está contemplada no projeto. Peço ao eminente Relator
para apreciar a matéria.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda'Sampaio) - A emenda do Constituinte Silvio Abreu está contemplada no art.
6.0, item lI,' quê diz:
-- ,I
"Dispor em resolução; pela 'rnaíoría de seus
membros e respeitado seu orçamento,' sobre díví-:
são e organização judicíárfa, criando; extinguindo
e provendo os respectivos cargos da magistratura
e de serviços auxílíares 'correspondentes."
Isso quer dizer o seguinte: poder-se-á criar Varas,
juizados especiais, de acordo com a terminologia que variará de Estado a Estado. Deste modo, penso que a emenda
do nobre Constituinte Silvio Abreu está contida na disposição do art. 2.°
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A Presidência
considera a emenda prejudicada, e passa a palavra, pela
ordem, ao Constituinte Sílvio Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente antes de considerá-la prejudicada, gostaria de trazer a'rgumentos adicionais que entendem exatamente o
contrário. li: que quando ocorreu a apresentação dessa
emenda ainda não havia o texto definitivo desse projeto.
A emenda se baseou no anteprojeto da lavra do eminente
Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Mas pergunto se
V. Ex. a concorda em que esteja contida na ...
O SR. CONSTITUINTE SíLVIa ABREl! --=- fiO contrário. Essa emenda pretende, hoje, a substltUlçao. do ~rt.
9.0 contido no projeto em exame. Peço a V~ Ex.a, ínclusíve,
que leiam com atenção o art 9.°
a SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Então,
há urna dissensão de fundo aqui.,
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O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Exatamente.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Ela quer
bloquear precisamente o art. 9.° Então, temos uma divergência de fundo.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Ela propõe
exatamente a descentralização da Justiça, prevê o atingimente de Varas judiciais, a periferia dos centros urbanos.
Mas, a divergência de fundo a que V. Ex. a se refere - e
realmente esta é fundamental - é que a minha emenda
mantém a processualístíca usual do Direito, a observância
do processo judicial, enquanto o projeto de V. Ex. a simplifica a exercitação da Justiça, criando, inclusive, pequenos tribunais, ou tribunais chamados distritais, com a participação popular. A minha postulação é no sentido de
que, no texto definitivo, a emenda venha a substituir o
art. 9.°
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Basicamente,
V. Ex. a se opõe à parfícípação popular?
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sim, também. Mas que oponho à existência desses juizados especiais, porquanto entendo que as Varas distritais propostas na emenda haverão de prestar um serviço muito mais
ou tão relevante quanto os juizados especiais, e haverão
de ter como vantagem a manutenção da processualistíca
judicial.
" O SR. PRESIDENTE (José Cósta) - Agradeço a Vossa Exc,elência as explícações, Passo a palavra ao Relator
para 'suas considerações, antes 'de submeter a matéria à
votação.
O .SR. RELATOR .(Plínio Arruda Samp'aio) - Apenas
para lembrar aos colegas que esse foi, um dos pontos que
mais discutimos: fJ de levar a Justiça até O' povo, através
dessas experíêncías que. estão sendo" fl'litas nas grandes
cídades, nos casos de crimes e delitos de pequeno potencíal ofensivo, ou de causas de menor complexidade ~
para não· usar a palavra menor valor ... baseada nos
princípios de celeridade, de simplicidade e de oralidade.
A comunidade 'Participaria como conciliadora, como árbitro, ~ o povo estaria mais presente, não só enquanto
acesso: à Justiça, 'Como até na própria dispensação da
justiça, e' no 'Próprio trabalho de fâzer à 'função j~TIS
dícíonal. De modo que a emenda do Constituinte Silvio
Abreu; de fato, é um golpe forte na' concepção .que, acho,
stirgíu do etmseríso dos colegas.. Votç> contra a emenda.
, O sn. PRESIDENTE (José Costa) - Vou submeter a
emenda à, votação e, .depoís.. pediria MS: 81'S. Oonstítuíntes:..
'
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)':"- Gostaria de' esclarecer que não há julgamento feito pelo povo.
Ele está sendo 'chamado a auxiliar na função judicante
em fases conciliatórias;' eventualmente como um juiz arbitral aceito pelas partes. Pode-se estabelecer, por lei, o
tãpo.ríe jurada que existe em relação aos crimes -de homí-:
eídío, em que o povo' é 'chamado como' juiz popular. Isso
tudo na forma que a lei determinar. a -espirãto básico é
que a comunidade será chamada para parti-cipar em
funções prévias, auxiliares, aceleradoras do processo de
distribuição da justiça, para ficar, inclusive, mais pr6xima
qo juiZ". Estas as experiências a serem feitas.
O SR. PRESIDENTE {José COsta).:- Faço um apelo
aos Srs. Constituintes,' autores de pedidos de destaque,
que verífíquem a possíbílídade de retirá-los, se possível
for, quando não se tratar de -matéria relevante, eonsíderando a exigüidade do tempo de que dispomos para decisão, até porque vamos ter uma nov-a oportunidade de
corrigir algum eventual desvio de rota na Comissão Temátíca, seria muito importante que agilizássemos esse
processo de votação. O Constituinte 'sílvio Abreu .•.
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o SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU lizarei os três minutos.
O SE. PRESIDENTE (José Costa) não poderia: mais.

Não uti-

Mesmo porque

O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Não. Eu
falei, pela ordem, para prestar esclarecimentos. Agora eu
estaria encamínhando a votação. Mas não utilizarei os
três, minutos. Sr. Presidente, Apenas preciso aditar, para
esclareeímento dos eminentes Constituintes, algumas razões que considero relevantes. Os nossos Códigos de Processo se sedimentaram no decorrer do tempo e dos anos;
foram aprimorados, ano a ano, tempo a tempo. Hoje,
ninguém reclama quanto ao processo judicial, que é perfeito, fruto de um aprimoramento. O que todos reclamam
é contra o 'emperramento da nossa Justiça, que vive permanentemente obstruída. Agora, devo esclarecer que, a
título emergencial, até que fizéssemos a nova Constituição, foram adotados e estão em vigor os tais juizados
de causas pequenas, juizados de justiça menor, juizados
de improviso para suprir a falha de uma Justiça, emperrada, que não funcionava, nem era facultada a todos.
O que a Constituição precisa fazer não é uma Justiça de
improviso, para corrigir emperramentos ou omissões, mas
uma Justiça definitiva, perene e realizadora. Há que prevalecer o espírito de descentralização da Justiça. E a
maneira única ,e exclusiva de descentralizá-la é com a
manutenção do processo judicial, dos códigos de processo,
para que não venham a existir duas Justiças: uma do
Palácio da Justiça, dos foros, e a outra, ai jUS'li1~ do
mais ou menos, do improviso, do pobre, do pequeno que
também tem direito a uma justiça igual. A descentralização é necessária, Em vez de todos irem ao Palácio da
Justiça, que se instale, Varas Judiciais nas periferias ou
nos locais distantes e de difícil acesso, uma Vara Judicial Distrital, exatamente como as Varas Judiciais que
existem no Palácio da Justica. Acho que esta é a forma
de termos uma Justiça ideal, uma Justiça realmente recomendável para os nossos dias e para ser inserida nesse
Texto Constitucional.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Senhor
Presidente, por amor à brevidade não pediria a palavra,
mas se ele falou c-ontra, alguém tem de falar a favor.
O SR. PRESIDENTE (J,osé Costa) - Perdão, ele falou
a favor da emenda dele, eu vou falar contra. Aliás, contra a solução apresentada pelo eminente Constituinte ,e
pela solução de V. Ex. a Bicontra. Espero depois emendála na Comissão Temática. Não concordo com o Constituinte Sílvio Abreu, quando S. Ex. a acha que os nossos
códigos processuais são primorosos ,e até constituem fatores de dinamismo da Justiça civil, penal etc. Ao contrário, vejo no Processo Penal determinadas situações que
se repetem, como por exemplo, nos crimes dolosos contra a vida. Ouve-se uma testemunha na fase do inquérito
policial, na fase ínstrutóría: depois, na contraríedade do
libelo, é muito comum o advogado requerer a inquirição
dessa mesma testemunha, Isso ocorre, àIS vezes, 4, 5 ou 6
anos depois, em detrimento até dos interesses da Justiça,
quando a testemunha não mais se lembra de detalhes.
Acho que essas COMas realmente precisam ser simplificadas. Na Justiça do Trrubalho, acho que um dos fatores
pelos quais ela é um pouco emperrada ,e em determinadas
situações muito emperrada, deve, exatamente à questão
dos ritos. Em votação 'a proposta de V. Ex.a Os que ficarem com a solução do Relator, votarão "não", e OS que
aprovarem a proposta do Constítuínte Sílvio Abreu, votarão "sim".
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(Processo de Votação.)
Destaque à Emenda n," 1, do Sr. Sílvio Abreu
Votaram "SIM" os Srs.:
Francisco Amaral, Paes Landim, Plínio Martins, Raul
F'arraz, Ronaro Correa.
Votaram "NÃO" os Srs.:
Jairo Carneiro, José Costa, Leite Chaves, Leopoldo
Peres, Maurício Corrêa, Michel Temer, Plínio Arruda Sampaio, Vinicius Cansancão, Messias Gois, Silvio Abreu,
"
Adolfo Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Rejeitada por
11 votos contra 5.
Passamos à matéria seguinte. O Constituinte Maurício Corrêa retíra a Em,enda iU.o 389. Emenda de minha
autoria n,v 340: "O art. 3.° do anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:
"A competência dos Tribunais e Juízes Estaduais será definida, no que couber, em lei estadual de iniciativa do Tribunal local de maior hierarquia, observando-se os seguintes princípios:"
Em verdade, a modificação está no inciso lI:
"Os vencimentos dos juízes serão fixados com
diferença nã.o excedente de dez UOi' cento de uma
para outra entrância, atríbuíndo-se aos de entrância mais elevada não menos de noventa por cento
dcs vencimentos dos integrantes do respectivo tríh.una!, asseguradada a estes remuneração não inferI.or a percebída, a qualquer título. pelos SecretárIOS de Estado da respectiva unidade federativa;"
No caso, o anteprojeto diz o seguinte:
"A qualquer título, pelos Secretários de Estado ou pelos Ministros do Tribunal Superior de
Justiça," (o atual Supremo Tribunal Federal).
Aqui há uma disparidade muito grande, de modo que
é apenas para retificar. Atribuo isso a erro de impressão.
Quero retirar essa possibilidade de os vencimentos
do respectivo tribunal serem iguais aos vencimentos dos
hoje Ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode ser
que a idéia seja outra. mas a redação parece-me que está
defeituosa.. No anteprojeto, art. 3°, inciso TI:
"Os vencimentos dos juízes serão fixados com
diferença não excedente de dez por cento de uma
para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada não lJ.1enOS de noventa por cento
dos vencimentos dos integrantes do respectivo tribunal, assegurada a estes remuneração não inferior à percebida, a qualquer título, pelos Secretários de Estado da respectiva unidade federativa."
Ao anteprojeto está:
"ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal".
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - No novo
texto é art. 2.°, alínea VI.
O SE. PRESIDENTE (José Costa) - Quero, evidentemente, que no caso, os eminentes desembargadores. por
exemplo, do meu Estado, ganhem bem, mas que ganhem
o que o Estado possa pagar.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Gostaria de ter uma informação. Isto esta naquela solicitação da AMP. E qual é o fundamento?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Limita, restringe. -Olaro, é um absurdo.
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o SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - A racionalidade aqui, lembra-me o Dr. Luiz Henrique, é a seguinte:
primeiro, isso veio no bojo daquelas sugestões da Associação dos Magistrados do Brasil, e o objetivo é ver se em
todo o Brasil há juízes com mais ou menos a mesma remuneração. Isso possibilitaria uma magistratura unificada
e bem paga, portanto, independente, etc. Considero extremamente importante que o juiz seja um funcionário pago
nacionalmente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sem dúvida alguma. Que ele seja um funcionário pago nacionalmente
tudo bem, mas que o Desembargador do Estado de Alagoas ou de Sergipe ganhe tanto quanto um Ministro do
Supremo Tribunal Federal ou mais - isto atualmente está
acontecendo em alguns Estados da Federação - considero
realmente um exagero.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Na prática, em
alguns Estados, estão ganhando mais do que isso.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu acho que o
referencial é a remuneração de Secretário de Estado, que
está muito bem pago. Se o vencimento do desembargador
é irredutível, como é que o Governador poderia baixá-lo?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA _ Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. ~R~SIDENTE (J<;lsé Costa) - Com a palavra
o Sr. Oonstltuínte Adolfo Olíveíra.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Poderia
ser até 80% ou 90% do que ganhar, a qualquer título, o
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Acontece que
isso não está proposto.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Mas
deveria estar, e nunca não inferior.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não existe qualquer emenda nesse sentido, e só podemos corrigir isso
depois, na Comissão Temática. No entanto, proponho à
Subcomissão que corte isso agora e se corrija depois na
Comissão Temática, do contrário, isso poderá passar e é
um exagero.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Eu só
queria fazer uma ponderação aos colegas. Todos nós' estamos muito preocupados aqui em não criar mordomias,
aumentos etc., mas uma coisa é certa: se queremos uma
justiça independente, o Juiz não pode ficar no corredor
de Secretário de Estado para pedir aumento. Isso é impossível. É por isso que estamos mantendo essa questão
da irr-edutibilidade real, e tive o seguinte escrúpulo: a
inflacão não é uma medida do Governo, 'e a irredutibilidade' é para evitar que o Governo não aumente o vencimento do juiz, para forçá-lo. Então, a idéia da irredutibilidade é a seguinte: na inflação, ele não é atingido,
o que pareeería um privilégio, tal como o de não pagar
o Imposto de Renda. Mas isso é um privilégio, porque
ele fica mais protegido da inflação do que o comum dos
brasileiros. Mas será um eídadão que não precísará bater
na porta de ninguém para ajustar o seu vencimento, ,e
isso eu acho que é 'Penhor de boa Justiça. Outro ponto
é a idéia de que os juízes todos no Brasil ganhem mais
ou menos o mesmo, aproximadamente, pelas suas entrâncias. Acho isso importante para que se tenha uma Justiça independente nos Estados, se nós todos estamos: dando agora essas outras garantias. Outro ponto: é política
comum dos Governadores, não dar aumento para os Secretários de Estados, até por uma certa demagogia. OS

Agosto de 1987

Secretários de Estado,em São Paulo, por exemplo - e
o Constituinte Michel Temer é testemunha - têm um
ordenado extremamente pequeno, tremendamente pequeno. Tenho colegas que não puderam aceitar o cargo,
porque não poderiam manter a família, de modo que eu
acho muito perigoso fixarmos isso relativamente aos Secretários de Estado. Faço uma proposta distinta aos colegas - se parecer excessiva esta fórmula que está aqui
de igualá-los aos Tribunais - Desembargadores: igualálos ao Supremo ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu quero prestar um esclarecimento a V. Ex. a : 'esse texto constava do
anteprojeto. Propus uma emenda, e nesse texto que está
aí minha emenda apareceu como plenamente atendida.
Porém, quando fui verificar, vi que permanecia exatamente esse apêndice, que não é nada mais nada menos
do que dar ao Desembargador a remuneração do Ministro do Supremo Tribunal, por exemplo.
(Intervenção fora do mlerofone.) - Ou um
pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Ou mais, quer
dizer, o glorioso Estado de São Paulo que reverencio que há pouco foi objeto de uma homenagem minha, especial, e a fiz na pessoa do Presidente Ulysses Guimarães,
e que hoje homenageei ne presença de V. Ex.a - realmente pode suportar esse ônus, mas não o Estado de
Alagoas que eestá arrecadando 70% do valor de sua folha
de pessoal. Acho que essa deve ser a situação de quase
todos os Estados do Nordeste.
Com a palavra o Sr. Constituinte Jairo Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE JAmO CARNEIRO - senhor
Presidente, sugiro que se retire 'a vinculação ao Secretário de Estado e que se adote até o v,rolor percebido pelo
Míníatro do Supremo. Cada Estado terá na sua autonomia a prerrogativa de deliberar, de legislar sobre os seus
limites, até o limite percebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, afastando a vinculação com
Secretário, que é
que está na Legislação Federal hoje
em vigor.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Constituinte
Jairo Carneiro, infelizmente, não posso aceitar essa sugestão, porque não existe proposta formalizada por escrito, e não tenho como fazê-lo. E só tenho uma altero
nativa aqui: se fosse mera questão semântica, tirar ou
botar uma vírgula, trocar o data venia por desculpe-me,
por favor, tudo bem, mas não é isso.

°

°

(Intervenção fora do microfone. InaudíveL)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não, Sr. Constituinte, isso já é matéria vencida, já foi colocada. Agora
mesmo, houve outra questão semelhante e, se formos, foazer o que se pede, vamos definir também aqui quais são
os Estados em que os Tribunais Federais de Recursos vão
ser implantados e uma série de outras questões que ficariam pendentes na Subcomissão. O que quero na minha
emenda é suprimir essa equiparação, que dizer, o piso
deve ser igual à remuneração, na prática, e Ministros
do Supremo Tribunal Federal, nós corrigiremos maís
adiante.
(Intervenção fora do mícrofone.)
O SR. CONSTITUINTE (Plinio Martins) dente, permita-me argumentar ...

Sr. Presi-

O SR PRESIDENTE (José Costa) - A minha proposta é retirar o Ministro do Supremo Tribunal e corrigir
mais adiante, na Comissão Temática. Acho isso mais prudente.
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o SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS - Sr. Presidente, permita-me, argumentar ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vai ser, no mínimo, igual. E, mesmo assim, não concordo, porque Alagoas
e outros pequenos Estados do Nordeste não têm condições
de pagar isso.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Presidente, o argumento de V. Ex. a parece-me injusto diante
de uma dotação que houve hoje aqui, vencedora, ou seja,
os funcionários das serventias judiciais vão ganhar igual
no Brasil inteiro, e por que os juízes não?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Na verdade, Sr.
Constituinte Plínio Martins - permita-me um esclarecimento - não sou contra quem ganha bem, mas a favor
de quem ganha mal, e até proponho a V. Ex.a que estenda o
raciocínio aos Deputados Estaduais, Vereadores, etc. e que
todos eles, nem o mesmo, po rexemplo, que os Deputados
Federais. Seria muito interessante.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Pareceme, contudo, que V. Ex. a não entendeu a minha colocação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu realmente não
entendi, confesso.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Então,
ouça o que eu digo. e, participei de uma votação na qual
fui vencido, segundo a qual os funcionários das serventias
judiciais ganharão igual em todo o Pais, seja em Alagoas,
Mato Grosso do Sul, ou São Paulo. Se os serventuários contra quem eu não quero me opor - podem ganhar o
mesmo no País inteiro, por que os magistrados não podem?
O SR PRESIDENTE (José Costa) - Realmente, o
raciocínio de V. Ex.a é lógico, então, vou submeter a emenda à votação '"
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Permitame, Sr. Presidente. Antes de mais nada, quero dizer-lhe
que V. Ex. a testemunhou comigo a feitura desse relatório.
V. Ex.a ficou comigo até a madrugada, quando nós fizemos
no computador a classificação das emendas. Imagino que
V. Ex.a, nem por sombra, admite que eu tivesse colocado
aqui, como aprovada, uma emenda que na verdade não o
foi, sabendo disso.
O SR. PRESI'DENTE (José Costa) - Perdão, não estou
colocando isso como de má-fé. Estou dizendo a V. Ex. a
que a razão do meu destaque decorre do fato de ela figurar como aprovada integralmente - a emenda n. O 340.
Assim sendo, eu não teria o legítimo interesse de requerer
o destaque. Mas, aí, a realidade mostrou-me que ela não
foi aprovada.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Com
esta retificação que achei que deveria fazer, a fim de que
não pairasse qualquer dúvida, considero que a matéria
está bastante esclarecida. Os Srs. Constituintes já podem
votar. Manterei a minha posição por causa do raciocínio
que expus. Acho que os juízes devem ganhar igual para
não terem de bater à porta do Executivo.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deixe-me explicar: o texto é que consagra isso e já está aprovado. Não
tem o que destacar, está aprovado. A minha emenda é que
suprime isso.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Então,
não entendi. Já não existe igualdade consagrada?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - O
Deputado Gastone Righi suer que se suprima também
a referência quanto a secretãrtc de Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Deixe-me ler o
texto para V. Ex. a Lerei o item VI do art. 2.0

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Gostaria
de fazer um requerimento sobre a votação. Requeiro que
a matéria seja votada sem a sua parte final, que estabelece a equiparação com o Secretário de Estado e, no mínimo, com Tribunal Superior.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Quem
propõe é o Poder Judiciário, mas nós é que decidimos.

O Sr. PRESIDENTE (José Costa) - O que está sendo
votado, eminente Deputado Gastone Righi, é uma emenda.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Cuja prieneíra parte contém a igualdade de vencimentos para
magistrados com diferença de 10%, e na parte final da
emenda é que estabelece essa equiparação a Secretário
de Estado e a Ministros.

"Os vencimentos dos Juizes serão fixados com
diferença não excedente de dez por cento de uma
para outra entrância, atribuindo-se aos de lentrãneía mais elevada não menos de noventa por
cento dos vencimentos dos integrantes do respectivo TribunaL .. "
Agora, aí, vem a remuneração dos membros do respectivo Tribunal.
(Intervenção fora do míerofone.)
Só para explicitar, que a parte restante seja destacada.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não pode. Já
está aprovado, isso é matéria vencida.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A primeira parte está aprovada?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está aprovado
tudo, a primeira parte e a segunda.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Então
a emenda é para suprimir.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Para suprimir.
O relógio do Presidente está muito distante de marcar
meia-noite, ainda. Diz o seguinte:
... "assegurada esta remuneração dos membros do respectivo TribunaL"
O segundo texto aprovado é assim:
" . .. não inferior à percebida, a qualquer titulo, pelos Secretários de Estado, nem superior a
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal."
Quer dizer, a remuneração dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal passa a ser piso para 'a remuneração do
Desembargador, o que é uma inversão. Não tem erro
está aprovado.
r
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Senhor Presidente, só para lembrar que tem de haver esse
parâmetro que V. Ex. a propõe, até por que agora, quem
fixa os vencímentos dos Juizes e dos Desembargadores
ete., não é mais o Poder Executivo, ou o Poder Legislativo,
mas o próprio Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Submeto a
emenda à votação. Os que ficam com o relatório, permitindo que a remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal passe a ser piso da remuneração dos membros do Tribunal respectivo a que se refere aquela alínea,
votarão "não" à minha emenda, A minha emenda suprime do texto a expressão "Ministros do Supl'emO Tribunal
Federal". Submeto a votos.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ dente, peço a palavra.

Sr. Presi-
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o SR. PRESIDENTE (José Costa) - iÉ sobre a votação?
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Não.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Então não posso
conceder-lhe a palavra.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presídente, apenas para dizer que o que aconteceu aí não era
o que interessava. Ninguém vai conceber que se pensasse
em transformar em piso; é um erro grosseiro. Ninguém
pode imaginar que o Relator estivesse pensando 'em colocar o Supremo Tribunal Federal como piso para os .Tribunaís regionais. Não se pode admitir esse erro, porque
seria muito grosseiro. É questão meramente de redação.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Qual é a solução?
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Corrigir a
redação é o que proponho. Peço a V. Ex.a que a submeta
ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu só posso colocar em votação o que está proposto.
O SR. CONSrrITUINTE JAIRO CARNEIRO - Senhor
Presidente, sugiro, no lugar onde está a palavra inferior,
sej a superior.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Acho que piorou.
Submeto à votação a emenda.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - V. Ex. a
não entendeu e os Constituintes também não. Não superior. Já houve casos em que a palavra estadual foi mudada para federal.
(Intervenção fora do mícroíone.)
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Exatamente, acho que devemos conceder ao Relator o mesmo
direito que teve anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não se trata
do mesmo direito. Não é conceder ao Relator o mesmo
direito. O direito é da Subcomissão, que decide por maioria absoluta.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Na redação aqui está Justiça Estadual e interpretou-se Justiça
Federal, Tribunais Federais.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - No caso de 'estadual para federal, quero esclarecer a V. Ex. a que houve
uma errata ,e foi publicada no avulso.
Está em votação a Emenda n.? 340.
(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - "Sim", aprova a
emenda qne manda suprimir a expressão "o Supremo
Tribunal Federal", ou remuneração do Supremo Tribunal
Federal, fica só "pelos Secretários de Estado da respectíva
unidade federativa". "Não", mantém a redação do projeto, passa a ser piso.
Destaque à Emenda n. O 340, do Sr. José Costa
Votaram "SIM" os Srs. Constituintes:
José Costa, Paes Landim, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Silvio Abreu, Vinicius Cansanção, Adolfo Oliveira.
Votaram "NÃO" os Sirs. Constituintes:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, Leite Chaves, Maurícío Corrêa, Michel Temer, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Messias Gois.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A emenda foi
rejeitada: oito votos contra sete.
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Acho, sinceramente, um absurdo se fixar como piso
a remuneração do Bupremo Tribunal Federal para Desembargador, o problema é que o referencial é São Paulo.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - A Subcomissão passará por um vexame se encaminhar 'esse texto à
Comissão Temática.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Eu disse há pouco que o eminente Relator poderia, na redação final, propor à Subcomissão. Se a Subcomissão, na sua soberania
e pelo mesmo quorum previsto no Regimento alterar, tudo
bem.
Com a palavra o Constituinte Ronaro Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRJi:A - Sr. Presídente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, parece-me regimental que aquilo que, eventualmente, não tiver sido alcançado no todo ou parcialmente pela Subcomissão, seja
remetido para a Comissão principal, até o limite máximo
do relatório pleno.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não é isso. A
matéria tem de ser decidida aqui.
O SR. CONSTITUINTE RONARO COORJi:A - Sr. Presidente, me permita?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex.a tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORR1M - Se uma
determinada Subcomissão, regimentalmente falando, não
lograr produzir o seu relatório, essa missão fica remetida
à Comissão principal. Quero propor a V. Ex.a que, a continuarmos produzindo, por votação, matérias dessa magnitude, no 'estado de cansaço em que nos encontramos,
acho que menos grave seria dizer à Comissão central que
só podemos vir até aqui no período regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Isso seria uma
manifestação de incompetência coletiva ou ...
O SR. CONSTITUINTE iRONARO CORRJi:A - V. Ex. a
me perdoe. É uma questão de ponto de vista pessoal.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex. a tem razão.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRJi:A - Estou
começando a vexar a mim mesmo de continuar votando
matéria dessa magnitude num ambiente como este de
cansaço, de ímpedímento até, por questões pessoais. Já
não dá mais. Acho mais digno para nós todos dizermos à
Comissão central que o limite de tempo nos permitiu chegar até onde chegamos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Registro as ponderações de V. Ex.a.
Passo à matéria seguinte. Do nobre Constituinte Paes
Landim, a Emenda n. O 421. Solícito aos Srs. Constituintes
que têm destaque a apresentar, que façam a gentileza de
verificar a possibilidade de retirar aqueles que não forem
sobre matéria relevante, a fim de podermos abreviar o
processo de votaeão. R·etirada a Emenda de n. O 421 nelo
autor. Temos matéria sobre Justiça Eleitoral e sobre Disposições Gerais, duas apenas. Tem a palavra o nobre Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, atendendo ao apelo do nobre Constituinte Maurício
Corrêa, que não quer definir inclusão da Justiça Federal
na União, que é da União, equiparada aos juízes federais, e
que se comprometeu comigo de votar a favor da minha
emenda na Comissão Temática - registro de público, aqui.
O SiR. PRESIDENTE (José Costa) temunho, que é muito importante.

Com o meu tes-
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o SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Exatamente.
O que eu queria abordar, Sr. Presidente, permita-me,
são dois aspectos. Primeiro é que, no art. 41 do atual anteprojeto, do ilustre Relator, diz assim: "A lei disporá
sobre 'organização judiciária do Distrito Federal. .. " Mas,
por sua vez, o art. 5.°, quando chega na Justiça, dos Estados diz que, através Ide resoluções, seus órgãos vão criar
cargos, etc. Acho um risco muito grande, Já imaginaram
deixar que os Tribunais de Justiça de Alagoas, do Piauí,
por resoluções, criem cargos no meio. É um risco muito
grande. Façam só a organização judiciária. Assim como,
o Senado legisla para o Distrito Federal, para os Estados
serão as Assembléias Estaduais. Chamo a atenção de
V. Ex.a para ponderar sobre isso. Qual é o mecanismo que
se vai encontrar, porque isso é uma desigualdade inacreditável.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sem dúvida alguma. O mecanismo que temos para resolver isso é corrigir
na Comissão Temática.
O SR. CONSTIT'lJ'INTE PAES LANDIM - Queria que
V. Ex. a registrasse, pelo menos isso.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está registrado.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Queria, encerrando, porque é a minha última intervenção nesta noite,
agradecer a V. Ex.a, um grande Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre Constituinte Paes Landim, V. Ex.a foi mais generoso.
O SiR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - ... ao ilustre Relator, de quem dlscordel veementemente várias vezes e a quem quero registrar o meu apreço. Quero também autorizá-lo, Sr. Presidente, a expungir do texto eventuais objurgatórias diretas ou indiretas que possam ter
atingido o ilustre Relator. Minha veemência é porque
tenho grande respeito por que é coerente. Admiro V. Ex.a,
o Dr. Plínio e outros, como o nobre Constituinte Maurício
Corrêa, que enfrentou o general Nenton Cruz. Realmente,
não me coformo, às vezes, é com certos comportametos
aleatórios a determinadas condutas ao longo do processo
político deste País. Sr. PresiJdente, já admirava V. Ex. a
passei a admirá-lo mais ainda. E faço questão de registrar
isso no plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre Constituinte Paes Landim, V. Ex.a foi muito generoso, mas os amores
são recíprocos. Matéria seguinte: Justiça Eleitoral. Do
nobre Constituinte Maurício Corrêa, Emenda n.O 393.
"Dê-se ao art. 24 e seus incisos, alíneas e parágrafo único, a seguinte redação:
Art. 24. O Tribunal Superior EI'8itoral compor-se-á:
I - mediante eleição pelo voto secreto:
a) de três juízes dentre os Ministros Ido Superior Tribunal de Justiça; e
b) de dois juízes dentre os membros do Tribunal Superior Federal;
II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral, com mais ide dez anos
de efetiva atividade profissional, indicados pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os três Ministros do Superior Tribunal de Justiça.""
Com a palavra o eminente Constituinte Maurício
Corrêa, e, a seguir o nobre Relator.
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O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRJiJA - Não há
problemas nenhum, eu a retiro.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - iRetirada a
emenda.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:i!:A - A consideração está com o Sr. Relator, com relação à uniformização do tratamento dos advogados nos Tribunais.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Estou
de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Jo..::é Costa) - RetirJ.cla a emenda. Anote, por gentileza, D.a Tasmânia. Só há mais um assunto ainda, que é Das Disposições Gerais. Do Constituinte
Gastone Righi, Emenda n. O 235.
"Dá ao art. 2.°, caput, a seguinte redação:
"O estatuto da magistratura será definido no
âmbito federal, em leis de iniciativa do Conselho
Nacional de Justiça e, no âmbito estadual, pelos
Conselhos equivalentes." Retira?
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Tenho um
grande número de pedidos de destaque. Quero colaborar
com a Subcomissão. Peço a V. Ex. a que me deferisse, não
bem um privilégio, mas uma precedência para que eu possa,
realmente, colaborar com V. Ex.as
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Considerando a
intenção de V. Ex.a que é exatamente facilitar os trabalhos da Bubcomíssão, com o maior prazer passo a palavra
a V. Ex.a
o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Já fiz
separações dos destaques e vou-me referir rapidamente a
alguns pelos quais tenho muito empenho. Adotarei um
critério de consulta ao Plenário, sem chamada. Se o Plenário se inclinar pela aprovação, votamos aqueles pelos
quais o mesmo se inclinou. Senão, desisto do resto para
colaborar com V. Ex. as Não sei se me fiz entender. Há
alguns que destaquei como mais importantes. Rapidamente
digo o que é. Se houver concordância, votamos; senão, desisto do destaque.
Sr. Presidente, a Emenda n.o 117 procura suprimir
do art. 7.°...
O SR. PiRESIDE..'N"TE (José Costa) - Nobre Constituinte, um momento. Como V. Ex.a apresentou muitos destaques, estamos tentando ordenar.
Nobre Constituinte, V. Ex. a não requereu destaque
para a Emenda n.O 117. Não consta aqui.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, a segunda emenda é a n,v 100.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Um momento,
Constítuínta Gastone Righi, vamos voltar à primeira
emenda.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não há
requerimento de Idestaque. Eu tenho aqui como destacada,
mas não vamos complicar.
Emenda n.O 100, verifique se está destacada, por gentileza. (Pausa.) Está destacada.
"Inclua-se onde couber:
São proibidas e nulas de pleno direito decisões
jurisdicionais:
a) imotivadas;
b) proferidas em sessões secretas, ou mediantes votos anônimos;"
Quero isto como princípio constitucional absoluto.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em decisões proferidas em sessões secretas, nesse item b, hoje, o supremo
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Tribunal Federal faz com a argüição de relevância. Decidem em sessão secreta, sem motivar.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - li: o não
enuciado Ido voto, porque não se sabe quem votou a favor,
ou contra. Não há fundamentação. li: da essência da função do juiz assumir a responsabilidade.
O SR. PiRESIDENTE (José Costa) - A fundamentação
da sentença propicia às partes o controle do erro ou do
acerto da decisão.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Art.
2.°, V:
"As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, identificados os votantes e tomadas pelo voto de dois terços de seus membros."
Isto colocamos no nosso texto, atendendo a ponderações feitas aqui.
A matéria de V. Ex.a é mais no capítulo Dos Direitos
e Garantias Individuais, porque diz exatamente como é que
deve ser o processo.
O SR. CONSTITU'INTE GASTONE RIGHI - Quero
referir-me aos tribunais e à justiça; quero decisões jurisdicionais. Portanto, se refere ao Poder Judiciário.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Nós, de
certa maneira, acolhemos o que V. Ex.a coloca, porque
quando colocamos aqui o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, nós eliminamos aquele recurso extr.aordinário e deixamos claro que não há nenhuma possibilidade de recurso Ide relevância e de que Regimento de
Tribunal se fixe à matéria processual. Isto está compreendido no bojo da nossa concepção de justiça. Não está
explicitado.
I O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Por exemplo, um juiz é, hoje, julgado por Conselho etc.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Submeto à votação a proposta do eminente Deputaido Gastone Righi,
contida na Emenda n.o 100.
A emenda diz o seguinte:
"Inclua-se onde couber:
São proibidas e nulas de pleno direito decisões
jurisdicionais:
a) imotivadas;
b) proferidas em sessões secretas, ou mediante
votos anônimos."
Em verdade, tanto o Relator, quanto o eminente Constituinte, j á se manüestaram a respeito, pelo que passo à
votação.
(procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Posso
interromper a votação e retirar, porque, evidentemente,
não atingirá ...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em questão de
ordem, o eminente Deputado Gastone Righi retira a
Emenda de n.O 100.
O SiR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, IDmenda de n.o 109 constava:
"A competência dos tribunais e juízes será definida em lei estadual de iniciativa do tribunal
local de maior hierarquia."
Agora, constava ainda:
"Que não poderá sofrer emendas durante o seu
processo legislativo e nos respectivos Regimentos
Internos."
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Art. 3.°
A SRA. SECRETARIA (Tasmânia Maria de Brito Guerra) - Destacadas: 102, 101, 112, 114, 235. São as emendas
de V. Ex.a destacadas.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Então, restou apenas uma. Esta não está destacada.
Só tenho uma emenda a destacar. Não pude comparar
o novo texto com o anterior.
Emenda n.? 101.
A última, a pedido da Ordem dos Advogados, que
acrescenta ao art. 8.0 , o seguinte:
"Parágrafo úníeo , A Ordem dos Advogados
do Brasil, entre outras atividades legais, compete:
a) defender a Constituição, pugnar pela boa
aplicação das leis e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições juridicas;
b) privativamente, aplicar sanção aos advogados por manifestações escritas e orais no exercício de sua profissão."
O SR. RELATOR (Plinio Arruda Sampaio) - Vai colocar a OAB dentro da Constituição?
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Eu desejaria só justificar.
A Ordem dos Advogados teria todo o interesse não
só de fixar na Constituição uma função objetivamente,
mas ainda em procurar dar ao advogado ínvíolabílídade em
suas palavras ou em suas manifestações escritas e orais.
E daí é que vem a razão de ser da emenda, que dá privativamente à Ordem direitos de aplicar sanções aos advogados, por manifestações escritas e orais, no exercício de
sua profissão.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Mas aí
nós criamos o Tribunal Superior do Advogado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Admita V. Ex.a o
seguinte: sou advogado, posso, em causa própria, fazer
uma representação criminal contra V. Ex.a O fato que
enuncio de que V. Ex. a teria praticado um fato delituoso,
não é verdadeiro, e isso tipifica um crime. V. Ex.a não poderia fazer representação criminal contra mim, contra o
advogado.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Perdão.
"Aplicar sanção aos advogados por manifestações escritas,
orais, no exercício de sua profissão."
O SR. PRESIDENTE (José COsta) - Estou exercendo
a proãssão e fiz poreseríto.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sim, fez
por escrito. Pode conter uma aleivosia a mim.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não é aleivosia.
Eu cometi um crime. Isso é denunciação caluniosa.
O SiR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Se for,
o crime não será seu, será do seu patrocinado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - E se eu fizer em
causa própria?
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Ai vai
responder, porque não praticou em função da sua profissão, praticou como cidadão, exercendo a tunção.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Coloco em votação a Emenda do eminente Deputado Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE
- Constituinte Gastone
Righi, como a magistratura e o Ministério Público, o advogado presta serviços de interesse público, sendo indispensável. (Inaudíve1.)
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"Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade pelos abusos que cometer, o advogado é inviolável no exercício da profissão e no âmbito de
suas atividades por suas manifestações escritas e
orais."
Agora, o resto é impossível dar para o advogado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vou colocar em
votação. Esta é a maneira de resolver a matéria.
O Relator, com a palavra, para apreciar a emenda
proposta pelo eminente Líder, Gastone lRighi.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Em que
pese todo o afeto e o respeito que temos pela OAB, aqui
me parece o seguinte: do jeito que a emenda está redigida,
ela é tão genérica que, na verdade, subtrai da ação da
Justiça, eventualmente, um crime. Quer dizer, se só a
Ordem pode aplicar sanção ao advogado, criamos um foro
especial.
(Apartes paralelos, inaudíveis.)
O SR. GASTONE RIGHI - Manifestações escritas e
orais.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Ele, no
exercícío de sua profissão, manifestando-se por escrito ou
oralmente, pode cometer um crime. Se ele cometer esse
crime...
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Seria sujeito
apenas à sanção administrativa pela Ordem.
O /RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) uma sanção administrativa e estaria fora.
Nem sei como é que a Ordem fez isto.

Ele teria só
É

exagerado.

O SR. PRESIDENTE (José COsta) - Submeto à votação a Emenda n.o 101 do eminente Constituinte Gastone
Righi. Quem a aprova, votará "sim".
(Procede-se à votação)
Destaque à Emenda n.O 101, do Sr. Gastone Righi

VOTARAM "NÃO" OS SRS.:
Francisco Amaral, Jairo Carneiro, José Costa, Leopoldo
Peres, aurícío Corrêa, Michel Temer, Paes Landim, Plínio
Arruda Sampaio, Raul Ferraz, Ronaro Correa, Silvio Abreu,
Vinícius Cansanção, Messias Gois.
Absteve-se de votar o Sr. plínio Martins.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por treze votos
e uma abstenção, foi rejeitada a 'emenda.
Retirada as Emendas de n,? 102, 112 'e 114.
Incluir no item 1.0 do art. 2.° do anteprojeto a expressão "no primeiro grau", ficando o dispositivo com a
seguinte redação:
Art. 2.°, item 1.0:
"O provimento inicial no primeiro grau, na
carreira, dependente da aprovação em concurso
público de provas e títulos, com a participação
do Ministério Público e da Ordem dos Advogados
do BrasiL .. "
Penso que isso é matéria vencida. (Pausa.) Prejudicada.
De autoria do Constituinte José Costa, a Emenda
de n.O 339, alínea a do item 2.° do art. 5.° do anteprojeto,
passa a ter a seguinte redação:
"Exercer outro cargo ou função pública, salvo o magistério."
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No anteprojeto diz:
"mesmo em disponibilidade"
E isso passa a ser uma pena. Eu queria tirar a expressão "mesmo em dísponíbílídade", ficando a redação:
"exercer outro cargo ou função pública, salvo
o magistério"
Mas, se está em disponibilidade... (Pausa.) Estou
aguardando.
Peço a V. Ex. a que" para registrar, fale ao microfone.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Existe!
uma emenda permissiva de que o Magistrado exerça os
cargos de Secretário e Ministro de Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Considero a minha emenda prejudicada.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Prejudicou a emenda de V. Ex. a?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Prejudiquei. Essa é a vantagem de ser Presidente.
Emenda n.o 36:
"Inclua-se, onde couber, o dispositivo a seguir:
No Juizo de segunda instância da Justiça Fed-eral não especíalízada é assegurado, na composição do Tribunal Regional Federal, o preenchimento de uma vaga por Delegado de Polícia
F1ederal de carreira, que conte, pelo menos, dez
anos de efetivo exercício e reconhecida competência.
Parágrafo único. Para os fins do disposto
neste artigo, a classe organizará lista Sêxtupla,
que o Poder Executivo reduzirá para três, para
encaminhar à aprovação do Congresso Nacional."
Se entendi, o delegado prende e julga. Estou certo?
Emenda do Constituinte Jairo Carneiro.
Passo à consideração do Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, depois V. Ex.a justificará.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Examinamos, Constituinte Jairo Carneiro, a idéia de que o
Delegado de Polícia precisa receber estímulos etc.
(Aparteante fora do microfone. Inaudivel.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio que prossiga.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - '" o
espírito do quinto é trazer para o Tribunal Superior um
cidadão que não é juiz. É o espírito de que se abra o
tribunal para novas vivências jurídicas etc. Mas o tribunal é um órgão eminentemente técnico, precisa de
pessoas que tenham não só o conhecimento teórico, que
o delegado tem, porque é um advogado, mas a experiência da judicatura, do exercício da função judicante. Ora,
o Delegado de Polícia não faz isso, ele faz uma peça préprocessual, que é ínelusíve depois refeita. Ele não tem
qualquer idéia do incidente processual. É, realmente, levar uma pessoa não adestrada para um tribunal que julga questões sertíssímas. O advogado não, ele é parte, ele
está ali dentro, ele conhece qualquer decisão judicial do
outro lado, ele examinou todas elas. E o desembargador
é um perito, é um grande entendido em Direito. De modo
que, apesar da boa vontade que tenho, e de achar que
os delegados precisam ter uma posição forte nesta Constituição, não a coloquei e, agora, votaria contra.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) o Constituinte Jairo Carneiro.

Tem a palavra
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o SR. CONSTITUINTE JAmO CARNEmO - (Fora
do mícrofone.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço a V. Ex. a
que fa1e ao microfone.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Tenho
um convencimento pessoal contra a discriminação dessa
categoria profissional. São profíssíonaís liberais, test~
dos na vida. TemQS profissionais de alto gabarito, que sao
delegados de polícia de carreira e, por isso, assumi comigo mesmo um compromisso de apresentar 'essa proposição. Nas minhas apresentações, nas reuniões que' tivemos, sustentei essa tese. E, agora apresento-a na forma
de 'emenda, para deliberação do Plenário.
(Intervenção fora do microfone. InaudíveU
- Pela ordem. Manifesto-me contrário, não por discriminação à classe, note bem!
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço que o Constituinte Maurício Corrêa fale ao microfone.
Destaque à Emenda n.? 36, do Sr. Jairo Carneiro
Votou "SIM" o Sr. Constituinte Jairo oarneíro,
Votaram "NãO" Os Srs. COllS,tituintes:
Francisco Amaral, José Costa, Leopoldo Peres, Maurício Corrêa Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Plínio
Martins, Ra~l Ferraz, Ronaro Corrêa, Vinicius Cansanção,
Messias Góis.
Emenda n,? 276, também do Constituinte Jairo Carneiro.
Acrescente, ao art. 4.0 , o seguinte parágrafo único:
"Sem prejuízo neste artigo e na composição
dos Tribunais de Justiça dos Estados."
E, no mesmo sentido:
"uma vaga será preenchida por Delegado de
Policia de carreira, com, pelo menos, quinze anos
de efetivo exercicio da função, comprovada experiência e reputação ilibada e notável saber jurídico,
indicado em lista sêxtupla pela classe, reduzida a
três pelo Poder Executivo ... "
A pedido do Constituinte Jairo Carneiro, considero prejudicada a emenda.
Do Constituinte Jairo Carneiro, Emenda n.o 36. Já foi
votada e rejeitada.
Do Constituinte Jairo Carneiro, Emenda n. o 38. É no
mesmo sentido. (Pausa.) Considera retirada? (Pausa.) O
Constituinte Jairo Carneiro a considera prejudicada, embora tecnicamente fosse melhor retirá-la.
Do Constituinte Vivaldo Barbosa. É um capitulo inteiro sobre o advogado. Considerada prejudicada a Emenda
n.o 413.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Prejudicada.
Emenda de n.?
dos Constituintes João Natal e
Messias Góis. V. Ex. a retira?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Retirada a Emenda de n.? 253 a pedido de um dos autores.
Acabou. Sendo meia-noite, finalmente, encerramos.
Pelo relógio do Presidente, é meia-noite em ponto.
Agradeço, sensibilizado, a presença dos companheiros
e da assistência -que, brava e heroicamente, resistiu até
esta hora.
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da presente reunião, convocando outra para amanhã,
às 17 horas, para leitura da redação final.
Está encerrada a sessão.
10.a Reunião Extraordinária, realizada
em 25 de maio de 1987
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e sete, às vinte horas e trinta minutos, em
sala própria, reuniu-se a Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público, presentes os Senhores Constituintes José Costa, Presidente, Plínio Arruda Sampaio, Relator,
Francisco Amaral, Moisés Pimentel, Adolfo Oliveira, Leite
Chaves, Sílvio Abreu, Raul Ferraz, Michel Temer e Ivo
Mainardi. Ata: havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, passando à leitura da
Ata da Reunião anterior, que foi aprovada sem restrições.
Ordem do Dia: o Sr. Presidente declarou que a presente
reunião se destina à apresentação da Redação Final do
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Logo a seguir deu a palavra
ao Deputado Plínio Arruda Sampaio, que teceu breves
comentários sobre o trabalho realizado. Encerramento:
antes de encerrar a presente reunião, o Senhor Presidente
agradeceu a colaboração dos Senhores Constituintes em
todas as etapas dos trabalhos, o que contribuiu de maneira efetiva para o sucesso alcançado pela subcomissão. Suspendeu a reunião, por cinco minutos, para elaboração da
presente Ata, que foi lida e aprovada sem restrições. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
presente às onze horas e quarenta e cinco minutos. As
notas gravadas, depois de transcritas, farão parte destes
registros, publicando-se sua íntegra no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Tasmânia
Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
Constituinte José Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está aberta a
última sessão desta Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público, realizada no dia 25 de maio e destinada,
na forma regimental, a receber do eminente Relator Plínio
Arruda Sampaio o anteprojeto em redação final, que será
encaminhado, na forma do art. 17, § 4.0 da Resolução n. o 2,
de 1987, da Assembléia Nacional Constituinte ao Exm.O Sr.
Presidente da Comissão de Organização dos Poderes e
Sistema de Governo, o Constituinte Oscar Corrêa.
Passo a palavra ao nobre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, informando antes que o livro de presença registra o comparecimento dos Srs. Constituintes José Costa,
Francisco Amaral, Moysés Pimentel, Adolfo Oliveira, Leite
Chaves, Sílvio Abreu, Raul Ferraz, Michel Temer, Plínio
Arruda Sampaio e Ivo Mainardi. Por conseguinte, há número regimental para deliberar.
Tem a palavra o nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, passo às suas mãos o texto autografado por V. Ex. a
e por mim, com a redação final do Anteprojeto de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, resultado do trabalho da Subcomissão do mesmo nome.
No ensejo, queria agradecer a V. Ex.a o esforço, o empenho e a gentileza com que cumulou o Relator, e gostaria
de pedir a V. Ex.a que fizessem consignar em ata um voto
de reconhecimento e louvor, pelo trabalho extraordinário,
a todos os funcionários desta Casa que nos ajudaram a
cumprir num prazo extremamente curto uma tarefa enorme.
Gostaria também de deixar consignado, nos Anais desta Casa, o meu agradecimento aos colegas desta Subcomís-
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são pela ajuda que deram e pelo elevado espírito público
com que participaram dos trabalhos.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - srs, Constituintes,
na forma regimental, devo suspender os trabalhos por cinco
minutos para redação, e posterior leitura, da ata respeítante à realização desta sessão que, como disse, é a última.
Mas, antes da suspensão dos trabalhos, associo-me a
V. Ex. a na homenagem justíssima, mais que merecida, aos
funcionários desta Subcomissão que se desdobraram para,
a tempo e a hora, atender não só aos reclamos, às necessídades de cada um dos Srs. Constituintes que participaram
dos nossos trabalhos, como também com despreendimento
abriram mão até de direitos que lhes são assegurados
pelo Regimento da Casa e vararam a noite, várias vezes,
a fim de que nossos trabalhos não sofressem solução de
continuidade. Não apenas a subcomissão, mas a Assembléia
Nacional Constitinte e o País ficam devendo a esses abnegados servidores os agradecimentos pelos relevantissimos
serviços que lhes foram prestados.
Suspendo a sessão por cinco minutos para redação e
ulterior leitura da ata dos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Está reaberta a
sessão. Passo a palavra a nossa secretária para leitura da
ata.
(Leitura da Ata)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Submeto à delíberação do Plenário o texto em redação final do anteprojeto elaborado pelo eminente Relator Plínio Arruda Sampaio, a ser enviado, ainda hoje, depois do término dos nossos trabalhos, ao Constituinte Oscar Corrêa ,Presidente da
Comissão de Organização dos Poderes e de Sistema de
Governo.
Em votação. Os Srs. Constituintes que aprovam o texto
em redação final do anteprojeto conservem-se como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.
Declaro encerrados os nossos trabalhos, congratulando-me com os membros desta Subcomissão pela dedicação,
pelo esforço, pelo extraordinário trabalho que desempenharam ao longo desses 25 dias úteis, com o objetivo de
dar ao País um novo aparelho judiciário, moderno, democrático, eficiente e, sobretudo, colocado a serviço da sociedade.
Os nossos trabalhos estão encerrados. A todos, muito
obrigado.

COMISSãO DA ORGANIZA:ÇAO
ELEITORAL, PARTIDARIA E
GARANTIA DAS INSTITUiÇõES
9.11. Reunião, realizada em 14 de junho de 198'7
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e quinze minutos,
no Plenário do Senado Federal, reuniu-se a Comissão da
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, presentes os Senhores Constituintes: Jarbas Passarinho, Pr·esidente; José Genoíno, Israel Pinheiro Filho, Euclides Scalco, Antônio Britto, Waldir Pugliesi, Artenir
Werner, José Tavares, Ezio Ferreira, Antero de Barros, Saulo Queiroz, Roberto Brant, Heráclito Fortes, Lídice da Mata, Prisco Viana, Relator, Arnaldo Martins, Asdrubal Bentes, Robson Marinho, Telmo Kirst, Airton Cordeiro, Osmír
Lima, Luiz Soyer, Ronaldo Cezar Coelho, José Agripino,
Etevaldo Nogueira, Alércio Dias, Ricardo Izar, Edivaldo
Mota, Francisco :Rossi, Tito Costa, Antonio Peroza, Iram
Saraiva, Moema São Thiago, Ricardo Fiuza, Ottomar Pin-

Sábado 22

10S

to, Horácio Ferraz, Paulo Delgado, José Melo, Nelson Friedrich, Carlos Virgílio, Olavo Pires, Mário Covas, Jayme
Santana, Marco Maciel, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Walter Pereira, Saldanha Derzi, José Freire, Jorge Viana, Aloysio Chaves, Paulo Pimentel, Geovani Borges, Geraldo Fleming, Tadeu França, Ruy Nedel, Antonio Carlos Konder
Reis, Domingos Leonelli, Cardoso Alves, Dionísio Hage,
Geraldo Alkmin, Furtado Leite, Gerson Camata, Lisâneas
Maciel, Carlos Chirelli e Percival Muniz, reuniu-se a Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das
Instituições. Havendo número regimental, o Sr. Presidente,
Constituinte Jarbas Passarinho, declarou abertos os trabalhos, com a aprovação da Ata da reunião anterior, dispensando a sua leitura. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente comunicou que o Senhor Constituinte Antonio Carlos Konder Reis solicitou a retirada da sua proposta que
estava sendo votada ontem. Continuando, o Benhor Presidente Jarbas Passarinho, convidou os Benhores Constituintes Heráclito Fortes e Nilson Gibson para funcionarem como escrutinadores, e passou à votação obtendo-se
o resultado a seguir, sobre as Emendas de ~.os: 399/398
-. r.ejeitada. 082 - rejeitada. 350.3 - rejeitada. 192.6 _
re~e~tada. 299.0 - rejeitada. 394.5 - rejeitada. 346.6 _
re~e~tada. 029.3 - aprovada. 088.1 - rejeitada. 477.9 _
rr;:Je~~!1c!a: 3?5.0 - rej~itada. 348.- - suprimindo expressao .1lllCIatIva do Presidente da RepÚblica". Aprovada. Requerímento de preferência para Emenda de n.? 068.7 _
aprovado. Rejeitada a Emenda 349.0 - rejeitada Emenda
ao. §.2.0 do art. 35 - rejeitada. 331.7 - rejeitada. 330.6rej eítada, 327.6 - rejeitada. Emenda ao art. 39 inciso IV
- ap~ovada. 027.7 - rejeitada. 256.6 - reti;ada. 119.5
- re~Ir.ada. 334.1 - rejeitada. Emenda ao § 2.0 do art. 41
- rejeitada. 0?6; 9 - rejeitada. 097.1 - rejeitada. § 1.0
do art. 41.~ r~JeItada. 114.4 - rejeitada. Emendas de parecer contrário a do Relator - rejeitada. Foram prejudicadas as Emendas de n.os: 533.6, 251.2, 146.4, 351.9, 191.8,
246.9, 318.0, 272.5, 329.2, 246.6, 329 2 360 8 111 7 314 4
179.1,282.5,313.9,339.2 300.7 270:1' 214'1' 478'7' 312'8'
476.1, 143.8, 042.1, 31O.í, 484.4 tE! 252'.3. O Sr. P~e~iden:t~

?onvocou os Srs. Membros para uma reunião a realizar-se
as de~en.o~e horas,.na Sala de Reuniões da Comissão de
Con~t1tU1çao e Ju~tIQa. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
PreSIdente,_ Const~tU1nte Jarbas Passarinho, encerrou os
tral;>alhos~ as dezoito horas e quarenta minutos cujo teor
sera pUblI~ac!0' na íntegra, no Diário da AssembÍéia Naciona~ Constituin~e.. E, para co~star, eu, Sônia de Andrade
~e1X'oto, SecretarIa da Comissao lavrei a presente Ata que
lída e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
'

ANEXO À ATA DA 9.a REUNIAO DA COMISSãO DA ORGANIZAÇãO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES, REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 1987 QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO
SR. PRESIDENTE.
Presidente: Constituinte Jarbas Passarinho
Relator: Constituinte Prisco Viana
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo
número regimental, declaro abertos os nossos trabalhos
da reunião da Comissão ida Organização Eleitoral.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da reunião
anterior.
O Sr. Secretário procede à leitura da ata, que
é aprovada sem debates.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nós estávamos cumprindo o Regimento naquilo que tange à Comissão de Sistematização, onde podem falar, durante cinco
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minutos, quatro parlamentares, dois a favor e dois contra,
no encaminhamento de votação.
Quanto à Comissão o Regimento é omisso, e como
temos o dia de hoje para completar nossos trabalhos, porque realmente, à meia-noite de hoje, está assinado este
prazo para nós - amanhã já é dia de entrar com o projeto
final na Comissão de Sistematização - assim sugiro que
modifiquemos o princípio, em vez de quatro pessoas, possa
haver apenas duas pessoas encaminhando, uma a favor e
outra contra. E em vez de cinco minutos, teremos três
minutos para cada um.
Peço a contribuição e a colaboração dos Srs. Oonstítuintes, porque, se tocar a campanhía, naturalmente, é
para indicar que o prazo já foi vencido. É esta a proposta
que faço.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Presidente, entendo que a proposta é muito interessante, para
que poss~mos ganhar velocidade nos trabalhos, até porque
em relação, pratícamente, a todas as matérias os membros
da .Comissão têm posição firmada, têm opinião pronta.
ASSIm, acredito que com isso ganharemos realmente maior
velocidade ~os trabalhos. jip~nas me permitiria sugerir que
fosse respeitada a preferência no encaminhamento ao autor da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Também
diria mais o seguinte: quando se tratar de defesa do substitu!ivo, prefiro que a palavra seja dada ao Sr. Relator.
Entao, um fala contra e o Relator fala a favor e com isso
elimínamos uma etapa. Então, isso decidido, -:amos reíníciar o trabalho a partir da votação de ontem.
Ontem, concluímos uma votação e não houve quorum
consequen~emente a matéria ficou inconclusa e deveria se~
votada hoje, mas o nobre Sr. Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis solicitou a retirada da sua proposta que estava sendo votada ontem.
Passo ao art. 20, às Emendás 399/A e 398/8 de autoria
do nobre Sr. Constituinte José Genoino. Peç~ que o Sr.
Relator leia o art. 20.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Art. 20. "O Presidente da República poderá decretar ouvido o Conselho
Constitucional, o Estado de Defesa q~ando for necessário
reservar, ou prontamente restabelecer, em locais determinados ou restritos, a ordem pública ou a paz social ameaçada por graves e iminentes instabilidades institucionais ou
atingida por calamidades naturais de grandes proporções".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Proponho
ao nobre Constituinte José Genoino, já que as emendas
não estão inteiramente à mão, que em vez de ouvido o
Con.selh~, Cons~i~ucional seja "autorizado pelo Congresso
Nacional . Modifica, portanto, ISSO. E na emenda seguinte,
que estamos votando junto, diz: "Rejeitado pelo Congresso
Naci?nal, cessa imediatamente o Estado de Defesa, sendo
considerados nulos para todos os fins de direitos os atos
praticados durante a sua vigência".
Então, aí está o fundamento da proposta.
Concedo a palavra para encaminhar ao nobre Constituinte José Genoino.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, como é claro no substitutivo do relator, o Estado de Defesa se fundamenta nas necessidades de estabelecer medidas coercitivas em relação ao problema interno, diferentemente, do Estado de Sítio que se coloca
em situações gravíssimas, que certamente o tempo e a
flexibilidade para se ouvir o Congresso Nacional poderia
prejudicar a eficácia da decretação do Estado de Sítio.
No caso de Estado de Defesa, uma vez que ele seja man-
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tido, como foi deliberado, trata-se de atenuar o seu potencial de arbítrio, possibilitando ao Congresso Nacional
uma discussão mais ampla da avaliação das possíbílídades e das necessidades.
Quero, neste breve encaminhamento, dizer que estou
respaldado num editorial sobre esta questão, muito bem
feito, pela Folha de S. Paulo. Este editorial diz que é
necessário, ínclusíve, substituir a palavra ad referendum
por autorização, porque a autorização do Congresso Nacional, para a questão interna, passaria a ser uma necessidade de avaliação mais ampla, de uma avaliação que
eliminaria a subjetividade do arbítrio por parte do Presidente da República e a possibilidade de que esta avaliação pelo Congresso Nacional não prejudicasse a execução das medidas coercitivas para aqueles que defendem
o Estado de Defesa para as necessidades internas.
Este é o encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, para encaminhar favoravelmente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex. a
tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, já evoluímos bastante, 'as díscussões que se travaram na Subcomissão esclareceram para os nossos companheiros, que eram membros daquela Comissão, que o
Estado de tieresa, da forma proposta e, inclusive, proposta pelo Relator Constituinte Prísco Viana, é um instrumento 'absolutamente democrático. Ele está submetido
ao controle do Congresso Nacional, está revestido de toda
a segurança necessáría ao instrumento moderno, mas
discordamos, data venia, da subcomissão do decreto do
Estado de Defesa, antes da consulta prévia ao Congresso,
por uma razão muito simples - obviamente, do ponto
de vísta mecânico, e em face da característica, a medida não
poderia - a demora dos debates, naturais, e a análise
mais profunda - o Congresso neste caso. As responsabilidades do executor e do Presidente da República estão
extremamente definidas. Dessa forma, Sr. Presidente, coloca-se de uma forma simpática uma znaneíra de anular o
E.~tado de Defesa, porque se for com consulta prévia,
obviamente, o mecanismo perde a razão de ser pela sua
característica de urgência para situações emergenciais.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Relator Prisco Viana.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Eu me dou por
satísteíto pela sustentação feita pelo Constituinte Ricardo
Fiuza.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Solicito
ao nobre Constituinte Heráclito Fortes para fazer a chamada nominal para a votação.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SiRS.
CONSTITUINTES:
Antero de Barros - Nelton Friedrich - Waldir Pugliesi - José Genoino - Paulo Delgado - Lídice da Mata
- Geovani Borges.
RESPOND'EM A CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS.
CONSTITUINTES:
Antonio Britto - Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Euclides Scalco - Heráclito Fortes - Israel Pinheiro Filho - José Tavares - Osmir Lima - Prisco
Viana - Roberto Brant - Robson Marinho - Ronaldo
Cezar Coelho - Rospide Netto - Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira - Horácio Ferraz Ríeardo Fiuza - Sadie Hauache - Saulo Queiroz - Artenir Werner - Jarbas Passarinho - Telmo Kirst -
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Airton Cordeiro - ottomar de S. Pinto - Cardoso Alves
- Nilson Gibson - Paulo Ramos - Jorge Vianna - José
Freire - Rachid Saldanha Derzi - Walter Pereira Aloysio Ohaves - Paulo Pimentel - Antônio Carlos Konder Reis.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram
"NAO" 35 Srs. Constituintes, e votaram "SIM" 7.
Rejeitadas as emendas e prejudicadas as emendas que
estavam correlatas com ela.
Passamos ao art. 22.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, tenho uma emenda que modifica o caput do art. 20
e gostaria que fosse apreciada, já que não tem qualquer
pertinência com a emenda que foi apreciada,
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Foi mantido o caput, conseqüentemente prejudica a emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Tenho uma
emenda que modifica o caput de uma forma bem atenuada
e que não tem qualquer pertinência com a modificação feio
ta ou proposta pelo Constituinte José Genoíno.
A emenda é a de número 82. Por favor, gostaria que
V. Ex. a desse uma ajuda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em seguida temos uma emenda apresentada pelo Constituinte
Paulo Ramos ao art. 20, Emenda n.O 82-2, que diz o seguinte: "O Presidente da República poderá decretar, ouvido
o Conselho Constitucional, o Estado de Defesa quando for
necessário preservar ou prontamente restabelecer, em locais determínados e restritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidades naturais de grandes proporções, por solicitações dos Governos estaduais, que se
sintam incapazes de superar o evento, com as forças de
que dispõem, ou pela contestação que os membros, sem
força suficiente, se recusam a fazê-los".
Então, as inovações estão aí claras. A primeira é que
poderá decretar - já modificou o que era imperativo.
Há a inovação relativa aos Governos estaduais.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presídente peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, se não foi votado o Conselho Constitucional, a
matéria está prejudicada, porque está se pressupondo que
é uma emenda em cima de uma coisa inexistente ainda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não. Tra·
ta-se do caput do art. 20. V. Ex. a está equivocado.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Mas
S. Ex.a submete ao Conselho Constitucional ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O caput
é o mesmo: ouvido o Conselho Constitucional, que é a
mesma coisa.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Ouvido o
Conselho que não existe.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas n6s
acabamos de votar isso, nobre Constituinte. Peço ao nobre
Constituinte Paulo Ramos que, ao encaminhar, faça brevemente também a explicação da modificação, para ficar
mais claro para a votação.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Esclareço
a todos que a emenda não propõe, praticamente, nenhuma
modificação substancial no texto, apenas analisando os argumentos do relator e concordando com todos eles, na
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medida em que afirma no parecer que o Estado de Defesa
seria uma medida preliminar e mais atenuada do que o
Estado de Sítio, com a finalidade específica de dotar o
Estado de um mecanismo eficiente para fazer face a graves perturbações da ordem, que não se excedessem de
determinados limites. Acolhendo, entendendo como pertínentes tais argumentos, assumi a preocupação que considero mais detalhada, porque assumi uma preocupação específica com a imagem das Forças Armadas.
Todos nós sabemos, ao longo dos últimos anos, especialmente em razão do envolvimento muito constante das
Forças Armadas em questões internas, que a sua imagem
junto à sociedade ficou um pouco desgastada. Então, com
o objetivo exato de preservar a medida proposta no parecer no substitutivo do relator, e com o objetivo, também,
de preservar um pouco mais a imagem das Forças Armadas, acresci ao dispositivo a parte final que passo a ler.
"Art. 13. O Presidente da República poderá
decretar, ouvido o Conselho Constitucional, o Estado de Defesa, quando for necessário preservar, ou
prontamente restabelecer, em locais determinados
e restritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades naturais de grandes proporções."
Até aqui o texto está rigorosamente igual ao texto constante do substitutivo. Eu acrescento: "por solicitação dos
Governos estaduais que se sintam incapazes de superar o
evento com as forças de que dispõem ou pela contastação
de que, mesmo sem forças suficientes, se recusa a fazê-lo".
Veja bem, Sr. Presidente e Srs. Constituintes: aqueles
que são vinculados à área da segurança sabem que as
forças policiais estaduais são consideradas a primeira linha
de defesa. Na medida em que os membros desta Comissão
acolherem a inclusão, estarão reconhecendo aos Governos
estaduais a sua autonomia para agir com as forças de que
dispõem, e ao mesmo tempo, preservando a imagem das
Forças Armadas, sem tirar do Presidente da República
todas as possibilidades de decretar o Estado de Defesa,
desde que julgue conveniente.
li: esta a minha explicação.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente naturalmente que o Plenário é soberano para decidir, mas com
todo o respeito que tenho para com o Constituinte Paulo
Ramos, o mecanismo que S. Ex. a introduz poderá, eventualmente ser uma fonte geradora entre o Presidente da República e o Governo estadual. Acredito que esta deve ser uma
atribuição facultativa do Senhor Presidente da República
a despeito da ressalva feita ao final dessa medida, de que
a intervenção do Governo federal s6 se faria se os Governos estaduais se recusassem. Do ponto de vista político,
parece-me que se está criando aqui um elemento favorecedor de conflito político entre o Presidente da República
e o Governo do Estado. Por esta razão, não me animo em
oferecer parecer favorável ao aproveitamento da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço aos
Srs. Constituintes que tomem assento nas suas cadeiras.
Vou fazer o experimento de natureza simb6lica nominal. Os
Srs. Constituintes que estiverem a favor da emenda do
Constituinte Paulo Ramos ficarão de pé. Os Srs. Constituintes que estiverem contra permanecerão sentados. (Pausa.)
Passamos à votação nominal.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Uma questão de ordem. Gostaria, Sr. Presidente, de solicitar aos
membros desta Constituinte que fizessem o obséquio de
ler o texto para que pudessem se posicionar. A Emenda é
a de n.? 82, que é um tema delicado, e tenho certeza abso-
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luta que, lido com cuidado, os Srs. Constituintes irão veríficar que o texto em nada altera, ao contrário, não cria
conflitos, evita conflitos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) proceder à chamada nominal.

Vamos

(Procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, pela ordem. Como é matéria que
diz respeito à votação, pediria ao Constituinte Paulo Ramos que me esclarecesse sobre a redação da sua emenda
aditiva. Porque, na publicação, diz que: "Por solicitação
dos Governos estaduais, que se sentem incapazes de superar o evento com as forças de que dispõem, ou pela constatação de que mesmo sem força", ou mesmo com força?
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - No caso
para ficar preciso, dentro do espírito que pretendo, seria
"com ou sem forças", porque o Governo para se julgar
impotente, e reconhecidamente impotente não faz, e
com capacidade também não faz.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS KONDER
REIS - Era um esclarecimento inevitável, Sr. Presidente,
para que se vote a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Certo.
Peço apenas mais uma vez aos Srs. Constituintes que declinem o nome, porque o serviço de som tem dificuldades.
Prossiga a votação, Sr. Constituinte.
(Procede-se à votação)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS.
CONSTITlj"'INTES :
Antero de Barros - Antonío Britto - Euclides Scalco
- Israel Pinheiro Filho - JoSé Tavares - Luiz Soyer _
Nelton Friedrich - Osmir Lima - Roberto Brant - Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coelho - Waldi:r Pugliesi
- AiIlton COrdeiro - oesar Maia - Moema São Thiago _
José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da Mata - José
Freíre - Walter Pereira - Antônio Carlos Konder Reis.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS.
CONSTITli"'INTES:
Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Edivaldo Botta
- Heráclito Fortes - Prisco Viana - Tito Costa - Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira - Horácio
FeTraz - José Agripino - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar
- Sadie Hauaclie - Saulo Queiroz - Artenir Werner
- Ja'l"bas Passarinho - Telmo Kirst - ottomar de S.
Pinto - Cardoso Alves - Nilson Gibson - Rachid Saldanha Derzi - Aloysio Chaves - Paulo Pimentel - Dionísio Hage - Geovani Borges.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram
"sim" 21 Srs. Constituintes. Votaram "não" 26 Srs. Constituintes.
Rej eitada a emenda.
Peço aos Srs escrutinadores o obséquio de reproduzir
a votação anterior, onde foi rejeitada a proposta do Constituinte José Genoino. Fica facultado ao autor da emenda,
ou quem que a sustente, a~ompanhar a votação, para evitar qualquer tipo de questao de ordem como a de ha pouco, por questão de erro do escrutinador.
Passamos ao art. 22. Há a Emenda n,> 350-3, substitutiva do Constituinte lram Saraiva. Ela é uma substituição
de praMca.mente toda a seção 2, 'Correspondente ao Estado
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de Sítio. Não havendo que a encaminhe, concedo a palavra
ao nobre 'Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, o
nobre Constituinte Iram Saraiva apresenta uma emenda
que substitui toda a seção reterente 'ao Estado de Sítio.
A alteração principal é 'aquela que diz respeito ao caput
do art. 22: como proposto no substitutivo, o Presidente
da República poderá decretar o Estado ode Sítio ad referendum do Congresso. O nobre Constitunte propõe uma
outra redação. "O Congresso Nacional poderá decretar o
Estado de Sítio por iniciativa própria ou do Presidente
da República". Esta é a diferença fundamental: o Congresso pode decretar, ele próprio, por iníciativa de um
dos seus membros, ou por proposição do Presidente da
República. No fundo não altera, porque o Presidente decreta ad referendum do Congresso, mas é obrigado a
submeter a decisão ao Congresso. De sorte que o meu
voto é para que se mantenha a redação que está no
substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passaríno) - Faço a
verificação preliminar. Os Srs. Constituintes que estiverem a favor da emenda do Constituinte Iram Saraiva por
favor fiquem em pé. (Pausa,)
Nesse caso é evidente que está rejeitada a 'emenda.
Há emenda do Constituinte Fernando Henrique Cardoso, com solicitação de destaque~pelo Constituinte Paulo
Ramos, Emenda n. o 192-6. Vou le-Ia:
"O Prestderrte da República poderá decretar
o Estado de Sítio depois de autorizado pelo congresso Nacional."
A dif.erenca é esta em vez de ad referendum, é depois de autorizado. Com a palavra o Constituinte Paulo
Ramos para encaminhá-la.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente. Srs. Constituintes: ao longo dos últimos anos, ao
Congresso Nacional não tem cabido a participação nas
decisões mais graves deste País, não só em conseqüência
de um regime autoritário que concentrou todos os poderes rias mãos do Executivo. privando o Legislativo inclusive das mais elementares prerrogativas como, também,
por ter sírio um regime autoritário que se baseava muito
mais na força, já que tinha sustentacão clara dos setores militares - que, ao nosso ver, indevidamente se envolveram na atividade política. Ao propor a emenda dando uma nova redação ao artigo relativo ao Estado de Sítio, pretendeu o proponente, em face de decisão tão grave, permitir que a decisão não rosse simplesmente uma
decisão isolada do Presidente da República. Possibilita a
emenda ao Presidente da República ter a sua responsaHlidade repartida com o colégio representante do povo.
Assim. acredito que. em sendo aprovada a emenda, teremos a oportunidade não apenas de fortalecer o Poder
Legislativo, mas teremos a oportunidade de promover o
equilíbrio e a unidade entre os poderes em relação à matéria de tamanha gravidade. Não nademos de forma 'alguma deixar ao crivo exclusivo do Presidente da República
a decretação do Estado de Sítio, é preciso que o Congresso Nacional seja previamente ouvido.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Senhor
Presídente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra para encaminhar, nobre Constituinte ottomar Pinto.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Senhor
Presídente, Srs. Constituintes, a tradição constitucional
brasileira sempre atribuiu 'a iniciativa da decretação do
Estado de Sítio ao Presidente da República ad referendum do Congresso Nacional e, evidentemente, podemos
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até nos reportar a diversos casos na História, mas vamos
nos reportar a um, o da invasão da Polônia pela Alemanhã. Então, as forças hostis ao Brasil, por exemplo, 'entram no Território Nacional subitamente e é preciso convocar um Congresso, que está 'em recesso, mandar a passagem para Deputado para reunir, ,e há esta série de
dificuldades para o País, então, e mobilizar e partir para
rechaçar o avanço do adversário. Então, isto me parece,
não digo nem lírico, mas lúdico, e não se coaduna com
a defesa de uma nação do porte e' da responsabilidade
da Nação brasileira. l1i um assunto muito sério. Evidentemente que a audiência do Congresso Nacional é imperiosa, mas ela não pode ser prévia naqueles casos de
urgência em que uma mobilização e uma resposta pronta
se faça necessária, para evitar mal maior, para 'evitar
que mais vidas sejam ceifadas e que o patrimônio nacional seja destruído por um detalhe de ordem institucional
inj ustificáveI.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao nobre R'elator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente"
no interesse da brevidade da sustentação e considerando
suficiente a sustentação do nobre Constituinte Ottomar
Pinto, dispenso-me de qualquer outro comentário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço que
tomem assento os Srs. Constituintes.
Os que estiverem de acordo 'com a proposta do Constituinte Fernando Henrique Cardoso, defendida pelo
Constituinte Paulo Ramos, por favor queiram ficar em
pé. (Pausa.)
Votaram "SIM" 16 Srs. Constituintes.
Creio que 'em relação à aprovação da matéria, que
exige 32 votos, está rejeitada a matéria.
Emenda da Sra. Constituinte Lídice da Mata, também ao art. 22, que é praticamente condicionada ao :regime parlamentarista, em que S. Ex.a diz: "O Congresso
Nacional poderá aprovar ou não a decretação do Estado
de Sítio de iniciativa do Presidente da República ou do
Primeiro-Ministro nos casos de comoção grave, guerra ou
agressão armada estrangeíra".
Concedo a palavra à Constituinte Lídice da Mata
para encamínhar a votação.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA -1: exatamente, Sr. Presidente, por defender a idéia do estabelecimento do regime parlamentarista no Brasil e 'entender que deveríamos buscar contemplar nos diversos
relatórios, e que essa idéia deve predominar 'em relação
à estrutura e organização dos poderes na Nação, é que
acrescentei esta expressão "do Primeiro-Ministro" para
que pudesse se casar com 'a idéia geral do parlamentarismo.
O SR. PRESIDENTE (Jaflbas Passarinho) - V. Ex.a
há de compreender ou provavelmente concordar comigo
que esta matéria ficaria na dependência da decisão da
forma de governo.
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, a
coloeacão da nobre Constituinte Lídice da Mata é possivelmente correta em relação ao próprio art. 22, não fosse
situação que S. Ex.a prevê, de que o sistema de governo
seja outro. Não temos como votar em função de um
sistema de governo, porque não estamos sobre 'ele decídíndo aqui, portanto, não tenho como sugerir ou recomendar a aprovação desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se a Sra.
Constituinte concorda comigo, preferíría que a matéria
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ficasse então destacada, para ser encaminhada à oomíssão de Sistematização, no caso de mudança de forma de
governo de presidencialista para parlamentarista.
T'emos a Emenda n,v 346-2, de autoria do nobre Constituiste Nelton Friedrich, referente ao art .22, do anteprojeto.
"O Congresso Nacional poderá decretar o Estado de Sítio por solicitação fundamentada do
Presidente da República, nos casos de comoção
intestina grave ou de guerra ou agressão."
A rigor podemos considerar esta proposta já prejudicada pela posição anterior, e concorda com isso o Constituinte Nelton Friedrich.
Passamos ao art. 23:
"O Estado de Sítio indicará a sua duração, as
normas necessárias à sua execução e as garantias
constitucionais cujo exercício ficará suspenso.
Após sua publicação, o Presidente da República
designará o executor das medidas específicas e as
áreas abrangidas."
Há apenas uma proposta aqui do 'Constituinte Vivaldo
Barbosa que considero prejudicada, porque já foi votada
e mantido o decreto como está no caput do artigo.
Há emendas propostas ao art. 24, inclusive uma do
Constituinte Nelton Friedrich, que está prejudicada, pela
votação anterior. Aqui S. Ex.a diz:
"No intervalo das sessões legislativas, o Estado
de Sítio poderá ser decretado pelo Presidente da
República, obedecida a hipótese do inciso do art.
2. 0 "

o parágrafo único do art. 24, do substitutivo, também
prevê a hipótese que está sendo considerada pelo Constituinte Nelton Friedrich, por isso já consta:
"Art. 25. Decretado o Estado de Sítio, com
fundamento no item I do art. 22, só se poderão
tomar contra as pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade
determinada;
U - detenção obrigatória em edifícios não
destinados a réus e detentos de crimes comuns;
!II - restrições objetivas à inviolabilidade de
correspondência, ao sigilo das comunicações, à preservação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da garantia de liberdade de
reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas de serviços públicos;
VII - requisição de bens."
"Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do item III deste artigo a difusão de pronunciamento de Parlamentares efetuados em suas respectivas Casas Legislativas, desde que liberados
por sua Mesa."
Temos dois tipos de emendas aqui, uma repetida aliás
da Constituinte Lídice ida Mata, Emenda n. o 299 - o qu~
manda suprimir os incisos III e VII.
"lU - restrições objetivas à inviolabilidade
de correspondência, ao sigilo das comunicações, à
prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei."
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VII - requísíçâo de bens.
A Sr. Constituinte proponente da emenda propõe a
supressão desses dois incisos. Concedo a V. Ex.a a palavra
para encaminhar.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Presidente, mesmo entendendo se tratar o Estado de Sítio
um estado coercitivo sobre a sociedade, achamos q1'8 devemos deixar numa sitdação mais ampla as restrições
a serem permitidas. A inviolabilidade de correspor dêncía
pela importância que tem, o sigilo das comunicações, a
prestação a informações e a liberdade de imprensa deveriam ser, no nosso entendimento, mesmo no Estado de
Sítio, um direito do cidadão. Portanto, além disso, a requisição de bens como uma atitude a mais coercitiva possível, achamos que mesmo no Estado de Sítio não deveria
constar de forma explícita na Constituição. Neste sentido,
encaminhamos, já na fase anterior a este relatório, emenda neste sentido e voltamos a reafirmar aqui a nossa posição.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Presidente, para encaminhar. (Assentimento do Presídente.)
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, no estado de guerra,
quando a nação está em beligerância com outros países é
necessário, por exemplo, que haja a requisição de navios
privados, particulares, aviões das empresas privadas para
transportar militares ou equipamentos ou material bélico
para o teatro de operações ou para a linha de contato.
Então, é incompreensível que estando o País em guerra,
não possa o Poder Público requisitar bens necessários à
defesa da integridade territorial do País. É querer entregar o povo brasileiro à sanha dos seus inimigos. Não consigo, sinceramente, data venia da Constituinte Lídice da
Mata, por quem tenho muito respeito e muita admiração,
não consigo entender uma forma de defender essa imobilidade, este aíoujamento do Estado, esta autolímítação do
Estado na defesa da sua integridade territorial e do bemestar do seu povo.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIROZ - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra para a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIROZ - A Constituinte Lídice da Mata, na sua emenda supressiva, pretende
a eliminação de dois incisos do artigo. Perguntaria ao Sr.
Presidente se não seria possível a votação em separado
das duas supressões, visto que me inclino a votar favoravelmente à retirada do inciso lI!; presumo que possa
ser a posição de algumas pessoas e desfavoravelmente ao
inciso VI!.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isso já
havia me ocorrido. Agradeço-lhe a lembrança, porque acho
que são dois incisos que podem levar exatamente a esta
posição do Constituinte concordar com um e não concordar com o outro. Faremos a votação separadamente. Tem
a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, examinamos com o respeito que merecem todas as propostas
da Constituinte Lídice da Mata, e com muita atenção a
sua emenda.
Gostaria de chamar a atenção de S. Ex. a para algumas
alterações que foram feitas no texto do substitutivo que
está sendo examinado em relação àquele que foi proposto
ao nível das subcomissões. Por exemplo, no Estado de
Defesa:
§ 3.° O Estado de defesa autoriza, nos termos
e limites da lei - que acrescentamos - a restri-
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ção ao direito de reunião e associação do sigilo de
correspondência de comunicações telegráficas e
telefônicas.
A mesma posição viemos a adotar no inciso !II, restríções objetivas, para que estas restrições a serem feitas
neste campo da inviolabilidade da correspondência, do sígílo das comunicações, da prestação de informações, à libero
dade de imprensa, radiodifusão e televisão sejam aquelas
restrições que previamente estejam em lei, isto é, o Presidente só poderá restringir em relação àquelas restrições
que compõem o ordenamento jurídico em relação à questão. Portanto, Sr. Presidente, não tenho por que modificar
a posição do substitutivo por considerar que essas alterações feitas na redação do texto anterior garantem que não
se fará restrições fora do ordenamento jurídico.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à votação. Questão de ordem levantada pela Constítuínte Lídice da Mata.
A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, levando em consideração a ponderação do Constítuinte Saulo Queiroz e apesar de, se não me engano, a
questão da requisição de bens não constar nem hoje na
Constituição, eu abriria mão, feita uma consulta aqui aos
companheiros, por saber tratar-se de uma posição minoritária, para que votássemos apenas o inciso I!I.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Constituinte Saulo Queiróz tomou conhecimento. Então, a proposição fica apenas supressiva do inciso !II: "Restrições
objetivas à inviolabilidade de correspondência, sigilo das
comunicações, prestação de informações à liberdade de
imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei."
Vamos passar à votação simbólica preliminar. Os Srs,
Constituintes que estão de acordo com a proposta que favorece a emenda, como tem sido tradicional, ficam de pé;
tomo a votação posterior, também pedindo que fiquem de
pé aqueles que ficarem contrários.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidesnte, se
V. Ex.a permite, quero fazer apenas uma observação: se se
está preparando a votação para suprimir medidas constantes do inciso !II do art. 22, que se retere ao Estado de
Sítio, quero lembrar ao Plenário que em relação às mesmas
medidas restritivas, já o Plenário as aprovou no § 3.0 do
art. 20, em relação ao Estado de Defesa. Para uma medida
prévia, mais branda, já se adotou a medida que se está
querendo extinguir no Estado de Sítio.
O SR. CONSTITUINTE ANTõNIOCARLOS KONDER
REIS - Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento do Presidente.) - Como autor de emenda que propunha a substítuição do Estado de Defesa e do Estado de Sítio - emenda
que foi votada ontem - desejo chamar a atenção do Plenário para o seguinte: a emenda da Constituinte Lídice da
Mata exclui do Estado de Sítio, medidas restritivas que
estão previstas e já aprovadas no Estado de Defesa. Então,
o Estado de Defesa, que é uma medida mais suave, vai
permitir a restrição do sigilo de correspondência, de 'Comunicação telegráfica e telefônica. E pela emenda essas
medidas não poderão ser adotadas no Estado de Sítio. Esta
é a razão por que vou votar contrariamente à emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presídente, pela ordem. (Assentimento do Presidente.) - Naturalmente convém esclarecer aos Srs. Oonstítutntes que a elaboração da nova Constituição não se esgota na nossa Comissão Temática e qualquer aspecto que seja contraditório
será resolvido na Oomíssâo de Sistematização e depois no
Plenário.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Airton Cordeiro.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, salvo interpretação equivocada de minha parte,
há uma diferença, que considero fundamental, entre o § 3.°
do art. 20, quando tratamos do Estado de Defesa e o i~.
ciso UI do art. 25, cuja supressão é proposta pela Constítuinte Lidice da Mata. No art. 20, § 3.°, não se cogita da
restrição à liberdade de imprensa, enquanto que no inciso
lU do art. 25 há uma clara restrição à liberdade de ímprensa, radiodifusão e televisão. Então, parece-me que só por
esta razão se justifica plenamente a supressão do inciso UI
do art. 25.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As palavras proferidas ainda há pouco pelo Constituinte Paulo
Ramos e pelo Constituinte Airton Cordeiro, dirigem-se, naturalmente, a do último, à elucidação feita pelo Relator e
a do Constituinte Paulo Ramos à elucidação feita pelo Constuinte Konder Reis. Acho que os Srs. Constituintes estão
devidamente instruídos. Vamos à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento do Presídente.) - Apenas para comunicar ao Plenário que assume a posição de
titular o Constituinte Lysâneas Maciel, substituindo o Constituinte César Maia, do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Espe;:o
que S. Ex. a tenha sido informado suficientemente do que
estamos votando.
(Continua o processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram
"NAO" 31 Srs. Constituintes e votaram "SIM" 29.
Rejeitada a matéria.
Emenda n.o 394·5, de autoria do nobre Constituinte
José Genoino. Ela manda suprimir no parágrafo único do
art. 25 a expressão final "desde que liberadas por suas
Mesas".
Tem a palavra, para encaminhar, o Constituinte José
Genoino.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente coerente com a votação do item lU do art. 25, acho
impo;tante retirar do parágrafo único "desde que liberadas
por suas respectivas Mesas", porque parece-me que isso
significa uma restrição à liberdade do papel do Parlamentar de se pronunciar na tribuna sobre fatos que pode,
na condição de Parlamentar, na condição de membro do
Congresso Nacional, avaliar o Estado de Sítio. Temos inúmeros exemplos na história do mundo, na história de vários
países e há casos concretos em que a crítica - chamo a
atenção dos Srs. membros desta Comissão - a u~a opínião divergente, a uma medida como o Estado de SItIO nao
coloca em risco a própria medida, porque não é uma ação,
não é um movimento prático, é uma opinião política, porque o Parlamentar deve ter toda autonomia e toda libero
dade de expressar-se, sem restrição das Mesas das respectivas Casas. Por isso que mantenho a emenda supressrva,
Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Paesarínho) - Concedo
a palavra a V. Ex. a para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Sr. Presidente o argumento do nobre companheiro José Genoino é
compietamente distorcido. Estamos aqui valorizando a instituição. Parlamentares com alguma vivência, com experi-
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êncía na Casa, sabem que a composição das Mesas, normalmente obedece o critério da proporcionalidade, sabem
que essa composição é ampla e sabem que a Câmara é o
forum competente para evitar, muitas vezes, como já tive.
mos oportunidade de verificar nesta Casa, que um pronunciamento açodado, que uma matéria mal colocada, possa
até vir em prejuízo daquele Parlamentar. Isso inclusive já
existe, porque as Mesas hoje, tanto do Senado como da
Câmara, podem ou não determinar a inserção ou a retirada de qualquer matéria. A medida é altamente salutar,
altamente democrática. Esta é a nossa Casa, este é o nosso
forum e o dispositivo deve ser mantido. Não é restrição
nem à crítica, porque a Mesa nunca censurou crítica de
quem quer que seja.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes
de passar à votação ou à verificação preliminar, quero
pedir a atenção dos srs, Constituintes, porque o livro de
presença indica 53 assinaturas e estamos tomando 60
votos. Portanto, há 7 Srs. Constituintes que não assinaram o livro e peço que façam o obséquio de assinar para
evitar amanhã qualquer tipo de impressão equivocada a
respeito do número de votos.
Peço aos Srs. Constituint-es que tomem seus assentos
para fazermos a verificação preliminar.
Os Srs. Constituintes que forem a favor da emenda
supressíva do Constituinte José Genoino fiquem de pé.
(Pausa.)

Rejeitada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jarba.s Passarinho) - Temos
agora emendas oferecidas ao art. 27.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) "Art. 27. As imunidades dos membros do
Congresso Nacional subsistirão durante o Estado
de Sítio todavia, poderão s-er suspensas mediante
o voto 'de dois terços dos respectivos membros,
da Câmara dos Deputados ou do Senado Flederal,
as do Deputado ou Senador, cujos atos, fora do
recinto do Congresso, sejam manifestamente incompatíveis com a ,e:x:ecução do Estado de Sítio
após sua aprovação."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passacínho) - A emenda do nobre Constituinte Iram Saraiva é de n.O 346-5, e
em sentido semelhante à emenda da Constituinte Lídice
da Mata, Emenda n.o 297. Permito-me ler a emenda oferecida pelo Constituinte Iram Saraiva, porque é mais
restritiva do que a da Constituinte. A emenda diz o seguinte:
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:
"As imunidades dos membros do Congresso
Nacional subsistirão na vigência do Estado de
Sítio."
T-em a palavra para encaminhar a votação o Constituinte Iram Saraiva.
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, não preciso me delongar. A própria Casa deve
entender que a imunidade parlamentar, colocada pelo
ilustre Relator, é considerada improcedente. porque automaticamente estamos colocando como matéria constitucional, quando caberia ao próprio Regimento Interno do
Congresso Nacional. Com relação ao abuso do mandato,
entendo que seria pertinente em outra Subcomissão, em
outro capítulo da Constituição. P-enso que a imunidade
deve ser inatingível, do contrário, estaremos abrindo
frestas para que as punições continuem acontecendo. o
que não é concebível com as características de imunidade parlamentar.
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o SR. PRESIDENTE (Jar~a\S Passarinho) - Pergunto ao Constituinte Iram Saraiva, na previsão de uma
possível votação da emenda de V. Ex.a , se concordaria
que a r-edação ücasse exatamente a mesma do inicio do
art. 27:
"As imunidades dos membros do COngresso
Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio."
V. Ex.a pôs "na vigência" .
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - E.xato. ]jj
só manter a imunidade ,e suprimir o resto, porque, na
realidade, entendemos que até s-eria de matéria regímental de competência do Poder Legislativo e não matéria
constitucional.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Senhor
Presidente, o art. 27 não tem o menor s-entido restritivo,
ele vem assegurar de forma entáüca a imunidade parlamentar no Estado de Sítio, onde se pressupõe que haja
uma grave comoção ou ameaça externa. E aliás não inova, Sr. Presidente, porque a imunidade parlamentar, mesmo hoje, é suscetível da sua suspensão. Votamos, sempre
aqui, contra as solicitações do Supremo Tribunal Federal
para processar Deputados e Senadores. Ocorre-me, 'Por
exemplo, o exemplo do Constituinte João Cunha, que já
neguei "n" vezes - até uma vez, em tom de brincadeira,
pedi que fizéssemos logo p-elo prazo doe 4 anos para o
COnstituinte João Cunha não ser processado. :É lógico
que esse dispositivo já existe. Agora, se a Casa não tem
a coragem de se autogerir, se a socíedade civil, se o
poder político civil não tem coragem de ser o forum
competente dos seus membros, estaremos lensejando a
incursão - mormente numa hora de estado doe sítío, quando os ânimos estão exacerbados - de outros poderes ou
do poder da; força para suspender mandatos parlamentares. E dispositivo é extremamente democrático quando exige dois terços, Sr. Presidente. Além do mais, apennas para atos praticados fora do recinto do Congresso. A
Casa, a instituição, não pode correr o risco de um gesto
tresloucado que não tenha sentido polítíco, um ato de
terrorismo, um ato de agressão em que !li Casa toda seja
envolvida, porque à Casa foi negado o direito constitucional de ter a sua própria lei, de ter o seu próprio dispositivo, Portanto, erram aqueles, Sr. Presidente, que tentam dizer que nísto há a suspensão da ímunídade parlamentar, isso assegura a imunidade, parlamentar.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Senhor
Presídente, para encamínhar,
O SR. CONSTITUINTE (Lysâneas Maciel) - Senhor
Presidente, estão na ordem do dia dois encaminhamentos, pergunto a V. Ex. a se posso falar pela matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex. a
não estava aqui no início da abertura dos trabalhos, nós
combinamos, exatamente, que seriam apenas um a favor
e um contra, mas se V. Ex.a tem alguma questão de
ordem para formular, tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE - (Lysâneas Maciel) - Formulo, então, como questão de ordem, Sr. Pl'esiciente, no
sentido de que isso talvez não beneficie em nada o problema de maior ssclarecímento para a votação. Pergunto
a V. Ex. a se ainda é oportuno - dentro do espíríto democrático com que V. Ex.a vem presídíndo estas reuníões para aqueles que o quiserem, tazer mo da atribuição em
tão íboa hora 'estabelecida.
O SR. PRESIDENI'E (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, vendo-me ao desejo do Plenário, e o desejo
deste foi exatamente o de que, para agilização dos nossos
trabalhos, nos limitássemos a duas pessoas.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Então,
vou fazer uma questão de ordem, Sr. Presidente. A questão
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de ordem é a seguinte: matéria de imunidade parlamentar
é de extrema delicadeza. Pergunto a V. Ex.a se esse retrocesso consubstanciado na emenda Fiuza e reiterado na
emenda Prisco Viana, se isso '"
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) refere-se ao substitutivo?

V. Ex.a

o SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Exatamente. A essência da matéria é a restrição parlamentar.
V. Ex.a sabe que essa noção antiquada de que o parlamentar só exerce as suas funções dentro do recinto do parlamento é uma noção remanescente do autoritarismo, porque o parlamentar, que tem uma ligação verdadeira com
o povo naturalmente, não pode ficar restrito a sua atividade na área parlamentar. Então, pergunto a V. Ex.a :
Como isso é matéria que sempre teve um respeito muito
grande das Constituições brasileiras, a não ser da última
Constituição, outorgada pelos Srs. Ministros militares, se
i~s? não significaria uma violação tão profunda, que justIfIcasse um reexame mais completo por parte desta Assembléia Nacional Constituinte, ao encaminhar o assunto
à Comissão de Sistematização?
Tem ocorrido várias coisas, Sr. Presidente, em varias
Comissões, mas isso aqui não é apenas a votação de um
dispositivo, como expus a V. Ex.a outro dia. A rigor, está
se procurando, dentro de uma maioria, ganhar sistematicamente, não apenas na Comissão de Sistematização, estão
sendo vitoriosos vários dispositivos, Sr. Presidente, sem
atentarmos para aquelas coisas que vão se chocar com
outros dispositivos de outras declarações da Constituição,
no que tange, sobretudo, à imunidade parlamentar e ao
avanço da instituição democrática. Isso vai entrar em choque profundo com outras disposições que vão ser aprovadas. É claro que isso vai ser trabalho da Comissão de
Sistematizaç~o. Mas pergunto a V. Ex.a já que estamos
ten~o conhecimento de outros dispositivos, não seria convemente um reexame deste, mas de uma maneira mais
ampla? Trata-se de imunidade parlamentar, que é uma
peça fu?dame~tal para o exercícío, para o avanço da democracia, Sera que vamos buscar este dispositivo nas
água~ estagnadas .d~ ditadura? Ou vamos, na proposta de
t~anSlçao democrática, na corrente de transição democrátíca, buscar uma ág~a. mais cristalina e mais pura, para
estabelecermos os díreítos e prerrogativas dos parlamentares?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que conclua. Darei solução à questão de ordem de
V. Ex.a muito simplesmente.
O SR. CONSTITUINTE ANTõNIOCARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, desejo dar um esclarecimento em
relação à questão de ordem lançada pelo nobre Constituinte Lysâneas Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) tem a palavra.

V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTõNIOCARLOS KONDER
REIS - Ouvi, com toda a atenção, Sr. Presidente, a questão de ordem levantada pelo Constituinte Lu'sâneas Maciel,
e creio que tenho o dever de lembrar à Casa, de que este
dispositivo não foi inserido na Constituição de 67, nem na
Constituição de 69. Este dispositivo consta da Constituição
de 1946, art. 203. Diz ele: "As imunidades dos membros
do Congresso Nacional subsistirão durante o Estado de
Sitio, todavia poderão ser suspensas mediante os votos
de 2/3 dos membros da Câmara e do Senado, a determinados Deputados e Senadores, cuja liberdade se torne manifestamente incompatível com a defesa da Nação, com a
segurança das instituições políticas e sociais".
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o SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - Sr.
Presidente, permite-me um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex. a
vai me permitir, primeiro, porque não há aparte em encaminhamento. Segundo, a formulação da questão de ordem
de V. Ex.a foi uma forma inteligente de ladear a impossibilidade de encaminhar, mas já o fez. E a questão de ordem não existe como questão de ordem e a solução seria
dada exatamente no sentido de que a Constituinte é soberana e livre para tratar das matérias a partir do momento em' que ela faz uma nova Constituição. De modo
que eu não posso cercear nem o substitutivo nem a emenda apresentada.
Vou passar à votação. Vou tomar a votação simbólica
preliminar, e pelo meu feeling, acho que vamos à votação
nominal. Os que estão de acordo com a emenda do Constituinte Iram Saraiva, exceto ele, por favor ponham-se de
pé. (Pausa.)
19 votos. Está rejeitada a matéria.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - Sr.
Presidente, permita-me, então, uma nova questão de ordem. líl permitada a verificação?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É permitida.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - Vou
justificar. Esta matéria, Sr. Presidente, é da maior importância. A História, um dia, vai nos julgar. E eu preferia
que a História registrasse, ato por ato, naquilo que compreende a restrição da liberdade. Peço a verificação.
O BR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
será atendido. Passo à verificação nominal.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento do
Presídente.) Acho que se tomando o nome dos que votaram
a favor da emenda, como é praxe, já está esclarecido os
que votaram contra considerando a relação dos presentes.
Penso que é a ocupação de um tempo desnecessariamente.
O ,SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem razão, mas disse ontem, aqui, que se uma só voz se
levantasse para pedir verificação, eu concederia verificação.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento do Presidente.) Sr.
Presidente, estou sendo informado, agora, de que houve
um acordo de Lideranças para acelerar o processo, e que
estão sendo registrados os votos pela Mesa - isso é que
é fundamental - de todos aqueles que votaram contra as
imunidades parlamentares, de todos aqueles que votaram
a favor. V. EX,a confimando isso, eu dispenso a questão
de ordem.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Veja V.
Ex.a que eu teria razão de perguntar quando V. Ex.a ingressou no plenário, se estava bem informado.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - V. Ex.a
tem toda a razão, mas quero dizer que eu estava redigindo,
na qualidade de Relator, o Relatório final da Comissão de
que participei, que foi aprovado integralmente também
dentro de um consenso de grandeza, e sem qualquer problema para o bom trabalho da Constituinte. É esta a razão
da minha demora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
está mantida a rejeição da matéria com 19 votos "SIM".
Agora vamos ao art. 30.
O SR, RELATOR (Prisco Viana) -
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"Art. 30 Todos os atos praticados, com a
inobservância deste Capítulo e das normas dele
conseqüente, estarão sob a jurisdição permanente
do Poder Judiciário."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Emenda
Aditiva n.o 29-3 apresentada pelo nobre Constituinte José
Genoino. Pede para incluir, no final, o seguinte artigo, na
seção Estado de Sítio: "A declaração do Estado de Defesa
e de Sítio, em nenhum caso pode atíngír o direito à vida,
à integridade e identidade pessoais, a não retroatividade
da lei criminal, o direito de defesa e a liberdade de consciência e religião". A emenda é precedida do n. O 400 que
corresponde ao anteprojeto, não é do substitutivo.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, gostaria de solicitar que, no encaminhamento da
votação, aquele que encaminhasse contra falasse primeiro,
já que o Relator rotineiramente fala contra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
É claro, o Relator defende sempre o seu ponto de vista.
Está certo. V. Ex. a quer tirar partido daquele velho princípio do júri que o advogado de defesa fala no final. Então, darei a palavra a um Sr. 'Constituinte que deseja fazer
a defesa do substitutivo. Na sua ausência fala o Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, a
emenda do nobre Constituinte José Genoino refere-se à
redação do anteprojeto. S. Ex.a tinha razão naquela época.
E nós buscamos, com a nova redação dada ao art. 30, contemplar aquela advertência que se continha na emenda.
O texto do anteprojeto admitia a possibilidade da Justiça
não tomar conhecimento. Nós, então, estabelecemos que
todos os atos praticados com a inobservância deste Capítulo, tudo o que fosse reíto contrariamente ao que se tivesse estabelecido neste Capítulo, permaneceria sob a jurisdição permanente do Poder Judiciário. Creio que foi uma
alteração importante, feita rigorosamente na direção daquela advertência oportuna feita pelo Constituinte José
Genoino.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pergunto
ao nobre Constituinte José Genoino se satisfaz sua explicação, porque a informação é de que o art. 30, com a nova
redação, contempla a hipótese de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - A nova
redação do nobre Relator, é esta: "Todos os atos praticados, com a inobservância deste Capítulo e das normas dele
conseqüentes, estarão sob a jurisdição permanente do Poder Judiciário'.
Sr. Presidente, é verdade o que o Relator afirma, num
aspecto. Agora, num outro sentido mais abrangente - por
isso que a minha emenda aditiva não se choca com o artigo - ela diz claramente, que a declaração dos Estados de
Defesa ou de Sítio - portanto, estou fazendo no final das
duas seções - em nenhum caso, pode atingir o direito à
vida, à integridade e à identidade pessoais e a não retroatividade da lei criminal e o direito de defesa, isto sim, e
a liberdade de consciência e religião. Acredito que são
valores universais inerentes à dignidade da pessoa humana.
Não está se referindo a uma ação. Não está se referindo
a um movimento de contestação do Estado de Sítio ou do
Estado de Defesa. Esta emenda é, inclusive, semelhante
à emenda apresentada pelo nobre Constituinte César Maia
na fase da Subcomissão. Considero que as condições que
estão j á determinadas do Estado de Defesa, nas condições
em que está aqui o Estado de Sítio - inclusive mantendo
todos aqueles itens do art. 25, em relação à requisição de
bens, liberdade de reunião, de manifestação, liberdade de
imprensa - tudo aquilo é restrição entendo que nós devemos garantir alguns valores universais inerentes à pessoa
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humana, que devem ser preservados. o Estado de Sítio,
que é uma medida coercitiva, não pode estar acima desses
valores. Como o Estado de Defesa e o Estado de Sítio são
instrumentos coercitivos do Estado, acho importante colocar esse limite com uma emenda aditiva, para estabelecer
valores universais. Repito, não estou me referindo ao direito de reunião, à ação política, a movimento contra o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio. Estou me referindo a
direitos universais inerentes à pessoa humana. Por isso,
mantenho a emenda aditiva.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
apenas para uma explicação complementar. A preocupação
do nobre Constituinte José Genoino tem todo o cabimento.
Todos nós estamos obrigados, acima de quaisquer convicções, a lutar pela prevalência dos direitos humanos. Foi
com esse sentimento que eu incluí na redação do § 4.°
do art. 26, relativo a Estado de Defesa, que é facultado ao
preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. E, ainda, estabelecemos a obrigatoriedade da comunicação pela autoridade, que executa a prisão, de uma
declaração sobre o estado físico e mental do detido no
momento de sua autuação, exatamente para evitar que,
em situações dessa natureza, sejam praticados abusos. No
anteprojeto, o dispositivo em questão estava assim redigido:
"Os atos praticados com inobservância deste
capítulo permítírão ao prejudicado recorrer ao Poder Judiciário, que não poderá escusar-se de
conhecer do mérito do pedido."
Nós entendemos que esta expressão "que não poderá
escusar-se de conhecer do mérito" admitia poder escusarse. Daí, estabelecemos que todos os atos ficarão sob jurisdição permanente do Poder Judiciário. Quero declarar que
foi com esta orientação que cheguei a esta redação. Mas,
declaro, também, que aceito esta redação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Diante
da colocação do nobre relator, inverterei o processo de
verificação preliminar. Os que estejam contra a emenda
do Constituinte José Genoino ponham-se de pé. (Pausa)
Está aprovada a emenda contra 6 votos. (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Presidente, peço a atenção do relator na redação final acho
que não fica bem na Constituição dizer que nós mantemos
um princípio universal de Direito Penal. A Constituição
brasileira reconhece o princípio universal de Direito Penal.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Não entendi. Pediria a V. Ex.a que explique isso.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Nós estamos mantendo, com a emenda, um princípio universal
de Direito Penal.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Entendo que, ao
redigir o dispositivo, contemple as idéias ...
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Extraia,
pelo menos, a parte pacifica universalmente relativa à irretroatividade da lei penal.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Correto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Atenção
para a redação do vencido, com observação feita e anuência do nobre Constituinte José Genoíno.
V.ejamos agora a segurança nacional, arts. 31 e 32.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Da Segurança
Nacional.
"Art. 31. O Conselho de Segurança Nacional
é o órgão destinado à assessoria direta do Presí-
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dente da República nos assuntos relacionados à
segurança nacional,"
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda selecionada para ser apresentada como conrüto direto
com o texto do substitutivo é assínada pelo nobre Constituinte Paulo Ramos. Emenda n.> 088-1, supressíva, que
sugere seja suprimida a Seção III por inteiro que trata
do Conselho de Segurança Nacional. As outras emendas
que aqui se encontram são derivadas desta. De maneira
que vamos votar 'em bloco as emendas relativamente a
este conflito entre o texto do substitutivo e a propósta
de supressão pura e simples de toda a Seção IH.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Senhor Presidente, apr-esentei uma emenda relativa à questão da segurança nacional. Não sei qual é o critério da
Mesa para a seleção dos assuntos. Pedi até destaque para
ela ontem. Nesta emenda, tenho a Impressão que, trato
também da segurança nacional de uma forma mais abrangente e que procura eliminar esse dualismo entre segurança nacional e o Estado brasileiro, para romper esse
fosso que existe, segurança nacional e· democracia. Tenho
a impressão, Sr. Presidente que, se não for apreciada
dentro dos critérios da Mesa, que pelo menos me fosse
deferido o tempo para defendê-la.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Senhor
Constituinte, V. Ex. a sabe, como veterano da Casa, que
as emendas supressívas têm preferência na votação. Por
isso é que selecionamos as supressívas, Mas, já está sendo examinada e buscada a de V. Ex. a Primeiro, votaremos as supressivas.
Algum Constituinte deseja defender o texto do substitutivo.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Senhor
Presidente, Srs. 'Constituintes, desde a Constituição de
1934 que a figura do Conselho de Segurança Nacional
sempre apareceu como uma estrutura d-entro do Poder
Executivo, uma estrutura importante, um órgão de assessoramento ao Presidente da, República 'em assuntos relacionados com a segurança nacional. Evidentemente, na
Constituição em vigor, o Conselho de Segurança Nacional
dilatou a sua abrangência e envolveu diversos aspectos,
objeeíonáveis muitos deles. O Relator, ao delimitar a competência e definir o Conselho de segurançe Nacional,
procurou restringir tudo o que havia de autoritário, tudo
o que havia de controverso na Constituição em vigor.
Não se, pode negar ao Presidente da República a existência de um órgão destinado a assessorá-lo nessa matéria,
que é da maior relevância e um assunto de alto grau de
especialização 'e que requer grupos de, técnicos permanentemente debruçados sobre a apreciação dos fenômenos nacionais nessa da segurança nacional, da defesa
nacional. O Relator teve, além do mais, a cautela e o
sentido democrático de remeter à lei ordinária a competência para regular a organização e o funciona.m.ento do
Conselho de Segurança Nacional. Nós, simplesmente, somos contrários à supressão dessa instituição, dessa entidad-e de assessoramento ao Presidente da República, porque compreendemos e sentimos a validade da sua existência, a necessidade do seu funcionamento. Não há por
que negar à Presidência da República a colaboração de
um orgao de assessoramento, de um órgão informativo
de l}m órgão de estudos, como o Conselho de Segurançá
Nacional, que tem presença garantida desde a Constituição de 34 e cuj a presença foi respeitada na mais liberal
d.as.C,9nstituições que. este Pais conheceu, que foi a Constítuíção de 1946. Por 18S0, eu concito os Srs. Constituintes
a apoiarem e prestigiarem o substitutivo do Relator no
que tange à S-eção UI da Segurança Nacional, mantendoa integralmente.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, o Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pr,esidente, ao longo do que caracterizou o regime autoritário, regime estabelecido a partir de 1964, a expressão segurança nacional assumiu grandes proporções, em detrimento da expressão soberania nacional. Sabemos todos
nós que o regime instalado a partir de 1964, dentre outras
falhas com a nossa Pátria, comprometeu, de forma quase que definitiva, a soberania nacional. Mas, a minha
preocupação, com a supressão do Conselho de Segurança
Nacional, da nossa Constituição, se vincula ou se prende
à nec-essidade de se compatibilizar o próprio texto que
sai desta Comissão Temática. Verificamos que, para os
Estados de Defesa, o PlIesidente da República consulta
o Conselho Constitucional, para o Estado de Sítio, o Presidente da República consulta o Conselho Constitucional.
Não vejo razão, portanto, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para a existência de mais conselhos, até porque o
Presidente da República, em qualquer decisão que tem
de tomar, sendo decisão pessoal, Sua Exc-elência dispõe
da possibilidade de se consultar qualquer setor da nossa
sociedade. Então, a existência de um Conselho de segurança Nacional se faz totalmente desnecessária à luz do
que já existe no texto elaborado pelo próprio Relator, que
cria o Conselho Constitucional. Portanto, faz-se necessário, para compatibilizar o texto, a supressão do Conselho
de Segurança Nacional.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
há que estabelecer a diferença de situações em relação
ao Conselho Constitucional e ao Conselho de Segurança
Nacional. O Conselho Constitucional, ficou aqui dernonstrado, será um conselho de consultoria _polítíca, palia!
consulta do Senhor Presidente da República 'em assuntos
relacionados com a ordem interna, enquanto o Conselho
de Segurança Nacional é um órgão de assessoria direta
do Senhor Presidente da República, para deliberar sobre
matérias relacionadas com a segurança nacional. A invocação do texto anterior é muito importante. Foi oportuna
essa invocação pelo Sr. Constituinte Paulo Ramos, porque
vamos verificar que, na redação dada no substitutivo, já
a partir do anteproj eto da Subcomissão, se procurou transferir toda a competência de definir as atribuições do
Conselho de Segurança Nacional, diferentemente do que
está na atual Constituição, para o Congresso Nacional.
Buscou-se tirar aquilo que aqui se disse muito, a ideologia da segurança nacional, já pela eliminação do art. 86
dá atual COnstituição, que diz: "Toda pessoa natural ou
jurídica, é responsável pela segurança nacionaL .. "
Então, o que é que se deliberou a respeito? Primeiro,
que o Presidente da República não pode deixar de dispor
de um conselho desta natureza para a sua assessoria direta; segundo, que a lei a ser votada pelo Congresso é
que irá definir toda a política do Oonselho de Segurança
Nacional, toda a sua competência.
No anteprojeto da Subcomissão, havia se colocado,
como membros natos do Conselho de Segurança Nacional,
o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado ·e o Presidente do Bupremo :lTribunal F!ederal. Retiramos, por
entender que, sendo um órgão de assessoria direta do Presidente da República, portanto de um Ohefe de Poder,
do Chef.e do Poder Executivo, não poderiam os chefes de
outros poderes ir assessorar o Chefe do Poder Executivo.
E até porque, tanto quanto em relação ao Presidente no
Supremo Tribunal Federal, terá ele que decidir, no Judiciário, sobre questões que foram deliberadas no Conselho
de Segurança, como os Pl1esidentes da Câmara e do Senado terão que se pronunciar sobre matérias ali decídídas.
Excluímos a participação do Pr·esidente do Supremo e nos
Presidentes do Senado ,e da Câmara desse Conselho. Daí,
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entendemos que se deve manter, nessa redação, sobr~
tudo porque a definição do que vai ser, do que vai fazer,
do que vai deliberar o Conselho de Segurança Nacional,
a politica de segurança nacional haverá de ser 'estabelecida pelo Congresso, em lei que votará na época oportuna.
Era a sustentação que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à verificação preliminar. Na verificação preliminar, os Srs. Constituintes que estão de acordo com a proposta de supressão do item da secção correspondente à
Segurança Nacional queiram permanecer de pé.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - P'ela ordem. (Assentimento do Presidente.) Sr. Presidente, tendo
em vista uma certa desarmonia do Plenário, fica difícil
essa verificação. Eu gostaria que tosse feita 'a verificação
nominal.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
proceder à verificação nominal.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM'
OS SRS. CONSTITUINTES:
Antero de Barros - Antonio Britto - Antonio Perosa
- Arnaldo Martins - Euclides Scalco - Francisco Sales
- Hélio Rosas - José Tavares - Nelton Friedrich Osmir Lima - Roberto Brant - Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coelho - Waldir Pugliesi - Alércio Dias Airton Cordeiro - Lisâneas Maciel - Moema São Thiago
- José Genoino - Paulo Delgado - Lídice da Mata Nilson Gibson - Paulo Ramos - walter Pereira - José
Freire.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NAO"
OS SRS. CONSTITUINTES:
Asdrubal Bentes - José Melo - Luiz Soyer - Prisco
Viana - Tito Costa - Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira - Horácio Ferraz - José Agripino - Ricardo Fiuza
- Ricardo Izar - Sadie Hauache - Saulo Queiroz Artenir Werner - Jarbas Passarinho - Telmo Kirst Francisco Rossi Ottomar Pinto Cardoso Alves
- Geraldo Alckimin - Jorge Viana - Rachid Saldanha
Derzi - Aloysio Chaves - Paulo Pimentel - Carlos Chiarelli - Furtado Leite - Antôniocarlos Konder Reis.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vinte e
cinco Srs. Constituintes votaram SIM, e vinte sete Srs.
Constituintes votaram NAO.
Com vinte e cinco votos SIM, a emenda foi rejeitada.
Conseqüentemente, estão prejudicadas todas as demais que
são conexas. Agora, há uma emenda aditiva de autoria do
nobre Constituinte Lysâneas Maciel. O número é ligado ao
anteprojeto. A emenda n.o 477/9, de S. Ex.a foi apresentada
ao anteprojeto. Eu vou ler a emenda para conhecimento
dos Srs. Constituintes. Ê uma emenda que conceitua a segurança nacional.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL Presidente, por favor, qual é o número da emenda?

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Emenda
ao anteprojeto n.O 477/9. Não é emenda substitutiva. Por
isso que vou lê-la. Propõe o nobre Constituinte Lysâneas
Maciel o seguinte texto:
"A segurança nacional é destinada a defender
a soberania e a dignidade do povo, implantar medidas adequadas de defesa do Estado, garantir as
liberdades civis e justiça social, eliminar as tensões
internas e empenhar-se na formação de urna so-
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ciedade, na qual, o acesso aos valores fundamentais
da vida humana seja igual para todos."
Tem a palavra para encaminhar a votação o autor da
emenda.

o SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, nós estamos registrando nos últimos anos, neste País, que o fosso entre as
Forças' Armadas e o povo, que o fosso entre o conceito
de segurança nacional e liberdade democrática, ao invés
de diminuir, tem sido aprofundado, tem sido mais acentuado. Sr. Presidente, esse conceito de segurança nacional,
que todos conhecem a sua origem, nasceu na Alemanha.
Depois, fOi aperfeiçoado e implantado aqui no Brasil, através da Escola Superior de Guerra. Deu ênfase a três aspectos principais. O primeio deles é o estado de guerra permanente. O segundo é a questão da geopolítica. E o terceiro é o privilegiado destaque à capacitação militar. Esta
nossa conceituação é para dar uma grandeza maior ao
conceito de segurança nacional. Veja V. Ex.a que é claro
que nenhum governo pode dispensar a responsabilidade
de prover um adequado razoável nível de defesa da sociedade e do Estado. Em um mundo imperfeito como o nosso,
isso, infelizmente, é necessário. Mas é necessário compreender também que o conceito de segurança é muito mais
que a força militar e o seu fortalecimento. As nações
podem alcançar um ponto em que os gastos extraordinários e sigilosos, para a área militar, já não mais garantem
segurança nacional. Essa, aliás, é a opinião do Chefe do
Estado da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos. Esses
gastos excessivos, reduzindo os recursos a serem aplicados
em outros setores essenciais, sobretudo na área social,
estimulam uma corrida armamentista e uma ocupação do
próprio Território pelos militares, que, a falta de guerra
externa, normalmente podem interferir nas questões internas. Isso, e.m nada ajuda a real segurança do País. Mas,
ao contrano, a coloca em risco.
Essa.s observações, também, são oriundas do Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas.
Em recente encontro entre as duas superpotências, eles
verificaram que, cada vez que eles aumentam os seus
gastos militares, a segurança interna começa a ser prejudicada, uma vez que assuntos essenciais começam a ser
jogados para um segundo plano. E devo dizer, Sr. Presidente, que as duas nações que mais gastam no mundo,
que é a União Soviética e os Estados Unidos, na questão
do atendimento dos menores, uma está colocada em
trigésimo sétimo lugar e a outra está colocada em décimo
sétimo lugar. Eles já chegaram à 'conclusão de que segurança nacional não é apenas capacitação militar, mas é
algo muito mais profundo, que se refere à eliminação das
tensões internas, através de maior justiça social. E muitos
se esquecem de que o mais importante, em matéria de
segurança, é a garantia mesmo das liberdades civis. Devo
lembrar a este nobre Plenário que somente um submarino nuclear, da capacidade do Trident norte-americano, a
verba que se gasta com esse submarino - nós estamos
pensando num submarino nuclear - seria suficiente para
atender a 16 milhões de crianças brasileiras em idade escolar. É claro que, se a Argentina compra um submarino,
o Brasil compra um submarino de cá. Se a Argentina
constrói Atucha I, nós construímos "Atucha U". li: claro
que as verbas destinadas às áreas sociais: escola, educação, saneamento básico, saúde, sofrem um prejuízo muito
grande.

Nunca se definiu, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
a segurança nacional. É um conceito ambíguo, que tem
uma origem muito ruim, que foi a Alemanha nazista. J1:
um conceito muito difícil de ser aceito modernamente.
O que quero, com isso, Sr. Presidente, é uma definição de
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que as Forças Armadas, os órgãos destinados à segurança
nacional comecem a romper este fosso, nessa interpretação de que segurança nacional não é apenas capacitação militar, mas eliminação das tensões internas, melhor
distribuição de verbas, como eu acabo de acentuar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente. tenho a impressão de que o açodamento, com que
têm sido conduzidos os trabalhos da Constituinte, levam
a um Parlamentar do brilho do Constituinte Lysâneas
Maciel a cometer um equívoco terrível. Nós, no relatório
da Subcomissão, procuramos esvaziar completamente essa
doutrina de segurança nacional. Dizemos, inclusive, que
esse termo foi tão estigmatizado pelas deturpações sofridas num passado recente que seria melhor dizer, COmo
nós tínhamos dito, que segurança nacional é, acima de
tudo, a garantia da liberdade, sem a qual, não se pode
pensar em estado democrático. O objetivo, Sr. Presidente,
era esvaziar essa malfadada doutrina de segurança nacional, que foi transformada em ideologia. Lamentavelmente,
no que pese sempre as excelentes intenções do Constituinte Lysâneas Maciel, S. Ex.a comete um terrível e perigoso equívoco. Na sua emenda, S. Ex.a diz "garantir a
liberdade e a justiça social, eliminar as tensões internas".
Está pior do que o conceito da ESG.
Eliminar as tensões internas é colocar o Exército na
rua, quando houver uma manifestação, por exemplo, do
PT, em São Paulo, pela greve na General Motors. V. Ex.a
abriu um precedente terrível. V. Ex.a, nesse caso, naturalmente com a melhor das intenções, mas, como V. Ex.a
trabalha em todas as Comissões e é brilhante, deu um
escorrego. Se nós aprovarmos isso, nós estamos votando
uma doutrina de segurança nacional pior do que a doutrina do Estado autoritário. Eu sou totalmente contra esta
conceítuacão. Eu estou sugerindo símplesmente que não
seja levada em consideração.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A palavra com o Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, a
emenda é uma tentativa de conceituação do que seja
segurança nacional. A posição do Relator está expressa
neste substitutivo e foi sustentada com os argumentos do
relatório. Confesso que acho que a questão deve ser entregue ao Plenário, na sua liberdade de definir.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
fazer a verificação preliminar.
Os que estiverem de acordo com a emenda ponham-se
de pé. (Palmas.)
Dezoito votos "sim".
A emenda foi rejeitada.
Passamos à Emenda n,v 325/0, de autoria do nobre
Constituinte Arnaldo Martins. Há uma emenda ao art. 32.
Dou a palavra a S. Ex.a, para encaminhá-la.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - Sr.
Presidente, em face da existência do Conselho Constitucional, praticamente esvaziando o Conselho de Segurança
Nacional, no de que principal ele teria que opinar, que
seria o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, não vejo
mais razão de apresentar esta emenda, que altera a constituição do Conselho de Segurança Nacional. Então, eu
gostaria de retirar essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
V. Ex.a será atendido. Emendas apresentadas ao art. 33.
Peço ao Relator que leía o artigo, por favor.

O SR. RELATOR (Prisco Viana).
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"Art. 33.
As Forças Armadas, constituídas
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República.
Parágrafo único. Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá
as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As emendas apresentadas são de autoria do Constituinte Paulo
Ramos, do Constituinte Nelton Friedrich e do Constituinte Lysâneas Maciel. São todas introduzindo a figura do
Ministério da Defesa e subordinando a esse Ministério as
Forças Armadas. De maneira que, na alteração, ficaria
exatamente isso: "As Forcas Armadas subordinadas ao
Ministério da Defesa e íntegradas pela Marinha, pelo
Exército" e assim por diante. Então, pergunto se o Constituinte Fiuza deseja encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Desejo
encaminhar contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dou preferência agora para encaminhar contra. V. Ex.a tem a
palavra.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, estamos sempre, nesse período de necessidade de
mudança, tendo uma verdadeira fobia ao que esteja estabelecido, mesmo que, de antemão, estejamos convencidos
de que está certo. O Ministério da Defesa foi um assunto
exaustivamente debatido. Levantaram vários companheiros questões de toda ordem, inclusive questões econômíeas.
Procuramos analisar a doutrina constitucional comparada
e verificamos que, no caso do Brasil, o Ministério da Defesa nos parece absolutamente inadequado. Por quê? Em
primeiro lugar, nós não podemos desconhecer o papel histórico das Forças Armadas, entremeadas na sociedade
brasileira. Em segundo lugar, Sr. presidente, porque, este
é o meu ponto de vista, o meu argumento principal, nós
estamos enfeixando, na mão de um só Ministro, um excesso de poderes. O Ministro da Defesa seria, necessariamente, um supermínístro a comandar todas as três Forças:
Exército, Aeronáutica e Marinha. Nós teríamos a posição
dos atuais Ministros dessas Armas, dessas Forças, reduzida a de simples comandantes das suas Forças, às quais Sr.
Presidente, eles deveriam, exclusivamente, lealdade. Repito
o argumento: o que hoje seria Ministro da Marinha, do
Exér'Citoou da Aeronáutica seria comandante da sua Força
simplesmente, com lealdade exclusiva a esta Força, fortalecendo o esprit de eorps. Caso oposto no atual sistema, os
Ministros militares são políticos, o seu cargo é um cargo
político. Devem obediência e lealdade ao Presidente da
República e não às suas Forças. Poderia, Sr. Presidente,
ser invocado o argumento de que seria mais econômico.
Seria a forma de consolidar as ações, a estratégia. Para
isso, é que existe o EMFA, o Estado-Maior das Forças
Armadas. Disseram, por exemplo, que o acidente - e esse
argumento vai ser contraditado, mas foi levantado na
Comissão - o desastre da Argentina foi por falta do
Ministério da Defesa, o que é um equívoco. Lá, existe
Ministério da Defesa. Nos Estados Unidos, a corrente hoje
é para se acabar com o Ministério da Defesa. Um Pentágono que vira uma casta, com um supermínístro que não
deve, não tem como ter os outros ministros a lhe ponderar. No momento de uma crise global, Sr. Presidente, o
Presidente da República ouvirá três ministros militares,
porque aqui se fala num número imenso de ministérios
militares. É uma distorção para confundir. Só temos três
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ministérios militares. Os outros são ocupados por militares. Pode ser, como foi V. Ex.a, um brilhante Ministro da
Educação e era militar. Como foi o General Rubem
Ludwig Ministro da Educação e era militar e, nem por isso, o Ministério da Educação era um ministério militar.
A criação do Ministério da Defesa empolga uma parcela de desínrormados que alimentam esperança, numa
atitude revanchista, que pode ser até inconsciente e involuntária, de ter um civil comandando as três Armas.
Concluirei, Sr. Presidente. A única razão que eles encontram é imaginar que o Ministro da Defesa será um civil,
'Como pode ser um militar e será um só homem, um superministro, comandando três forças.
É absolutamente inadequado ao estágio sócio-econômico brasileiro. Nós temos que dividir essas opiniões. O
Presidente da República, num caso qualquer, tem que ouvir
o Ministro do Exército, que pode ser favorável, o da Marinha, que pode ser desfavorável; o da Aeronáutica, que
pode ser desfavorável. Nós teremos a opinião de três
ministros que devem lealdade ao Presidente da República.
Será um grande risco para esse País enfeixar tantos poderes na mão de um ministro, um grande risco e será um
grave erro.
Eu apelo aos companheiros que mantenham a redação
do ilustre relator.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Ottomar Pinto, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - O Ministério da D'efesa, Sr. Presidente, não sei até que ponto
seria - e, aí, vai a razão da minha questão de ordem seria uma presença constitucional, haja vista que a Constituição não fala de nenhum Ministério que hoje aqui
existe.
Nós sabemos perfeitamente que, no âmbito das Forças
Armadas, existe uma instituição que faz essa coordenação
pretendida pelo Ministério da Defesa, objeto da emenda
do Constituinte Lysâneas Maciel. Seria o Estado-Maior
das Forças Armadas.
É claro, Sr. Presidente, que os Ministros são representantes do Governo junto às forças singulares, no caso
dos ministros militares. Como bem referiu o Constituinte
Ricardo Fiuza, na medida em que nós tivermos diferentes
ministros militares, nós estaremos com a presença do
Governo nas diferentes forças singulares.
Então, haverá laços de lealdade mais estreitos, vínculos mais fortes, entre os homens que 'Comandam as forças
singulares e a liderança política do Pais, no caso, o Sr.
Presidente da República.
Então, a minha questão de ordem, Sr. Presidente, se
reporta justamente a esse aspecto, a meu ver, sem precedentes na tradição constitucional brasileira. Não há, nas
Constituições brasileiras, a figura de nenhum ministério
especificamente, nomeadamente.
Não entendo por que - vai a minha pergunta a
V. Ex. a - se tenta ou se insiste na presença de um Ministério da Defesa, consolidando e coordenando as Forças
Armadas em superabundância com outro órgão que já
existe, técnico, especializado, o Estado-Maior das Forças
Armadas.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
não levantou nenhuma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Levantei, Sr. Presidente.

118

Sábado 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Eu pergunto se o Ministério, especificadamente, nomeadamente, é presença constitucional, porque, até onde
eu conheço, nenhuma Constituição brasileira faz referência específica a qualquer ministério.
Daí por que a minha pergunta: seria válido infringir
uma tradição de quase 100 anos, colocando um Ministério
da Defesa, um único aliás, privilegiando ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peco a
V. Ex.a que não dialogue com a Mesa. V. Ex. a não formulou questão de ordem; V. Ex.a encaminhou praticamente
uma votação. Peço o obséquio aos Srs. Constituintes não
usarem esse tipo de truque, porque, do contrário, nós vamos ter realmente o nosso trabalho prejudicado.
Tem a palavra um dos três signatários. Agora eu não
sei qual dos três - era bom que se pusessem de acordo Constituintes Lysâneas Maciel, Paulo Ramos e Nelton
Friedrich.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, não obstante esses votos, eu queria dizer que
eu não trato apenas do Ministério da Defesa; eu trato de
orçamento, portanto, eu tenho direito de falar também.
O SR. OONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, eu fico perplexo, para
não dizer agoniado, como ficou o nobre COnstituinte Ricardo Fiuza, em função do acordo feito com as Lideranças, em função das contradições que se verificam nesta
Casa a cada momento de votação.
Procura, inclusive, o Constituinte Ricardo Fiuza adjetivar de desinformados aqueles que propõem a criação do
Ministério da Defesa, afirmando, por exemplo, que na
Argentina, com o desastre das Malvinas, a Argentina dispunha de Ministério da Defesa. Não dispunha.
De qualquer forma, ao longo das votações nesta Comissão, foi alícerçada a tese de que a politização deveria
ficar distante dos quartéis. Esta tese prevaleceu inclusive
para o cerceamento de votos aos conscritos, para a participação, como candidato dos militares, que tivessem menos
de 10 anos de caserna. Aqueles que tivessem mais de 10
anos iriam para a reserva compulsoriamente e aqueles que
tivessem menos de 10 anos deveriam pedir baixa, em
função da condição de candidato.
Toda esta argumentação foi fundamentada, foi utilizada em função do distanciamento da política dos quartéis, isto é, a política deve ficar distante dos quartéis, em
função da especificidade da destinação das Forças Armadas. Entretanto, o nobre Constituinte Ricardo Fiuza diz
que os ministros militares são ministros políticos que devem mais lealdade ao Presidente da República do que às
respectivas Forças.
Entretanto, os ministros militares hoje acumulam a
função de ministros militares e comandantes das respectivas Forças. Como distanciar a política dos quartéis, se
os ministros são simultaneamente ministros e comandantes das respectivas Forças?
Infelizmente, constatamos aí uma grave contradição.
O correto, então, seria a existência dos ministros e dos
comandantes das respectivas Forças, distanciados dos ministérios.

Por outro lado, o Constituinte Ottomar Pinto, quando
tratava do estado de sítio, mencionou que, numa Situação
de agressão, é que seria necessária, inclusive, a requisição
de bens falando da requisição de navios, da requisição de
empres~s para transporte etc. Aí, é que se caracteriza ~ a
essência do Ministério da Defesa, porque, numa situação
de agressão, numa situação de guerra, todo o esforço nacional deve ser requisitado para fazer face à agressão.
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Somente com a criação de um ministério com poderes
amplos, seria possível atender às exigências de uma
guerra.
Hoje, temos a presença de um ministério de 21 ministros, 6 ministros militares e sabemos que a presença acentuada de ministros militares é uma decorrência do regime
autoritário, adjetívados por alguns, inclusive por mim, de
ditadura militar. Ditadura militar que prevaleceu neste
País, contra a vontade do povo e em detrimento da soberania nacional.
Precisamos compreender que a Nação hoje espera a
construção de um modelo de Constituição que sirva de
caminho para alcançarmos a democracia. Alcançar a
democracia no País significa, hoje, o distanciamento dos
militares do poder, porque os militares, aqueles que ocuparam o poder, em detrimento da vontade daqueles que permaneceram na caserna, porque sabemos hoje, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que os ministros militares não
falam em nome das Forças que representam: os ministros militares não falam em nome da tropa, porque não
têm legitimidade para tal.
Precisamos compreender que a sociedade, 'Como um
lodo, há de rejeitar qualquer COnstituição que preserve a
presença maciça dos militares nas decisões políticas.
Precisamos compreender, porque, se não compreendermos agora, a Constituição será letra morta, porque rejeitada será pela sociedade.
Pretender a criação do Ministério da Defesa não siggnítica fobia aos militares, ao contrário, significa compreender a real destinação dos mílítares e colocá-los em
consonância com o restante da sociedade.
Não é verdade que 'aqueles que se posicionam contra o
Ministério da Defesa defendem os militares, ao contrário,
prestam um desservíço aos militares e prestam um desserviço à pátria.
O SR. OONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex. a
tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - li:
tão-somente um esclarecimento: é que a Argentina tinha
um Ministério da Defesa, tão-somente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Essa
questão de ordem deve ser remetida ao Presidente do Senado da Argentina. (Rísos.)
Há uma proposta mais abrangente. Mas, parte dela,
o Constituinte Lysâneas Maciel, se refere já ao art. 34.
Eu pediria a V. Ex.a que aguardasse uma oportunidade.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Perfeitamente, Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Primeiro
discutiríamos só o problema do Ministério da Defesa.
Peço aos Srs. Constituintes que estão de acordo com
a criação do Ministério da Defesa e, portanto, a subordinação das Forças Armadas ao Ministério da Defesa, que se
ponham em pé. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - 81'. Presidente, eu pergunto se o nobre Constituinte é desta Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - li: sim, o
Constituinte Percival Muniz é desta Comissão. li: que
S. Ex.a não nos tinha dado a honra de vir às primeiras
reuniões. V. Ex.a pode estar certo de que é membro da
Comissão. (Pausa.)
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Quatorze votos favoráveis. Está rejeitada a proposta.
Temos, agora, ainda em relação ao art. 33, uma proposta de emenda substitutiva ao parágrafo único.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - O parágrafo único
tem a seguinte redação:
"Lei complementar de iniciativa do Presidente
da República estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Propõe
o nobre Constituinte Iram Saraiva, com a sua Emenda
n.O 348-1, a seguinte redação: Esta é uma emenda do substitutivo. Quando for do anteprojeto, eu farei referência
específica. Fica melhor, porque esta é mais geral.
"Lei complementar de iniciativa dos Poderes
Executivo e Legislativo estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo
e no emprego das Forças Armadas."
Esta é do Constituinte Iram Saraiva, que encaminha
a votação.
O SR. CONST1TUINTE IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, na realidade, se em funcionamento o Poder Legislativo, eu não vejo por que delongar muito, porque o
que nós queremos aí é simplesmente que o Poder Legislativo também tenha a competência na elaboração da lei;
não apenas o Poder Executivo.
Eu acho que não precisa sustentar mais do que isso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex. a
admitiria, então, a alternativa de, em vez de uma emenda
de redação, de se fazer uma supressão, quando se diz:
"lei complementar de iniciativa do Presidente da República", retirar-se-ia "de iniciativa do Presidente da República", porque ao Legislativo cabe fazer a lei.
Isso como sugestão, mas ouço o Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Eu gostaria de
observar que não consideramos a emenda do nobre Constituinte, porque o texto assegura a participação do Legislativo, não só na apreciação do projeto do Executivo, como
na substituição ou como na rejeição do projeto.
A fórmula sugerida pelo Presidente Passarinho também me parece aceitável, mas eu quero deixar clara a
orientação que seguimos quando do exame da emenda,
porque o texto não exclui a participação do Legislativo
na votação da lei.
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Não, não
é votação só. Eu não queria debater e fazer ping-pong.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - A sugestão do Presidente é de melhor técnica.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Eu acolho a sugestão do Presidente, eu já disse.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
a emenda permanece com esta redação. O texto fica como
parágrafo único:
"Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo
e no emprego das Forças Armadas."
Aceito que foi pelo Relator a proposta de emenda do
Constituinte Iram Saraiva, pergunto se a Casa aceita por
manifestação tácita. (Pausa.)
Então, está aprovada a supressão.
Emenda do nobre Constituinte José Genoino, ainda
a respeito do mesmo artigo.
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Art. 33, parágrafo único.
Eu pergunto ao Constituinte se ela permanece, porque
ficaria para o 34.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Eu a retiro, Sr. Presidente, é a mesma.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Art. 34:
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da
Pátria e à garantia dos poderes constitucionais,
da lei e da ordem."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há várias
emendas apresentadas ao art. 34. Mas há um requerimento
do nobre Constituinte Roberto Brant, pedindo, nos termos
regimentais, preferência para a votação da emenda de íníciativa de S. Ex. a, a Emenda n.O 068-7. Como se trata de
um requerimento, eu submeto ao Plenário. Os Srs. Constituintes que aprovam o requerimento de preferência ...
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de, antes de externar
o meu voto, ter conhecimento do texto da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se V. Ex. a
tiver aí à mão o documento; é a Emenda n.O 068-7, eu
darei tempo para que seja localizada.
Então, sendo de conhecimento de todos os Srs. Constituintes a emenda, eu passo à votação.
Os Srs. Constituintes que estejam de acordo em dar
preferência para votação desta emenda, em confronto com
o texto constitucional, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A emenda do nobre Constituinte está redigida nos
seguintes termos:
"Art. 34. As Forças Armadas destinam-se à
defesa da soberania, da independência, da íntegridade do País, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, da lei e
da ordem.
Parágrafo único. Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra e a escolha dos comandantes-em-chefe."
Pergunto se o nobre Constituinte Roberto Brant deseja encaminhar já, ou se prefere que alguém fale antes,

contra.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT - Eu prefiro que alguém fale antes.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Constituinte Ricardo Fiuza.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, este tem sido, digamos, o ponto central de todos
os artigos que se sucedem.
Aqui, nós temos um respeito exagerado ou citamos a
Comissão dos Notáveis como se fora ela um repositório
da verdade universal.
Quando discordamos, falam o nome do Professor Afonso Arinos, a quem eu me curvo com todo respeito, mas
não credito a S. Ex. a o dom da infalibilidade.
Por definição, Sr. Presidente, Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República.
Foi discutido, Sr. Presidente, basicamente, um ponto
fundamental, ao qual eu não me referirei, agora, porque
o nobre Constituinte Roberto Brant, que, aliás, é sempre
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alvo do meu respeito, da minha estima e da minha consideração, manteve que é o papel constitucional na defesa
também, e manteve a expressão "da lei e da ordem".
S. Ex. a tem uma compreensão democrática e realista,
ao contrário de alguns utópicos, S. Ex.a é pragmático e é
realista.
Mas, desde que concorda com o papel constitucional
e que nós sabemos que as Forças Armadas são uma parte
do Executivo, que as Forças Armadas estão sob autoridade suprema do Presidente da República, como nós poderíamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, aceitar,
nessa emenda, a expressão "por iniciativa expressa destes".
O que é que significa isto? Significa que todos os três
Poderes, tanto o Legislativo, quanto o Judiciário, quanto
o Executivo, têm a iniciativa sobre as Forças Armadas.
Obviamente, seria uma inovação, no meu entendimento,
me perdoe S. Ex. a , esdrúxula de permitir três comandos
para um determinado organismo. Imagine-se uma situação
de fato, onde o Legislativo ou o Judiciário, Supremo, determinam que as Forças Armadas vão garantir a eleição
na Paraíba e em Pernambuco, como foi convocado pelo
PMDB, O Judiciário, então vai e diz, "eu tenho os mesmos
poderes e as Forças Armadas não vão à Paraíba."
O Presidente da República diz, "as Forçás Armadas
irão à Paraíba". Finalmente, a quem as Forças Armadas
deveriam obediência? Aos Três Poderes, concomitantemente? Isso é uma coisa extremamente, do ponto de vista
processual, absurda.
O que nós temos que ter, Sr. Presidente, é um Legislativo forte e um Judiciário forte, a fiscalizar os atos do
Ex~utivo.

O Senhor Presidente da República tem que se ater
às normas, à Constituição e às leis. E a nós, Legislativo,
compete fiscalizar essa obediência e a execução das leis,
e não querer o Judiciário e o Legislativo ter funções de
Executivo. Isso é um absurdo. ]f; intromissão.
Mecanicamente, impossível, se por acaso nós fizéssemos um dispositivo, onde o Judiciário ou o Executivo
pudessem interferi na Mesa da Câmara, nós estaríamos
imediatamente todos nos levantando e dizendo que isso
era um absurdo, era intromissão indevida.
Como é que nós vamos, então, determinar que o Poder
Legislativo e o Judiciário tenham o mesmo comando sobre
as Forças Armadas que o Presidente da República tem.
]f; extremamente absurdo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu, na
votação anterior, pedi ao Constituinte Lysâneas Maciel
que aguardasse o art. 34, porque S. Ex.a , na sua emenda
anterior, extrapolava do 33 para o 34 e um dos artigos
propostos por S. Ex.a diz:
"As Forças Armadas destinam-se à defesa
externa do País."
Eu dou a palavra a S. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE LYSâNEAS MACIEL - Sr.
Presidente Srs. Constituintes, mais uma vez, aqui, eu quero deixar ~laro que até defendo a participação dos militares no processo político do País.
Notem bem que não é essa ínterferêncía exacerbada,
não é o golpe militar que eu defendo, mas eu defendo o
cidadão militar, como o cidadão civil, no direito de participar da vida do País.
Então eu chamo atenção dos Srs. Constituintes, porque eu aqui defendo que se dedica à função externa,
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porque quase 2/3 das Forças Armadas, no Brasil, pelo seu
armamento, pelo seu adestramento, pela sua formação,
se destinam às questões internas e 113 apenas à defesa
externa.
Em que isso é ruim? :É por isso que eu sugiro aqui
vários dispositivos, entre os quais, esse que V. Ex.a acabou
de citar, mas também um mínimo, um percentual mínimo
no orçamento nacional, a fim de que as Forças Armadas
tenham remuneração digna e própria de que o Exército
Brasileiro, a Marinha Brasileira e a Aeronáutica Brasileira
sejam corretamente adestrados para a defesa nacional.
Então, Sr. Presidente, o período de transição do autoritarismo para a democracia, ora em curso, e a consolidação do regime democrático pressupõem que medidas
sejam tomadas para, neutralizar os fatores que têm conduzido as Forças Armadas ao papel de árbitro de crises
e à tutela da sociedade civil.
Houve nesses últimos tempos, cinco intervenções militares e, de um modo geral, - não vamos analisar agora,
o tempo é curto - mas sempre contra os poderes constituídos e contra a lei e a ordem, a despeito da invocação
da questão da ordem interna que estaria sendo ameaçada.
Esse objetivo, Sr. Presidente, será alcançado quando
todos os segmentos sociais, particularmente os militares,
se compenetrarem de que os conflitos naturais que existem no País deverão ser resolvidos exclusivamente através
dos recursos oferecidos pelas franquias democráticas e o
ordenamento jurídico, sem interferências estranhas, indesejáveis ao cenário político.
Esses conflitos que têm, as tensões da sociedade brasileira podem ser resolvidas, não através de golpes militares, mas através de uma participação inclusive dos cidadãos militares.
A busca de soluções escudadas na instrumentação das
Forças Armadas não tem apresentado êxito. Isso é o que
é mais grave. Depois de 22 anos da utilização dessa força,
vamos dizer assim, para evitar discussões, que o resultado
no momento é simplesmente melancólico. Vamos usar o
meu eufemismo para não nos aprofundar.
Então, a busca de soluções estudadas na instrumentação das Forças Armadas não tem apresentado resultados
válidos permanentes. Ao revés, tem resultado em foco de
exacerbação, geradores de novas crises, comprometendo as
instituições militares, com interesses de minorias e degradando-se às suas nobilitantes missões constitucionais.
. Sr. Presidente, nós ~assamos, agora, de repente, num
período em que h.0uvc: att:; aluguel de estrelas, para atender
a mteresse multínactonaís Pergunto: isso é defender as
Forças Amadas?
Então, Sr. Presidente, o afastamento das Forças Armadas do processo político interno exigirá a reformulação
de toda a legislação militar, a partir da 'Constituição Federal, por força de assegurar aos militares, note bem Sr.
Presidente, o direito de, como cidadãos participarem da
vida ~olítica do País e, por conseqüência: as Forças Armadas VIrem a ser constituídas de militares que reflitam
correntes de pensamentos da sociedade civil.
Eles, como cidadãos militares, são também integrantes
da socie~~de civil. De outro lado, há que se proceder a
uma revisao do papel das Forças Armadas na vida nacional, com vistas a dificultar essas intervenções indevidas.
Agora, Sr. Presidente, não julgamos que, somente com
as mudanças das atribuições das Forças Armadas ou com
aumento das limitações dessa ou daquela organização,
podemos impedir o golpe militar. O objetivo é dificultá-lo
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e a consolidação do regime democrático vai exigir uma
redução dos gastos militares, a fim da melhoria do padrão
de vida dos próprios militares.
Notem bem: eu defendo o Exército a Marinha e a
Aeronáutica com orçamentos adequados, com pessoal bem
pago, a fim de cumprirem integralmente as suas missões.
Eu defendo a presença do cidadão militar na vida política
do País..
Sr. Presidente, infelizmente, esta matéria é hoje
constitucional. Talvez, não devêssemos ter esta tradição
de criar Poder ~ecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicíárío le Forças Armadas. Em outros países, não há nem
necessídade de fazer menção ao papel das Forças Armadas, como a França, como os próprios Estados Unidos...
pois, já está definido. Mas, aqui, no Brasil, criou-se esse
tipo de posicionamento. Estão querendo criar as Forças
Armadas como organismo apartado, 'como organismo de
tutela, como organismo de arbítrio e, às vezes, de intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) V. Ex. a que conclua.

Peço a

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAB MACIEL - Então,
vou concluir, Sr. Presidente.
A penetração dos militares nos díversos aparelhos do
Estado Brasileiro foi implantada de forma única, não existindo, no mundo, um 'caso similar ao nosso. Por isso mesmo,
o processo de desmilitarização deve ser também feito de
forma única. Daí, a forma constitucional que estou sugerindo aqui. Esse foi o resultado de um estudo sobre o
papel das Forças Armadas, um estudo feito pelo Coronel
Oabanhare, Prof,essor Castilho, na Universidade Unicamp.
Então, veja V. Ex.a: defendo a participação do cidadão
militar na vida polítíca, não apenas como um dírelto, até
mesmo como um dever.
Defendo, Sr. Presidente, orçamentos adequados para
as Forcas Armadas. Defendo toda essa integração, Sr. Presidente, mas, a rigor, não pode haver mais esta dicotomia
entre Forças Armadas e sociedade civil. Isso é que nós
defendemos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho)
Pela
ordem, tem a palavra a Constituinte Lídice da Mata.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, um gostaria de ter a palavra, pela ordem,
para esclarecer a este Plenário e a V. Ex. a o processo
que se deu em torno da emenda do COnstituinte Roberto
Brant. Temos emenda sobre a matéria, tanto eu, quanto
o Constituinte José Genoíno. No 'entanto, 'exatamente, porque fizemos um processo de discussão, visando unificar
posições que pudessem simplificar o processo, não só de
votação, mas de conquistas ,efetivas nesse l'I~latório, ~o
nosso ponto de vista, consideramos que poderíamos abrir
mão de posições diferentes da posíção do Deputado Constituinte Roberto Brant, mas que significasse objetivamente
a possibilidade de apoiá-la, para viabilizar, quem sabe, a
modificação do texto.
No entanto Sr. Presidente, gostaríamos de deíxar
clara uma questão. Foi citada a emenda do Constituinte
Roberto Brant, como uma emenda pragmática, e as outras
emendas que defendem posições díterentes, como uma
emenda 'idealista. No meu entendimento, Sr. Presidente,
esta posição visa ridicularizar e menOSpIl8Z!L1" emendas
que tenham uma atitude, uma postura, uma concepção
diferente da aqui expressa, como a minha, que entendo
que este tema sería polêmico por si mesmo, na sociedade
brasileira. Porém, mais polêmico, no momento em que
saímos de 21 anos de um governo militar; que ;efetivamente conquistamos a possibilidade do Governo civil e
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que ao povo, à sociedade brasileira hoje cabe analisar
esse período de governo militar e tirar conclusões sobre
isto. Isso, portanto, não nos obriga, muito pelo contrário,
nos coloca a obrigação, no dever de termos posições diferenciadas, de termos refletido e chegado a posições e
a conclusões diferenciadas sobre como se devem organizar
as Forças Armadas, de agora por diante.
Nós, aqueles que acreditamos que às Forças Armadas
cabe apenas a defesa das fronteiras nacíonaís, que queremos dar às Forças Armadas, na nossa opinião, um papel
mais relevante e maior do que o que tem hoje, que é,
efetivamente, de assumir, diante da Nação, a defesa da
soberania nacional de forma 'determinada, entendemos
que não podemos ter as nossas emendas e 'a nossa proposição 'ridicularizada ou menosprezada; que ela deve ter
o respeito e ser considerada :em pé de igualdade com
outras proposições políticas. Por isso mesmo, eu gostaria
de antes mesmo de votar na proposíção da qual não concordo integralmente, que é a posição do companh:eiro
Roberto Brant, apr-esentar, ínclusíve, uma declaração de
voto, deixando claro, nesta Oomíssão, a nossa disposição
de negociação, a nossa disposição de busca de unidade
política, para melhor andamento do trabalho realizado,
mas também a nossa condição de repudiar todas aquelas
tentativas que sejam a de menosprezar as nossas posições,
que, mesmo sendo minorítárias nessa Comissão, devem ser
respeitadas, porque expressam a opinião de segmentos
respeitáveis da sociedade brasileira.
O SR. CONSTITUINTE JOSí: GENOíNO dem, Sr. Presidente.

Pela or-

Eu tenho uma emenda ao art. 34 que especítíea:
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da
Pátria."
Esta emenda ao art. 34, eu a estou retirando, Sr. Presidente. Não a considero uma utopia e, para fundamentar esta 'emenda, tenho aqui em mãos 18 Consittuições
de países capitalistas. Em todas essas Constituições, fica
claro que o papel das J.i'<?rças Armadas é o de defesa da
pátria. Estou retirando '30 emenda, para facilitar a votação da Comissão 'Ilemátíca. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agradeço a V. Ex.a O Plenário ouviu as explicações dadas pela
Constituinte Lídice da Mata e pelo Constituinte Josfé
Genoíno.
Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Brant.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT - Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Considerações de duas ordens
me motivaram a propor ao Plenário desta .ComiSSão a
emenda, sobre a qual, neste momento, se delibera. A primeira consideração é de ordem formal, é a preocupação
de dar-se ao texto constitucional o máximo de precisão
e de clareza possíveis. A primeira parte do texto do relatório disse:
"Cabe às Forças Armadas a defesa da Pátria." .
A Pátria, Srs. Constituintes, não é um conceito existente no universo jurídico. A Pátria, no máximo, é uma
expressão d.e substância literária que cerca todas as interpretações e a todos os propósitos. Dar à instituição militar
a responsabilidade de defender a Pátria, in genese, sem
precisar o que seja propriamente este conceito abstrato,
seria abrir as portas às Forças 'Armadas para interferir
em todos os planos da vida nacional. Portanto, com o
objetivo único e exclusivo de atribuir ao texto constítueío-
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nal a precisão e a clareza que são indispensáveis, substituo
essa parte por:
"Compete às Forças Armadas defender a soberania, a independência e a integridade na Nação
contra o ínímígo externo."
A independência contra as outras nações que existem no
universo, a soberania significa assegurar ao Estado a supremacia das suas decisões no âmbito do seu território e
a integridade territorial sobre ela não precisamos nos
estender mais.
Quanto à consideração de ordem substancial, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, considero que esse é um dos
temas centrais desse processo constituinte. Nós temos de
remontar às inspirações populares, sociais e políticas que
levaram à convocação desta Assembléia Nacional Constituinte. Foi a vontade do povo em afirmar a soberania e a
supremacia do poder civil, a hegemonia Idos poderes constitucionais, sobre todos e quaisquer poderes. Por isso,
consciente e acorde com a tradição política e constitucional do País, a emenda preserva a possibilidade de as Forças Armadas intervirem no âmbito interno, para salvaguardar a lei e a ordem. Mas não podem fazê-lo, nos termos da emenda, por iniciativa própria.
As Forças Armadas, a partir da aprovação desta
emenda não terão autonomia suficiente para isso; precisam Ida' convocação dos poderes constitucionais, do poder
civil, que não se resume ao. Poder Executivo; este~<;l~-:se
também ao Congresso Nacional e ao Poder .TudlClarIO.
Esta nã-o é uma emenda pragmática, nem é uma emenda
de compromisso. Eu creio que ela espelha uma determinada realidade institucional, um determinado momento do
progresso e da evolução politica -e cultural do País.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em respeito às inspirações que motivaram a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, não poderíamos reproduzir, no novo
texto constitucional, uma disposição que serviu aos militares que impuseram à Nação a Carta de 67 e a Emenda
de 69.
Se aquele dispositivo serviu aos militares, naquele momento, em que eles acreditavam que a instituição militar
tinha o direito e o dever de tutelar todos os aspectos da
vida civil do País, não é possível que agora, nós que fomos
buscar ,na praça pública, a legítímação para es.crev~r
novo texto constitucional, venhamos aqui a repetí-lo IpslS
Iíterís. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, o de
que se trata aqui agora é se nós 'queremos ou não a afirmação do poder civil. (Palmas.)

.o

A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra à Constituinte.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente apenas levando em consideração inclusive o
comportamento que já tomamos anteriormente e a importância desta votação, eu gostaria de requerer a V. Ex.a
que fosse feita a votação nominal. Muito obrigada.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, tenho a impressão de que a preferência deveria ter sido requerida antes que houvéssemos deliberado sobre o art. 33,
aquele que submete as Forças. A~madas à autori~ade suprema do Presidente da Repubhca, porque, no ~n~tante
em que o nobre Constrtuinte Robe~to Brant c<?ndlClOna: a
participação das Forças Armadas a manut~nça;o d~ leí e
da ordem e à garantia dos poderes constltuCl?~alS, por
iniciativa expressa deste, produz aquela contradíção a que
se referi uo nobre constituinte Ricardo Fiuza; Forças
Armadas sob o comando supremo do Presidente da iRepú-
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blíca, tendo que obedecer a determinações de outros poderes. Concordo, portanto, com o entendimento manifestado por S. Ex.a

Esta, Sr. Presidente, terá sido, nesta fase preliminar
da Constituição, das questões mais estudadas, mais discutidas pela sua relevância. A minha impressão, Sr. Presidente, é de que todas as emenda soferecidas representaram o senso de responsabilidade de seus autores, o interesse em aprofundar o estudo sobre esta matéria e encontrar a melhor solução, a solução que corresponda ao interesse do País, à estabilidade política, à estabilidade social. A opção inicial do anteprojeto foi pela manutenção da
tradição da destinação das Forças Armadas, que nós acolhemos por assim também entender. Aqui, fez-se referência a eminentes juristas de entendimento contrário. Por
mera coincidência, ainda hoje, pela manhã, consultando
alguns apontamentos, deparei-me com um comentário que
me pareceu muito adequado para a sustentação deste ponto de vista, que é, igualmente, de um eminente constitucionalista, um homem que, inclusive, já honrou esta Casa,
que é o professor Manoel Ferreira Gonçalves, de São Paulo.
Diz S. Ex.a , e diz nos comentários da Constituição Brasileira, no Capítulo da Lei e da Ordem, uma publicação
feita pela Editora Saraiva, em 1986:
"A Constituição estabelece o estado de direito que tem, como um de seus pilares, a supremacia
da lei. Compete às Forças Armadas assegurar o
respeito à lei."
E, como a lei define a ordem, por via de conseqüência

a manutenção da ordem.
O comentário / do professor Manoel Ferreira Gonçalves:
"Esse preceito autoriza claramente que as
Forças Armadas sejam empregadas no âmbito interno, não só para garantir os poderes constituídos, quando ameaçados, como também restabelecer a ordem, ainda quando não houver ameaça
para os poderes constituídos."
Permite, portanto, que as Forças Armadas sejam
usadas em função de polícia se necessário.
Tenho a impressão. Sr. Presidente, de que <tão discutida foi a matéria, tão extensos foram os relatórios, tão livre foi o debate, que a este Relator nada mais cabe acrescentar, senão, pedir ao Plenário que sustente o dispositivo
como redígído no projeto de substitutivo apresentado à
consideração e decisão desta assembléia.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS sidente, pela ordem.

Sr. Pre-

Para poder orientar meu voto, eu gostaria de consultar
o nobre Relator se S. Ex.a estabelece distinção entre poderes
constituídos e os poderes estabelecidos na Constituição.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Vou ler, para
V. Ex.a, o texto que estamos propondo, para o qual,
pedimos apoio do Plenário.
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da
Pátria e à garantia dos poderes constitucionais,
da lei e da ordem."
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Eu tenho
uma pergunta que desejaria fazer ao Constituinte Roberto Brant. também para orientação do meu voto.
S. Ex.a propõe, no seu texto, que as Forças Armadas
prestem garantias aos poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, da lei e da ordem."
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Os poderes constitucionais, portanto, teriam a possibilidade de tomar a iniciativa de requerer as Forças
Armadas para garanti-los.
Eu perguntaria a V. Ex.a • Estes poderes constituídos,
V. E}{.a imagina, no caso dos poderes constítucíoínaís, os
três Poderes da República?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT - Exatamente. O Judiciário, o Congresso Nacional e o poder
Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estamos
em condições de votar.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antoniocarlos Konder Reis.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, eu me sinto no dever de prestar
um esclarecimento ao Plenário, ainda pela ordem.
O nobre Constituinte Roberto Brant afirmou expressamente que o texto do substitutivo repete o que contêm
as Constituições de 67 e 69. Eu devo esclarecer ao Plenário que o texto do substitutivo repete, ipsis litteris, o
que contém o texto da Constituição de 1946.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço ao
nobre Constituinte Heráclito Fortes que inicie a chamada.
(Proceda-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pergunto
ao Constituinte Roberto Brant se deseja acompanhar
junto ao escrutínador.
(Continua a votação.)
RESPONDEM A. CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS BRS. CONSTITUINTES:
Antero de Barros - Antonio Britto - Antonio Perosa
- Euclides Scalco - Iram Saraiva - José Tavares - Nelton Friedrich-Osmir Lima-Roberto Brant-Robson
Marinho - Waldir Pugliesi - Airton Cordeiro - Lysâneas
Maciel - Moema São Thiago - José Genoíno, com declaração de voto - Paulo Delgado, com declaração de voto
- Lídice da Mata, com declaração de voto - Paulo Ramos
_ Walter Pereira - Percival Muniz - Geovani Borges.
RESPONDEM A. CHAMADA E VOTAM "NÃO"
OS SRS. CONSTITUINTES:
Asdrubal Bentes - Heráclito Fortes - Olavo Pires Prisco Viana - - Tito Costa - Ronaldo Cézar Coelho Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira - Horácio Ferraz - Ricardo Fiúza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Saulo Queiroz - Artenir Werner - Jarbas
Passarinho - Telmo Kirst - Carlos Virgílio - Francisco
Rossi - Ottomar de S. Pinto - Cardoso Alves - Genebaldo Correia - Nilson Gibson - Geraldo Fleming Jorg.e Viana - Rachid Saldanha Derzi - Aloysio Chaves
_ Carlos Chiarelli - Dionisio Hage - Furtado Leite.
DECLARA!ÇAO DE VOTO
Votamos favoravelmente à Emenda n.o 450.068-7, do
Constituinte Roberto Brant, porque representa um avanco em relação ao substitutivo. No entanto, discordamos
que as Forças Armadas assumam as tarefas constitucionais de Defesa Interna. Temos emendas nesse sentido,
e nos reservamos para reapresentá-Ias noutra fase do
processo de elaboração da Constituição. Portanto, votamos
favoráveis à emenda, mantendo nossas emendas sobre o
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mesmo assunto. - José Genoino Neto - Lídice da Mata Paulo Delgado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 21 votos
"SIM" e 30 votos "NAO". Está mantido o texto do substitutivo. As emendas correspondentes à emenda do nobre
Constituinte Roberto Brant estão prejudicadas. (Pausa.)
Passamos ao art. 35.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - O art. 35 tem a
seguinte redação:
"O serviço militar é obrigatório nos termos
da lei.
§ 1.0 As Forças Armadas compete, na forma
da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em
tempo de paz, após alistar-se, alegarem imperativo
de consciência para eximirem-se de atividades de
caráter essencialmente militar.
§ 2.° As mulheres e os eclesiásticos ficam
isentos do serviço militar obrigatório, em tempo
de paz, sujeitos porém a outros encargos que a
lei lhes atribuir."
São só dois parágrafos.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - A primeira
emenda é do Constituinte Iram Saraiva, dando nova redação ao art. 35 do substitutivo:
"O serviço militar é facultativo."
A outra emenda é do Constituinte Israel Pinheiro:
"O serviço militar só será obrigatório por necessidade do Estado."
Aberta para encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Concedo a
palavra ao Constituinte Iram Saraiva.
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Minha preocupação, aí, é exatamente salvar o que me deu, como fundamento, o Empa
- Estado-Maior das Forças Armadas, que, quando, brio
lhantemente, mandou oficiais militares das três Armas debaterem com os Constituintes, na Subcomissão de Defesa
do Estado. O Empa nos esclareceu, numericamente, que,
de todos os brasileiros que se inscrevem no serviço militar, apenas 9% são acolhidos. Isso, aí, é realmente um
número irrisório e a minha preocupação, quando apresento emenda substitutiva, é que, facultando, não estaremos tirando o direito do cidadão de servir à Pátria; estamos esclarecendo que, hoje, a própria classe política sofre
muito.
Ainda esta semana tive de recorrer a alguns oficiais
do Exército brasileiro, para que um jovem fosse dispensado, por ser portador de moléstia que, quando do exame,
não havia sido detectada e, graças ao representante das
Forças Armadas no Senado, nós fomos acolhidos. Ele me
revelou que inúmeros casos vêm acontecendo no Brasil
com relação a isso. E quem é o político brasileiro que não
recebe todos os dias, desde o Vereador a todos os homens
do Legislativo e também do Executivo, pedidos de dispensa das Forças Armadas? Outro aspecto que me sensibilizou
também foram os números trazidos pelo Emfa, da importância paga, até o mês de maio ora em curso, ao engajado,
aliás, ao soldado, ao recruta - 700 e poucos cruzados, o
que equivale dizer que é uma sub-remuneração. Prego, embora tenha sentido também contestação contrária, que a
remuneração dada ao brasileiro não pode ser menor de
que o salário mínimo e, ao mesmo tempo, o próprio Emfa
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prova que um policial militar de São Paulo recebia, no
mesmo mês de maio, a importância de 6 mil cruzados.
Por essa razão, Sr. Presidente, entendo que sobram os
argumentos, para que a permissibilidade se optar ou não
em servir às Forças Armadas seja concedida por esta Comissão. E entendo também que há um instituto, já com
aproximadamente 250, também número do Emfa, de organismos funcionando, no Brasil, dos tiros-de-guerra, que
podem funcionar nos períodos matutinos ou noturnos, que
não impediriam jovens de freqüentar às escolas, de trabalhar e, automaticamente, estariam prestando Um serviço à
Pátria. Como há essa possibilidade de servir a tiro-de-guerra, apresentei emenda, que não tira, absolutamente, o díreito de o cidadão prestar serviço à Pátria; prestaria serviço do tiro-de-guerra e automaticamente, estaria se formando.
Eu permitiria também - ainda abusando um pouco
do tempo dos Srs. Constituintes - com base nos mesmos
argumentos, pois o Emfa nos informou que, para preparo.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Qual é o
número da emenda de V. Ex.a., Constituinte Iram Saraiva?
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA reria à Mesa para informar o número.

Eu recor-

O SR. CONSTITUINTE HERÁCLITO FORTES - 349-0.
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, apenas para encerrar, o Emfa também esclarece
que, para se formar um soldado, necessitaria entre 3 a 5
anos. Chamo a atenção desta Comissão para mais esse
número: de 3 a 5 anos para se formar, no mínimo, um
militar. No entanto, em 12 meses, o serviço militar obrígatório apenas ensinaria alguma coisa que poderia ser
substituída pelo tiro-de-guerra.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Concedo
a palavra ao Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, para se
pronunciar contrário à emenda.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
_ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes com
atenção, ouvi o Constituinte Iram Saraiva defender
as razões de sua emenda, que é tornar facultativo o serviço
militar. Por um instante, voltei ao passado e ao tempo em
que prestei o serviço militar obrigatório, como soldado.
Trago aqui e queria registrar as minhas convicções do notável benefício que constitui, para um jovem em formação,
o serviço militar, a função de integração na sociedade, com
diferentes níveis sociais, como eu freqüentei, no meu quartel, onde estavam servindo, por 11 meses diferentes jovens,
de diferentes origens sociais. Eu gostaria de salientar a
importância, que não podemos desconhecer, na formação
dos nossos princípios e das nossas convicções de cidadania,
que permite, ao invés de um exército profissional, termos
uma massa de jovens num processo verdadeiro de educação que, no interior e nas fronteiras, chega a ser de educação básica, na maneira de alimentação, educação de princípios de higiene, inclusive que o serviço militar dá a todos os jovens conscritos. l!: a minha convicção e não queria
que o antigo soldado do Forte Copacabana, com a honra
de ser Constituinte, na minha primeira intervenção, nesta
reunião de votação, deixasse de registrar a minha convicção a favor da permanência do serviço militar obrígatõrio, como sendo do maior interesse para toda a sociedade,
para todos os jovens, numa verdadeira aula de civismo que
não devemos negar às futuras gerações.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Concedo
a palavra ao nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Peço a
palavra, Sr. Presidente, não para polemizar, apenas para
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levantar uma questão de ordem: lamentavelmente, não
pude servir às Forças Armadas, pois, meu caro Constituinte Roberto Brant, s6 9% são aproveitados; V. Ex.a foi um
privilegiado. Então, eu queria que esse privilégio fosse estendido a todos os brasileiros, mas já que não há possibilidade, que acontecesse o tiro-de-guerra e o mesmo serviço seria prestado.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
além das considerações contidas no parecer à emenda do
nobre Constituinte lram Saraiva, eu reforçaria a observação muito oportuna feita aqui pelo nobre Constituinte
Ronaldo Cezar Coelho. Realmente, acabar com a obrigatoriedade nos levaria a proríssíonalízação. A que custos?
É preciso considerar isto e também é preciso considerarmos a necessidade de termos reservas preparadas para as
eventualidades Idas missões que são destinadas às Forças
Armadas. Por esta razão é que chegamos a esta conclusão,
lamentando não ter optado pela sugestão dos tiros-deguerra que não podem, pelas próprias condições em que
são recrutados e treinados, adquirir a qualificação que
adquirem aqueles que são forçados a servir ao Exército na
condição de conscritos.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Eu solicitaria aos Srs. Constituintes que tomassem os seus assentos
para que pudéssemos fazer a verificação simbólica.
(Pausa.)

Os Constituintes que estiverem a favor da emenda do
Constituinte Iram Saraiva queiram levantar-se. (Pausa.)
Mantido o texto do substitutivo, é rejeitada a emenda
e todas a ela correlatas.
Emenda ao § 2.0 , do art. 35.
O SR. RELATOiR (Prisco Viana) - O parágrafo tem
a seguinte redação:
"As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos
do serviço militar obrigatório, em tempo de paz,
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes
atribuir.'"
a SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Alguém deseja usar da palavra para encaminhamento favorável?
(Pausa.)
Ninguém se manifestando, passo a palavra ao nobre
Relator.
a SR. RELATOR (Prisco Viana) - Não tenho considerações a aduzir, Sr. Presídente.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Em votação,
pelo mesmo processo.
Quem estiver favorável à emenda queira levantar-se.
(Pausa.)
Rejeitada por unanimidade; fica prejudicada a outra.
Passaremos, então, ao art. 36.
a SR. RELATOR (Prisco Viana) - A redação é a seguinte:
"As patentes, com as prerrogativas, direitos e
deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda
a plenitude, aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, das Forças Armadas, Forças Policiais
e Corpos de Bombeiros dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal."
Emenda n,« 331-7 de autoria da ilustre Constituinte
Lídice da Mata. Emenda supressíva.
Se alguém desejar fazer encaminhamento favorável,
tem a palavra.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Em primeiro lugar, acho que essa questão, não é que eu seja
contra o mérito, acho 'que não cabe, no texto constitucional estabelecer as patentes, com a prerrogativa de direitos e deveres, quer dizer, no texto constitucional colocar
isso. Então, quer dizer, não é quanto ao mérito, mas é
quanto à oportunidade de colocar no texto constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Ottomar Pinto para se manifestar contrário à emenda.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Simplesmente, para esclarecer que não é modismo a presença desse
artigo que se chama tutela da patente. Ele é muito importante para quem é militar. Existem, no país, milhões de
famílias de militares, da ativa e da reserva, que dependem
da presença de um mandamento constitucional como esse,
para que não venham, depois, a sofrer delongas, ir para
a justiça a fi mde fazer valer as suas prerrogativas do
posto ou da graduação. De modo que, quem não teve vivência, no âmbito militar, talvez menospreze ou considere esse assunto irrelevante. Mas, a Comissão de Sistematização, como aqui foi referido anteriormente, irá manter nessa posição ou colocar em outro lugar, a exemplo
do que ocorre no capítulo dos Servidores Públicos, onde
existe uma série de dispositivos que estavam, inclusive,
inseridos nesse Capítulo e que foram transferidos para
o relativo aos servidores civis e militares.
De maneira, que Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
para mais de 1 milhão de militares da ativa e da reserva,
esses itens que se chamam Tutela da Patente são extremamente significativos; dizem muito para segurança desses
homens e para a segurança dessas famílias.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Concedo a
palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Apenas para esclarecer que, com referência à redação dada, no anteprojeto, sobre o art. 15, fizemos uma alteração para que as
patentes, em relação aos .íntegrantes das Forças Policiais
e dos Corpos de Bombeiros, tivessem caráter nacional.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, para fazer registrar uma observância, já que ainda
na ocasião própria, nesta Assembléia Nacional Constituinte, voltarei à questão. É que houve uma preocupação do
nobre Relator de prestigiar simplesmente as patentes, mas
as Forças Armadas não se compõem só de oficiais. O ideal
seria que, além das patentes, as graduações também
fossem igualmente asseguradas. Como fiz uma emenda a
respeito e voltarei a tratar do assunto na ocasião apropriada, aproveito para fazer este registro; tenho, inclusive, um
destaque nesse sentido que deverá ser apreciado.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Estamos
analisando a emenda supressíva. Depois, as que têm prebres Constituintes que tomem seus assentos, para a veríferência sobre as modificativas. Volto a solicitar aos nofícaçâo simbólica da votação.
Os que estíverem a favor da emenda da nobre Constituinte Lídice da Mata queiram levantar-se. (Pausa.)
5 votos favoráveis.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu solicitaria que a condução dos
trabalhos fossem mais esclarecedoras. E está-se votando
sem se saber o quê!

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - A Mesa
passa a decidir.
Tem razão V. Ex. a de não ser atendida ou 'acatada
a emenda supressíva, e mantido o texto originário com o
que, conseqüentemente, fica prejudicada a Emenda do
nobre Constituinte Arnaldo Martins.

O SR. CONSTITUINTE OLAVO PIRES Sr. Presid-ente.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - Não,
Sr. Presidente. Era aquele texto anterior. O anterior foi

Pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Olavo Pires.
O SR. CONSTITUINTE OLAVO PIRES - Sr. Presí'dente, soücítaría que a condição dos trabalhos fosse mais
esclarecedora. Está-se votando coisa aqui sem saber,
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Creio que
V. Ex.a não prestou atenção ao enunciado, quando díssemos que era uma emenda supressiva ao art. 36.
O SR. CONSTITUINTE OLAVO PIRES - Prestei
atenção sim. Acontece é que se vota aqui emenda, sem
saber o número dela e sem ter noção de que emenda é.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - A pedido dos Constituintes Arnaldo Martins e Ottomar Pinto
declinamos o número da emenda 331-7.
O SR. CONSTITUINTE OLAVO PIRES - Solicito a
V. Ex. a que, a partir de agora, esclareça 'aos Constituintes a emenda que está sendo votada, pelo menos o número dela.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - A Mesa
recebe o pedido de esclaeecímento de V. Ex.a 'e fará tudo
para atendê-lo, doravante.
Tem a palavra o nobre Constituinte Paulo Delgado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Quando
um constituinte comunicar à Mesa que não está esclarecido sobre 'certas questões, não generalize para todo o Plenário desta Comissão, que não é o caso de todos nós, Sr.
Presidente
O SR. PRESID'ENTE (Asdrubal Bentes) _
Agradecido pera informação.
, Passaremos, então, à emenda substitutiva de autoria
do nobre Oonstltuínte Arnaldo Martins, de n. O 330-6, que
tem a seguínte redação:
"As patentes e as graduações com as' prerrogativas, díreítos e deveres a 'elas inerentes, são
asseguradas em toda a plenitude aos' oficiais e
gaduados da ativa, da reserva ou reformados das
Forças Armadas.
Parágrafo úníco. As patentes e as graduações são extensivas aos oficiais e graduados das
forças policiais e corpos de bombeiros, no âmbito
dos Estados, dos Territórios e do Distrito F1ederal."
O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Osmir Lima, para uma
questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Sr. Presidente, apenas para um esclaeecímento. Anteriormente,
foi submetida à votação uma emenda supressíva do ·art.
36, e, conforme entendimento anterior, a emenda supressiva garante a aprovação do substitutivo. Por que agora,
depois da 'emenda supressíva, estamos fazendo uma
emenda modificativa?
:É a questão de ordem que gostaria de submeter a V.
Ex. a
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mantido, porque pediram a supressão. Agora, estamos fazendo uma emenda modificativa; então, seria o caso de
V. Ex.a ter feito 'a votação da minha, anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Ocorr-e que
não poderia fazê-lo, porque a supressíva tem preferência
regimental.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - A supressíva, no caso ...
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Vamos decidir democraticamente. Creio que é pensamento e consenso do Plenário discutir a emenda de V. Ex.a Vamos
passar a discuti-la.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Se me permite, não só democraticamente, mas regímentalmente,
para dar continuidade à forma como vêm sendo encaminhados os traoaíhos, na proporção em que vota-se primeiro a medida mais abrangente, 'e depois 'aquelas que,
de alguma forma, a alteram.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Passaremos à discussão da emenda que já foi anunciada e que
tem o n.o 330-6.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - V. Ex.a
tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:
Encontramos o seguinte texto:
"As patentes, com as prerrogativas, direitos ,e
deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda
a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados das Forças Armadas, forças policiais
e Corpos de Bombeiros dos Estooos, dos Territórios 'e do Distrito FederaL"
Julgamos que este artigo é altamente discriminatórios, porque só da os direitos à ofíeíalídade, Por que os
sargentos, ao irem para a reserva, também não têm o
mesmo direito? Quer dizer que um sargento, ao passar
para a 'reserva, passa a perder aquela sua graduação,
deixa de ser sargento?
Achamos que as Forças Armooas não se compõem
tão-somente de oficiais, ela se compõem, também, de seus
graduados, ou seja, sargentos, cabos, 'etc.
A nOSSa emenda é a seguinte:
"As patentes ·e as graduações, com 'as prerogavas, direitos e deveres 'a elas inerentes são asseguradas em toda a plenitude aos oficiais e graduados da ativa, da reserva ou reformados das
Forças Armadas.
Parágrafo único. As patentes e as graduações são extensivas aos oficiais 'e aos graduados
das forças políeíaís e Corpos de BombeiroS, no
âmbito dos Estados, dos Territórios e do Distrito
Federal."
A nossa emenda é tão-somente sobre os direitos e deveres inerentes aos oficiais, que também sejam para todos os integrantes das Forças Armadas ·e das forças auxilíares, ou seja, aos graduados.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) .- Com a palavra o ilustre Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - A redação proposta, inicialmente, era a que mais se ajustava à situação
ou à distinção da condição de oficiais, daquela dos graduados, que envolve um aspecto também de eatabílídade
na carreira. Naturalmente que o Plenário é livre e sobe-
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rano para decidir sobre 'esta questão. Há, entretanto, na
emenda que é feíta pelo nobre Constituinte Arnaldo Martins, um parágrafo:
"As patentes e as graduações são extensivas
ao oficiais e aos graduados das forças policiais,
dos Corpos de Bombeiros, no âmbito dos Estooos,
dos Territórios e do Distrito FederaL"
Quanto à abrangência das patentes, quanto à sua
projeção fora dos Estados, creio que está 'atendida na
redação que foi proposta. As patentes das forças policiais e Corpos de Bombeiros não serão respeítadas ou válidas apenas na jurisdição em que servem, mas pela redação, no âmbito nacional, nos Estados, nos Ter:ritórios e
no Distrito Federal, terminando, portanto, com aquela
discriminação que causava muita reclamação e justo pro ..
testo de parte dos detentores das patentes.
Sr. Presidente, o Plenário é que deve decidir sobre a
questão tão bem exposta pelo nobre Constituinte Arnaldo
Ma,rtins.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Volto a solicitar aos nobres Constituintes que tomem assento, para
que possamos proceder à verificação simbólica dos votos.
Os nobres Constituintes que concordam com a Emenda do ilustre Constituinte Arnaldo Martins, queiram levantar-se. (Pausa.)
Indago ao autor da emenda se deseja que se faça
pelo processo nominal, dada a dificuldade.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS - Gostaría, Sr. Presidente, que se fizesse a verificação pelo
processo nominal.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Vamos
proceder à chamada.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS.
CONSTITUINTES:
Antero de Barros - Antônio Britto - Antônio Peroza - Arnaldo Martins - A'sdrubal Bentes - Edivaldo
Motta - Euclides Scalco - He['áclito Fortes - José Tavares - Nelton Friedrich - Olavo Pires - Tito Costa Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coelho ~ WaldiT Pugliesi - Ricardo Izar - Airton Cordeiro - Moema São
Thiago - José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da
Mata - Nilson Gibson - Paulo Ramos - Walter Pereira - Aloysio Chaves - Antônio Carlos Konder Reis.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NAO" OS SRS.
CONSTITUINTES:
Prisco Viana - Alércio Dias - Etevaldo Nogueira Ézio Ferreira - Horácio Ferraz - José Agripino - Ricardo Fiuza - Badie Hauache - Telmo Kirst - CaT10s Virgílio - Francisco Rossi - Ottomar de S. Pinto - Cardoso
Alves - Geraldo Fleming - Gerson Camata - Jorge Viana - Díonísío Hage - Francisco Benjamin - Geovani
Borges.
O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Vaí-se apurar o resultado.
Votaram "SIM" 27 e "NAO" 19.
Mantido, portanto, o texto original e rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos
à emenda apresentada ao art. 37.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - O art. 37 tem a
seguinte redação:
"Não caberá habeas corpus em relação à puníções disciplinares militares."
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda
do nobre Constituinte Arnaldo Martins tem o n," 327-6,
referida ao anteprojeto. Não é o substitutivo, é o anteprojeto. S. Ex. a apresenta uma emenda substitutiva com a
seguinte redação:
"Não caberão recursos à justiça comum às
punições aplicadas em decorrência de transgressões disciplinares militares."
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Constituinte Arnaldo Martins.
o SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS Presidente, Srs. Constituintes:

Sr.

A nossa emenda é mais abrangente e diz que "não caberá habeas corpus, "somente no caso de habeas corpus.
.Colocamos que "não caberão recursos à justiça comum
nas punições aplicadas em decorrência de transgressões
disciplinares militares", isto porque nos próprios regulamentos militares, o militar teria condições de utilizar a
parte administrativa já prevista em seus regulamentos. De
maneira que, nos casos de punições, não houvesse interferência de Justiça Militar, logicamente, nos casos de transgressões disciplinares militares. É claro que não estamos
entrando em caso de crime, e, sim, nas transgressões disciplinares, e que existem, dentro das Forças Armadas e das
forças auxiliares, os regulamentos próprios para que aqueles que se julgarem injustiçados possam recorrer.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Presidente, eu gostaria de saber se essa emenda é aditiva, se
ela mantém o instituto do habeas corpus nas transgressões
disciplinares e se amplia e cerceia?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ela foi
oferecida ao anteprojeto, nobre Constituinte Ottomar Pinto,
e não estou com o texto do anteprojeto em mãos, mas, oferecido ao anteprojeto, ela tinha caráter substitutivo, mas,
pelo que está informando o Relator, com referência ao
texto do substitutivo, ela é aditiva.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Trata-se de situações diferentes, Sr. Presidente. Uma é a transgressão; outra
é o habeas corpus, definido como uma restrição do direito
de ir e vir. De sorte que acolho a emenda como aditiva,
como parágrafo único o art. 37, se S. Ex. a concordar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) houver objeção, os que são contrários ...

Se não

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Presidente, essa emenda visa suprimir do exame do Poder Judiciário?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As punições aplicadas por transgressões militares.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALVES - Eu não
vejo o porquê; é uma emenda antidemocrática. Acho que
todos os atos administrativos devem estar sujeitos ao
exame do Poder Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
peço aos que são contrários à emenda, considerando que
está de pé o Constituinte Cardoso Alves, que fiquem de pé
os que são contrários à emenda. (Pausa.)
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Em homenagem
ao autor e, em função da declaração anterior, mantenhome sentado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - São 5 votos a favor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, vê V. Ex. a que o destaque foi aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estamos
votando a emenda. Volto a explicar, talvez, porque não
estejamos todos muito atentos uns aos outros. O artigo
diz:
"Não caberão recursos à justiça comum nas
punições aplicadas em decorrência de transgressões disciplinares.
Aí, nessa oportunidade, o nobre Constituinte Cardoso
Alves fez uma interpelação à Mesa, tendo sido respondida.
S. Ex. a perguntou se isso significava excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer punição por transgressão
militar. Respondi sim. É esse o objetivo da emenda, é excluir da apreciação do Poder Judiciário. De modo que, quem
estava contra a emenda estava a favor de manter o Poder
Judiciário como o Poder competente para analisar as punições disciplinares.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É que o
nobre Constituinte Cardoso Alves sempre interfere para
esclarecer, e, nessa oportunidade, infelizmente, no objetivo
de contribuir e de firmar uma posição com a qual nós
concordamos, fez surgir o tumulto. (Pausa.) Mas eu estou
elogiando, Excelência. (Risos.)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex. a
tem a palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Tenho uma
emenda supressiva ao art. 37, nos termos do substitutivo.
Estou retirando o destaque, mas mantenho o meu ponto
de vista, e represento essa emenda noutra fase do processo,
que é suprimir o art. 37.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex. a
disse que retirou, mas mantém em outra fase do processo.
Emendas ao art. 39.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Leio o art. 39:
"Art. 39. A Segurança pública é a proteção
que o Estado proporciona à sociedade para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
I - Polícia Federal;
II - Forças Policiais;
lU - Corpos de Bombeiros;
IV - Polícias Judiciárias;
V - Guardas Municipais.
Art. 40. A Polícia Federal, instituída por lei
como órgão permanente, é destinada a."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.as
hão de estar lembrados que ontem já votamos, aqui, o
problema das vigilâncias. De maneira. que uma parte das
emendas está prejudicada quando volta ao problema da
vigilância, mas há duas emendas que devem ser consideradas: Uma, do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, que pede
a modificação da terminologia - ao invés de chamar Polícia Judiciária passá a se chamar Polícia Civil; e outra do
Constituinte Iram Saraiva, que mantém Polícia Judiciária,
mas acrescentada de técnicas especializadas. Então, são
duas emendas que temos que ver, separadamente.
Em primeiro lugar, se a emenda do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho vingar, automaticamente, a outra emenda estará prejudicada.
. O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, peço a- palavra.. .
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Constituinte Airton Cordeiro está com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, tenho uma, emenda apresentada, também, ao
art. 39.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mandarei verítícar.
O Constituinte Ronaldo Cezar Coelho deseja encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:
A 'emenda que apresento ao art. 39, é no sentido de
se mudar a denominação de Polícia Judiciária para policia Civil, e tem dois aspectos: um menor, de simples
denominação, e outro de aspecto maior, que entendo deva
ser discutido e que engloba toda a Seção V da Segurança
Pública.
A questão maior, e por ela começo, é que nós deveríamos consagrar, neste texto, um repúdio ao empequenecimento da Polícia Civil de nosso País. A Polícia Civil
deve ter a exclusividade da repressão criminal, entendido aí, repressão criminal tecnicamente, como todos os
fatos pós-crime; a repressão, nos termos da lei e do Código de Processo Penal comum, a instrução criminal deve
ser exclusiva, como bem entendeu o Constituinte Ricardo
Fiuza, Relator da Comissão, e que defenderá, por certo,
mais tarde, que à polícia civil deve ser, com exclusividade,
deferida a função de repressão 'Criminal, de instrução do
processo.
Chamar a polícia civil, ou fazer retornar ao texto
de 1987 o que foi sepultado em 1946, chamar a polícia militai" de força policial, que só vigorou na Constituição de
1937, na Polaca, o que sempre foi polícia militar, organizada militarmente de força auxiliar das Forças Armadas, Não chamar a polícia civil ou chamá-la de polícia
judiciária é uma rsstríçâo, é um erro técnico, porquanto
a competência de polícia judiciária é parte da competência da polícia civil.
A policia 'civil cabe dar atestado de vida, de pobreza, de fazer a identidade civil, controlar veículos, enfim,
uma série de atividades que estão além da. competência
da polícia judiciária. A preocupação que devemos ter em
toda esta reunião, na afirmação da sociedade civil, é que
à policia civil deve caber com 'exclusividade o processo,
não, equívoca ,e eventualmente, à policia militar, que se
rege pelo Código de Processo P,enal Militar e que, necessariamente, um oficial tem que dirigi-lo.
O Código de Processo Penal comum, a função delegada de polícia judiciária é exclusiva de um civil, de um
delegado, na polícia cívtl: portanto, os meus comentários vão além tão-somente da simples denominação, que
acho inadequada de força policial o que deveríamos chamá-la, corno sempre chamamos no Brasil, de polícia militar. Mas aqui está em discussão a questão de empequenecer a policia civil, chamando parte de sua competência,
de policia judiciária.
Temos que chamar a policia civil de polícia civil. Temos que prestigiá-la, dando-lhe a exclusividade na organização do processo. A exclusividade a eívís, a delegados
de policia, como reza o Código de Processo.
Esse é o meu entendímento, Encaminho, portanto, a
favor da emenda e faço um 'apelo, especíalmente aos
meus companheiros à minha esquerda, que entendam e
que não votemos por dívísões menores ou de natureza
ideológica. Está aqui uma questão eminentemente técnica. :É inadequado, é um erro se- chamar, ou se limitar, ou
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se restringir a denominação da Policia Civil, e mais do
que isso, é uma questão polítíca a 'exclusividade do que
votaremos depois. A policia civil é um importante elemento de afirmação da soeíedade civil.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Ricardo Fiuza.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presídente, 'COmo Relator da Subcomissão, devo dizer aos
companheiros que não participaram dela que esse foi (]
assunto mais exaustivamente debatido.
Nunca, em toda minha vida parlamentar, que já vai
para o quinto mandato, nunca vi um lobby tão organizado, no melhor sentido da palavra. Na realidade, os interesses eram extremamente contütantes.
Esse texto foi resultado de encontros entre todos os
interessados. Eu recebi 'em minha residência todos os lados, ,e entendo que devo voltar depois para discutir as
atribuições. Sr. Presidente, 'eu queria, até, um esclarecimento:
Pelo que entendo, estou encaminhando só o que toca
ao nome das instituições. Um dos principais conflitos, ou
motivos geradores de conflitos, na realidade, era 'a dicotomia perversa que gera o nome civil-militar. Não '3idianta ter ilusões, nós sabemos que em quase todos os Estados do Brasil existe uma animosidade entre polícia civil
e polícia militar. Por esta razão, tentamos tirar essas zonas cinzentas de competência e mudar o nome de forças
policiais para polícia judiciária, porque isso é um ponto
fundamental. Inclusive, essa estória de polícia militar foi
restaurada no processo autoritário, o que gerou uma série
de distorções.
Eu estava entendendo, Sr. Presidente - e até me
causa certa estranheza -, que as pessoas interessadas,
e que discutiram esse assunto comigo, praticamente de
forma unânime - eu digo os grupos, tanto da policia
civil. como militar - chegaram a um acordo na denominação e agora estejam querendo mudar.

:m extremamente fundamental, à polícia judiciária
estão descritas todas as suas funções. Qualquer mudança
no texto do relatório do Constituinte Prisco Viana significa, sem nenhuma dúvida, um desequilíbrio nas funções.
Todavia, teremos outra emenda a respeito do inquérito,
mas esta, se for o caso, Sr. Presidente, discutiremos agora ou depois.
A única dúvida suscitada foi quanto à exclusividade.
Não posso concordar com a exclusívídada da repressão;
ninguém tem essa 'exclusividade, porque se nós concordarlUOS com a exclusividade da repressão a políçia militar
não pode ir para as ruas reprimir o tumulto, o crime. Não
existe isso. Vamos criar uma zona de conflito.
Quanto à exclusividade do inquérito, que no Brasil
a policia judiciáTia substitui o desejável juízo de instrução, por questões práticas e objetivas, porque nós não
conseguiríamos fazer juizado de instrução neste País, por
isso, desde que não implique nos inquéritos policiais militares, mas que seja só na legislação ordinária, eu concordo em dar essa exclusívídade à policia civil.
Se isso não ficar muito ibem claro gerará, por parte
da polícia militar, uma inviabilidade completa, porque' o
policial militar não quer ser julgado num crime comum.
Por exemplo: ele atira num marginal, ele não quer ser
julgado pelo inquérito feito na policia civil.
Tirar a denominação será, mais uma vez, restaurar
zonas de conflitos.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Sr. Presidente, só para um eselarecímento,
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Constituinte Ronaldo Cezar Coelho.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Sr. Presidente, a questão de inquérito que o Constituinte Ricardo Fiuza mencionou ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Espero
que não haja debates porque, em primeiro lugar, depende do aparte e a réplica induz à tréplica ...
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Não vai haver debate.
É uma questão técnica relevante. Repressão criminal,
como se entende comumente, está levando à confusão.
Repressão criminal são todos os atos do processo. Eles são
próprios de polícia [udícíáría. É do Código de Processo
Penal,

Reuressão criminal não é o pclícíamento oster sivo
fardado, não é a repressão antes do crime. É uma linguagem técnica. Repressão criminal são todos os atos de inquérito de processo previsto no Código de Processo Penal, e ela tem que ser exclusiva da polícia civil, no Direito Penal comum, como está no art. 42 do nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - A discussão adquiriu um caráter abrangente sobre toda a reunião. Mas, na
verdade, a emenda é restrita a uma questão de trocar
o termo policia judiciária por policia cívíl,
Acho que o dispositivo, como foi colocado - e aqui
explícado pelo Constituinte Ricardo Fiuza -, resultou de
uma tentativa de conciliar as diversas tendências. Realmenta, é uma questão complicada porque nem as policias
se entenderam, nem se conseguiu, no âmbito das Subcomissões, o entendímento, Esse entendimento haverá doe
ser feito, forçosamente, durante a votação da matéria,
daqui a pouco.
Acho, no entanto, que se nós vamos acertar retornar à denominação de policia civil teríamos que aceitar,
também, o retorno à denominação de polícia militar, e
como a emenda não trata desta questão, tecnicamente,
eu vejo um complícador: por tanto eu não dou acolhimento à emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, apenas para contribuir com a Mesa, o COnstituinte Ronaldo Cezar Coelho tem, na realidade, duas emendas, e os pedidos de destaques são de minha autoria. S.
Ex.a ao fazer o encaminhamento, o tez das duas emendas
de sua autoria; mas, na realidade, o que vamos votar é
uma emenda do Constituinte Cezar Coelho que pretende,
simplesmente, no inciso IV, do art. 39, mudar a "policia
judiciária para policia civil".
Evidentemente, se esta Comissão acolher a emenda
do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, que altera a denominação, votarei favoravelmente a 'ela, porque não vejo
sentido nem razão com todo respeito ao Relator e ao exRelator da Subcomissão, para se mudar o nome. Primeiro, polícia judiciária não é como disse o autor da emenda, um termo abrangente, é restrítívo. E, segundo, porque a policia civil não quer que mude o seu nome. E vamos nós, aqui, mudar? Não vejo sentido.
Se esta Comissão acolher a emenda do Constituinte
Ronaldo Cezar Coelho e manter a denominação consagrada de polícia civil, nós vamos alterar na seqüência todas
as denominações policiais judiciárias, e a primeira aparece no art. 42, que não é motivo de análise agora, para
cuja emenda já me inscrevo para 'encaminhá-la, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Faço uma
pergunta ao Constituinte Ronaldo Cezar Coelho. Pergunto se S. Ex.a, diante das explicações dadas, especialmente
das ponderações do Relator, admite que na sua 'emenda
proposta, também mudaria a terminologia para polícia
militar?
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Sr. Presidente, seria repudiar a Constituição de 37 e
cc 1êCéJr, como em todos os textos constítuaíonaís, polícia
militar. Concordo, inteiramente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Seria,
nobre Relator, esse o adendo que 'e]J. faria.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Não vejo como,
regimentalmente, se possa decidir essa questão.
O SR. CONSTITUINTE J08É TAVARES - Se a Comissão decidir, evidentemente que é soberana e, tollitur
quaestlo, como diziam os latinos, mas com toda honestidade, não há como alterarmos a expressão forças policiais, porque a emenda do Constituinte Ronaldo Oezar
Coelho não pretende alterá-la. É o entendimento de S.
Ex. a , com o qual também concordo. Agora, se a Comissão quiser, eu voto favorável, evidentemente, e acho que
prevalece.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Daí a
minha pergunta, como já fízemos em outros casos aqui,
em que nos dirigimos ao autor da 'emenda e ele concordou. Assim, para evitar uma situação esdrúxula, que seria mudar a denominação de uma e não da outra, e como
o Relator colocou isso como um empecilho, é que eu fiz a
pergunta. O Constituinte tem autorízaeão para poder
acrescentar à emenda dele num outro séntido. Se o fez
já consolídou.
'
Pergunto aos Srs. Constituintes se estão de acordo
com a emenda do COnstituinte Ronaldo Cezar Coelho
i~to é, .I:>.assar a chamar em vez de forças polícíaís, polí~
c~as mílítares, em vez de polícias judiciárias, polícias cíVIS, os que estiverem de acordo queiram ficar de pé. Os
que estiverem sentados são contra. (Pausa.)
Pela amostragem do Plenário, 'está rej eítada a emenda, pois contei 25 votos.
O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Sr. Presídente, requeiro verificação.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. presidente. eu requeiro que seja feita a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ambos
os 81'S. Constituintes serão atendidos.
Quem votar "Sim", vota em favor da emenda, mudando a denominação. Quem permanecer com o substitutivo, vota "Não".
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
tive a oportunidade de esclarecer .que 'em virtude da
proposta do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, de modificar, ao mesmo tempo, a denominação de polícia judiciária para policia civil, e de forças policiais para policia
militar, eu votaria pela aprovação desta solução. Não
gostaria de ficar com a emenda como foi proposta, porque ela modificava apenas um dos aspectos da questão.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTITUINTES:
Antero de Barros - Antonio Perosa - Edivaldo
Motta - Euclides Scalco - Heráclito Fortes - Iram Saraiva - José Tavares - Lélio Souza - Nelton Friedrích - Osmir Lima - Prisco Viana - Tito Costa -
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Robson Ma.rinho
RonaldJo Cezar Coelho - Waldk
Pugliesi - Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio
Ferreira - Horácio Ferraz - José Agripino - Saulo
Queiroz - Jarbas Passarinho - Airton Cordeiro - Moema São Thiago - José Genoino - Paulo Delgado Lídice da Mata - Nilson Gibson - José Freire - Jorge
Viana - Percival Muniz - Geovani Borges - Antôníccarlos Konder Reis.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NAO"
OS SRS. CONSTITUINTES:
Arnaldo Martins - Olavo Pires - Ricardo Fiuza Ricardo Izar - Sadie Hauache - Telmo Kirst - Francisco Rossi - Ottomar Pinto - Paulo Ramos - Walter
Pereira - Dionisio Hage.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se
fazer a apuração do resultado.
Votaram "SIM" 33 Srs. Constituintes e "NAO" 11.
Aprovada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre COnstituinte Hélio
Rosas.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Para que
eu possa formular a questão de ordem, antes desejo solicitar à Mesa que me informe o inteiro teor do que foi
votado agora.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Foi votado o seguinte: a emenda inicial do Constituinte Ronaldo Cezar coelho, que depois S. Ex.a concordou, anuiu,
em acrescentar a ela mais outro texto, dizia:
"Substitua-se a expressão polícia judiciária
por polícia cívíl, no inciso IV, do art. 39 do sU"!JStítutívo. E por polícia militar o que se denomina
forças policiais no inciso I!."
Então, o que era força policial passa à políc~a. militar
e o que era polícia judiciária passa à polícia ClVIl.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente a emenda que originou a modificação do nome
de poÍícia militar para forças policiais é da minha autofia e, atrás dessa emenda, existe uma posição que tem
lastro, por razões que demandariam grande tempo para
serem expostas aqui. Eu quero dizer a V. Ex.a que, nessas
últimas cinco horas em que estive na Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças eu não me cansei de elogiar a maneira como V. Ex.a vem, serenamente,
com firmeza, de forma liberal, com grande respeito ao
Regimento, conduzindo os trabalhos desta Comissão.
Acredito que, no universo desta Assembléia Nacional
Constituinte, a posição que V. Ex.a tem tomado, como
Presidente numa Comissão Temática, devia servir de
exemplo para todos os outros que conduzem as Comissões
Temáticas. No entanto, permito-me discordar neste momento, não existia nenhuma emenda modificando o nome das forças policiais para polícia militar. se houvesse,
nós, que fomos o autor, teríamos que passar para as argumentações, passar para as discussões e passar para o
trabalho de convencimento, pela grande inconveniência
- que nós achamos - do retorno ao nome de polícia
militar. Pretende-se que as forças policiais sejam voltadas às tarefas também civis, não só militares, e os
argumentos do Relator da Subcomissão são de que essa
dicotomia serve para acirrar os ânimos entre as duas
polícias 'e para criar, uma imagem errada do que devem
ser as duas polícias. Esse argumento, para mim, também
é poderosíssímo.
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Como não constava de emenda nenhuma, não se pôde
fazer o trabalho de convencimento nem debater mais
o assunto. Quando cheguei aqui - pois eu estava tratando de interesse do meu Estado,convocado pelo meu
Governador, na Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças - no momento em que cheguei aqui fui
tomado de surpresa com uma modificação que não foi
prevista, que não foi regimentalmente proposta pelo
autor, que contraria uma proposta minha que foi debatida, foi acordada entre todos e aceita na Subcomissão.
Então, regimentalmente, solicito a V. Ex.a que não
considere como inclusa na proposta do autor da emenda,
a parte que toca às forças policiais, porque estaria assim
contrariando o Regimento, contrariando o bom senso e
cerceando o direito de alguém que trabalhou, para prevalecer um ponto de vista, e este só prevaleceu com o
acordo 'e o convencimento de todos.
O SR. CONSTITUINTE JOS:É TAVARES - Sr. Pl'esidente, peço 'a palavra para contraditar.
O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, para contraditar, ao nobre Constituinte José
Tavares.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, parece-me que se trata de matéria vencida, foi o
Plenário que decidiu, e V. Ex.a se recorda muito bem de
que este Constituinte se levantou, na oportunidade, e se
submeteu à decisão do Plenário. Primeiro, não foi a decisão da Mesa. foi o Plenário que decidiu. Matéria vencida.
Segundo, o Constituinte Hélio Rosas estava envolvido com
a outra Comissão e, em conseqüência disso, não pôde
acompanhar todo o trabalho, da manhã de hoje até agora.
Evidentemente, ao chegar aqui, e constatando a análise
de apreciação de um determinado texto, S. Ex.a se surpreendeu naturalmente. Claro, só quem não está aqui se
surpreende com o que acontece nesta reunião, ou numa
reunião de uma Comissão Temática.
Portanto, por uma questão até de justiça a V. Ex.a ,
quero dizer que a decisão foi do Plenário, livre e soberana.
O que ele decidiu está decidido!
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Oabe-me
solucionar a questão de ordem levantada por V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presidente, antes de V. Ex.a decidir a questão de ordem levantada
pelo Constituinte Hélio Rosas, eu queria juntar a minha
palavra a de S. Ex.a Porque, na verdade, parece-me que
houve uma grande confusão na condução do encaminhamento da votação da emenda do Constituinte Ronaldo
Cezar Coelho. V. Ex.a mesmo é testemunha e veio em meu
socorro, quando nós não sabíamos o que estávamos votando, realmente. Porque o Relator foi muito condescendente.
Quando o Constituinte que apresentou a emenda, que acaba
de ser votada, pediu uma coisa, o Relator a concedeu e
ainda deu mais do que foi pedido.
Na verdade, não existe nos impressos desta reunião
nenhuma emenda solicitando, requerendo ou pedindo a
extinção das forças policiais, não existe. Então, o Relator,
que tem sido duramente firme no seu ponto de vista, contrariamente ao pensamento de uma parcela da maioria
que às vezes quer modificar alguma coisa, o nosso querido
Relator Prisco Viana tem sempre mantido o seu ponto de
vista, até redação sequer não tem sido aprovada. E agora,
para surpresa desta Comissão, para surpresa de todos nós,
e creio que para V. Ex.a também, deu o que lhe foi pedido
e mais o que não lhe foi pedido.
Quero deixar aqui, também, a minha irresignação, o
meu protesto, o meu inconformismo da maneira ataba-
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lhoada com que foi colocada em votação e todos nós, ou
pelo menos parte deste Plenário, votamos contusos.
O nobre Relator, a meu ver, estava sendo condescendente demais. 11: a observação que eu gostaria de fazer a
V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A questão de ordem que foi levantada já foi contraditada, o
Presidente está em condições de solucíoná-Ia e assume,
naturalmente, a responsabilidade por fazê-lo.
Concedo a palavra antes ao nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, só para fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Preeídente, se de alguma forma poderia alterar a decisão de
V. Ex. a, e colocá-la em consonância, talvez, 'com a possibilidade do Plenário se manifestar, se poderia V. Ex. a submeter à votação ex-clusiva da troca do nome de "força policial" para "polícia militar", troca exclusiva! 11: uma sugestão que dou a V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 11: uma
segunda questão de ordem.
Concedo a palavra ao Relator e, em seguida, cumprirei
com o meu dever.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - 'Devo um esclarecimento ao nobre Constituinte José Freire, por quem nutro
uma grande admiração e um grande respeito. Eu tive a
oportunidade de advertir 'Ü Plenário sobre as dificuldades que, na época, dizia, eram de natureza técnica e regimental, para operar a mudança dos nomes 8, essa altura.
E a impressão que me ficou é a de que o Plenário entendeu que, havendo a manifestação expressa do autor da
emenda, concordando com a mudança da denominação das
duas polícias, poderia a matéria ser votada.
Preliminarmente, levantei a dificuldade que a mim
parecia impedimento de ordem regimental - e sobre esse
aspecto tenho concordância com o Constituinte Hélio Rosas. Mas, a mim ficou a impressão de que o Plenário aceitou que ainda era possível o autor da emenda aduzir a
mudança de denominação, também, das forças policiais.
Mas, o Presidente vai resolver a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Resolvo
a questão de ordem que foi proposta pelo Constituinte
Hélio Rosas. Mas, antes, quero me dirigir ao Constituinte
José Freire, por quem nutro, também, um grande respeito.
Acho que S. Ex.a não foi muito feliz, quando disse
que nós colocamos a votação de forma atabalhoada. Naturalmente, S. Ex. a estava - como eu percebi - absorvido
na leitura que fazia e quando foi chamado a votar, disse
que votava não, porque votava com o Relator. O Relator,
muito antes que S Ex. a , tinha votado sim. Então, o que
aconteceu é que o Constituinte Freire não prestou atenção
ao voto do Relator. E, como está acompanhado do voto do
Relator, sentiu-se, neste momento, desamparado.
Relativamente ao Relator, este não concedeu além
do que foi pedido Absolutamente. A exemplo de várias
outras ocasiões, aqui, no Plenário, nós consultamos os
ilustres Constituintes se aceitavam modificar a redação lembro-me de um caso da Constituinte Lídice da Mata se aceitavam fazer modificação do próprio Constituinte
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Iram Saraiva, e com a concordância do Plenário, pois que
não houve nenhum protesto.
Em relação ao Constituinte Hélio Rosas, devo dizer
que estando S. Ex. a ausente no momento em que se fazia
o encaminhamento da votação, naturalmente não tem culpa do fato de ter havido uma modificação de rumo no
nosso encaminhamento de votação. S. Ex. a cumpria um
outro dever também altamente responsável. Acontece que
percebi, pelo encaminhamento da votação, feito pelo Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, que haveria grande possibilidade de aprovação da emenda de S. Ex.a A partir do
momento em que percebi isso, verifiquei que nós poderemos ficar numa situação pior, ficaria a emenda pior do
que o soneto. Ficaria assim:
Inciso
Inciso
Inciso
Inciso

I - polícia Federal;
II - forças policiais;
In - corpos de bombeiros;
IV.- polícia civil.

Em completa desarticulação e desarmonia com forças
policiais, ou se fazia por uma homogeneidade - e foi esse
o argumento do Relator, S. Ex.a não poderia concordar
em votar a polícia civil, porque teria no caso, não digo
por antinomia, mas, ao menos, por correlação, polícia militar como necessidade também de denominação terminológica.
Então, consultei o Constituinte Cezar Coelho, se acrescantava na emenda não apenas polícia judiciária, para
mudar para polícia civil, mas também forças policiais para
mudar para polícia militar. E o Plenário aceitou. Então
não violentei ninguém. O Plenário aceitou e, aceitando o
Plenário, passamos à votação. Na hora da votação, sim,
houve dúvidas. Então, eu estou dando a minha solução.
Foram 33 votos "SIM' e aprovaram a emenda. Eu pergunto ao Plenário: os Srs. Constituintes que votaram
"SIM" e, portanto, deram respaldo à emenda, com força
constitucional. Se houver menos 2 que votaram "SIM", e
consideram que votaram 'Por equívoco, induzidos pelo mal
trabalho da Mesa, eu recomponho a votação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Eu já confessei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex a
votou "SIM"?
O SR. CONSTITUINTE JOS11: FREIRE - Já confessei,
Sr. Presidente. E gostaria de aproveitar a oportunidade,
para dizer que é possível a um constituinte retirar sua
emenda, mas eu não sei se regimentalmente é permitido
a um constituinte acrescentar itens, parágrafos, artigos,
emendas '" Isso eu não sei se pode.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não; mas
V. Ex. a não protestou em nenhum momento. Como houve
aqui a mesma coisa ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Mas, o Regimento permite ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu só
quero saber se algum voto dado em favor da emenda foi
dado por equívoco, por indução; se há erro produzido pela
Mesa? Um voto é o de V. Ex. a, então os 33 votos ficariam
reduzidos a 32 votos favoráveis.
Gostaria de manifesação apenas nesse sentido: se há
algum voto que foi dado "SIM", e que se iludiu, por indução do trabalho da Mesa?
O SR. CONSTITUINTE JOS11: FREIRE - Eu não diria
indução do trabalho da Mesa ...
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O problema de V. Ex.a já está resolvido, nobre Constituinte. O
voto de V. Ex a já está recomputado é dado como "NÃO";
ficam 32 votos favoráveis Constituinte Geovani Borges,
V. Ex. a votou duas vezes.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES sidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Pre-

A SRA. CONSTITUINTE MOEMA SÃO THIAGO Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Isso não
é possível, Sr. Presidente! V. Ex.a há de concordar que
não é possível. Houve uma votação, os Constituintes
expressaram livremente o seu desejo, a sua manifestação
de vontade, foi confirmado o resultado e V. Ex. a, inclusive,
deferiu o resultado. Não é possível que estejamos a assistir isso aqui. Eu voto e depois mudo o meu voto? Não
é possível! Realmente, não é possível, para o bom andamento dos trabalhos, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra. pela ordem, à nobre Constituinte Moema São
Thiago.
A SRA. CONSTITUINTE MOEMA SÃO THIAGO - Sr.
Presidente, acho que todo o Plenário viu e reconheceu que
não houve indução da parte da Mesa. Agora, acho que
na segunda parte que V. Ex.a colocou, houve indução para
que os Constituintes revissem os seus votos. Então, eu
gostaria que não fosse permitida uma recontagem na base
da que a indução foi a posteriori. É um precedente perigoso, porque aí não teríamos mais nenhum parâmetro para
dar uma boa continuidade aos trabalhos.
O SR CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS dente, poço a palavra pela ordem.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Hélio Rosas.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Eu acho que
é uma desconsideração com V. Ex. a achar que houve indução na segunda colocação. Porque o voto do Constituinte, a manifestação dele foi espontânea, antes da decisão
de y. Ex. a,. e a~ manifestação do outro Constituinte, que
pediu autor!~açao para re~ificar, !oi pedida antes se podia
ou nao retírícar. Essa fOI a razao da minha questão de
orde~. r:ora es~es dois companheiros eu ouvi aqui vários
O:mstltumtes dizerem que tinham votado equivocadamente. E quando um constituinte foi votar, três outros que estavam perto disseram: "É assim, dessa maneira..." E o
Constituinte . ~ão teve tempo nem de raciocinar porque
realm~nte fOI ISSO que aconteceu, inclusive eu estava perto
e OUVI.
O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES sidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Geovani Borges.
O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES - Antes
de V. Ex. a tomar essa decisão, no momento em que votei
equivocadamente, eu pedi se seria possível retificar a minha posição. Mas fui informado que não era possível.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não entendi. V. Ex. a antes de votar, pediu para retificar?
O SR. CONSTITUINTE GEOVANI BORGES - Não,
no momento em que votei equivocadamente eu perguntei
se havia possibilidade de pedir retificação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu vi
V. Ex.a votar duas vezes, sim. V. E..x. a repetiu o votol
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o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Eu dou
o meu testemunho, Sr. Presidente. S. Ex.a fez consulta pretendendo mudar o voto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presídente peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte José Tavares.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - S. Ex.a não
falou com V. Ex. a, Sr. Presidente, apenas consultou ali
com alguns colegas em torno.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA sidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Pre·

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho que
não vou mais aceitar questão de ordem sobre o assunto.
Eu estava fazendo consulta, perguntando sobre votações
tomadas. Lastimo que haja votos tomados que, em seguida,
sejam modificados.
Disse ao Constituinte Hélio Rosas que eu não podia,
de acordo com o Regimento, receber votos modificados,
posteriormente, ao voto seguinte enunciado. Este é o critério do Regímento, não permite nem que o voto seja retificado, senão no momento exato em que foi dado. De maneira que, baseado nessas condições, eu mantenho a minha
decisão. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Valter Pereira.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Sr. Presidente, na condição de suplente desta Comissão, tenho
comparecido a poucas reuniões. Mas, pelo meu pouco comparecímento, eu quero dar o meu testemunho. Não vi, até
o presente momento, um s6 Presidente de Comissão que
tivesse mostrado tão bom senso como V. Ex. a na condução dos trabalhos. (Muito beml)
E quero dizer o seguinte, Sr. Presidente: V. Ex. a inova quando sugere o aprimoramento de determinados textos
no momento da votação. Submete a proposta à apreciação
do autor e, ao mesmo tempo, à anuência do Plenário para,
então, ser votada a matéria.
Portanto, a decisão de V. Ex.a é louvável, a prática que
V. Ex. a tem adotado s6 contribui para o aprimoramento
do processo legislativo, e n6s queremos aplaudir a decisão,
desejando que prossiga o nosso trabalho dentro dessa norma, porque é assim que nós vamos aprimorar o trabalho
que está sendo desenvolvido nesta Comissão, ao contrário
de outras comissões.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presídente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte José Freire.
O SR. CONSTITUINTE JOSlíl FREIRE - Sr. Presidente, a questão de ordem ou o registro feito pelo Constituinte que nos antecedeu não é nenhuma novidade para
este Plenário, que está acostumado, durante muitos dias
e noites e madrugadas à dentro, a ver a lhaneza de trato
de V. Ex. a para com os integrantes desta Comissão e o
cumprimento estrito do Regimento, da lei. Isso não é surpresa para ninguém.
As palavras do nobre Constituinte Valter Pereira eu as
endosso, também.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) obrigado.

Muito

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Eu só queria
ver, Sr. Presidente, que é um autêntico democrata, e ninguém tem dúvida disto, como também democrata é o nosso
Relator, dada a confusão - vamos admitir que não tenha
partido da Mesa ou que tenha vindo dos integrantes desta
Comissão - a interpretação da decisão que me pareceu,
de certa forma, ambígua, não com relação a V. Ex.a mas
com relação ao nosso querido Prisco Viana, porque a
emenda referia-se a um artigo e S. Ex. a aduzru a um
outro item e, conseqüentemente, mudou-se a denominação
de polícia judiciária para polícia civil, o que afetou por
indução, por inclusão do Relator, a polícia militar.
Então, aqui foi levantada, Sr. Presidente, a voz do
Constituinte José Tavares, que disse alto e bom som: a
polícia civil não quer que mude o seu nome para polícia
judiciária.
Digo aqui a V. Ex. a e ao Relator, e com muita propriedade: eu não sou delegado de polícia e não sou, também,
coronel da polícia militar. Mas, tive a honra de comparecer ao lI! Congresso das Polícias Militares do Brasil, em
Belo Horizonte, onde proferi uma conferência, e lá ouvi
de todos os comandantes das polícias militares do Brasil, e
recebi depois um ofício de todas as polícias militares do
Brasil, através dos seus comandantes, pedindo que não
mudassem o seu nome, do jeito que estava proposto aqui,
com os trabalhos em andamento nas Comissões Temáticas
da Casa.
Por isso, Sr. Presidente, da mesma forma que não querem que mude o nome da polícia civil, também não querem
que mude o nome da polícia militar.
Por isso, concluo, dada a confusão, perguntando a
V. Ex. a : 'eu quero recorrer d'a decisão da Mesa para o
Plenário, que eu acho é soberano. V. Ex." já decidiu manter. Então, recorro, se for permitido pelo Riegimento, da
decisão de V. Ex.a para o Plenário, que eu considero soberano.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE <Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, pela ordem, 'ao nobre constítumte Hélio Rosas.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Antes de
V. Ex.a decidir, porque tem relação com a questão de
ordem levantada pelo nobre Constituinte, eu queria, aduzir também, o seguinte: antes do pronunciamento f,eito
pelo Constituinte Valter Pereira, eu também já havia
tido a oportunidade de elogiar V. Ex. a e afirmar o que
eu fiz em toda esta Casa, de que se nós tivéssemos na
Presidência de todas as Comissões Temáticas pessoas do
bom senso de V. Ex.a , o resultado hoje seria outro, porque V. Ex.a tem sido exemplar na direção dos nossos
trabalhos.
Entretanto, também endosso o pedido de recurso, mas
deseiava que V. Ex.a fizesse esse recurso de ofício, mesmo porque V. Ex. a tomou a decisão de que se tivessem
sido dois constituintes, induzidos em erro, V. Ex.a rerormularía a votação. Esta foi a primeira decisão de V. Ex.a
E existiam mais do que dois constituintes.
Apelo ao espírito democrático e liberal de V. Ex.a,
que foi a marca registrada de todo o período em que está
dirigindo esta Comissão, para não peemítír que uma
emenda que contraria a vontade de uma grande parcela
daqueles que estão envolvidos no problema, uma emenda
que contraria interesses, e que foi colocada de última
hora de forma 'anti-regimental prevaleça contra a von-
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tade da maioria e com votos que foram dados por descuido, por engano, por equívoco.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Senhor
Presidente, peço a palavra para contestar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, para contestar a questão de ordem Ievantada
pelo constnuínte José Freire, ao nobre Constituinte Paulo
Delgado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Senhor
Presidente, na ocasião em que V. Ex.a estava ausente e
presidia esta reunião o Constituinte Asdrubal Bentes eu
já levantava a questão que não era possível argume~tar
q.uando a dúvida era privada, particular, de cada constItuinte aqui, generalizando a dúvida para todo o Plenário desta Comissão.
Eu gostaria ~e contestar a questão de ordem, que
pede r~urso, a rím de que a votação volte a ser feita,
no ~eptIdo de que se alguns constituintes, obrigados pela
deeísão dos seus partidos, cobrem várias Comissões são
suplentes aqui eventualmente, e se tornam titulares' eles
podem, daqui a pouco, S'S transformar em SUplentes aúsentes, v~ltando a ser titulares eventuais, Be há essa grau
de fluídez, da presença dos titulares nesta Comissão isto
não ocorre comigo, com os representantes do meu partido
e 'com vários outros Constituintes de outros partidos aqui.
Aceitar 'a ques~ão de ordem, em apreço ao argumento
dos dOIS constitumtes que a levantaram seria punir
aqueles que estão acompanhando os trabalhos o tempo
todo, e que votaram com absoluta clareza.
O SR. PRESIDENTE (Jártbas Passaeínho) - Peco
ajenção dos Srs. Constituintes, porqu;e vou decidir a questao de ordem levantada pelo Oonstãtuínte José Freire.
S. Ex.a levantou uma questão de ordem insurgindo-se
contra a decisão d,e questão de ordem proferida pelo
Presidente da Comissão. E, de acordo com o Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte e dos Regimentos
de ambas as Casas, toda questão de ordem não é resolvida de maneira soberana. Num trabalho comum do senado, .eu teria tomado a iniciativa de eu próprio recorrer
da minha decisão para a Comissão de Constituição e
Justiça e com isso, então, não haveria interrupção dos
trabalhos. Não o fiz aqui até porque não temos a espécie.
Diante dessa colocação, sou obrigado, pelo Regimento Interno, a submeter ao Plenário a minha decisão e
vou fazê-lo através de votação nominal.
Vou pedir ao Constituinte Osmir Lima que faça a
chamada nominal. Vou tocar a campainha para chamar
os const~tuintes que estão lá fora e que participaram
da votação. (O Presidente faz acionar as campaínhas.)
O SR. CONSTITUINTE OLAVO PffiES - Sr. Presidente, peço-lhe que nos esclareça o que vai ser votado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou esclarecer. Peço a atenção dos Srs. Constituintes e vou
recapitular em homenagem aos que me perguntaram o
oue vamos votar:
Foi feita a votação de uma emenda do oonstãtuínte
Ronaldo Cezar Coelho, para substituir o nome de polícia
judiciária por polícia civil. Na ocasião, no encaminhamento foi sugerido, para evitar uma questão levantada
pelo Relator, que no caso de se aprovar policia -civil que
se aprovasse também o nome de polícia militar, e isso
foi colocado ao critério do subscritor da emenda cue
concordou com ela e o Plenário não se pronunciou contra.
Feita a votação, foi aprovada a emenda com 33, votos
contra um número bem menor de votos contrários a ela,
mas houve constituintes que se conslderaram iludidos
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na hora de votar, iludidos na forma pela qual a matéria
foi colocada e houve protesto. A esse proteto, então, eu
tomei a iniciativa de perguntar aos Constituintes que
votaram a favor da emenda se votaram equivocadamente -e com isso perguntei se eles mudavam os seus votos.
Dois o fizeram, o que ainda dava margem de vitória à
emenda. Então dei a minha decisão, mantendo o resultado da votação.
O Constituinte José Freire pediu a palavra e recorreu da decisão. Era uma questão de ordem, eu mantive
a decisão ,e S. Ex. a recorreu pedindo que fosse submetida
ao Plenário,
Esta é a razão pela qual estamos submetendo ao
Plenário se ele aprova a mínha decisão ou não; se não
aprovar minha decisão, naturalmente, tenho que reformar a posição que adotei.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
eu gostaria de fazer uma observação, se V. Ex. a permite.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só gostaría, antes de dar a palavra a V. Ex.a, de dlzer o seguinte: não seria interessante que nós, por esta questão,
que estamos nos entendendo tão bem até agora, cheguemos ao impasse.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, eu havia pedido a palavra, antes do relator, e esta
é uma questão bem pequena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A palavra
é de V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, como eu me manifestei contra a matéria e alguns
companheiros aqui, gentilmente, seguem a minha posição,
e por convicção também, devo dizer a V. Ex. a e pedir aos
companheiros que me acompanham que mantenham a decisão de V. Ex. a , mesmo discordando quanto ao mérito
da matéria, pela forma serena, e muito justa com que
V. Ex. a conduziu a questão, porque o plenário é soberano,
foi consultado e ele concordou. Eu me julgo um derrotado
satisfeito com a decisão de V. Ex. a
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, o
que eu gostaria de observar é o seguinte. A mim me parece que não vamos discutir nada de mérito neste recurso,
mas vamos decidir sobre uma interpretação regimental.
Creio que foi o que suscitou o nobre Constituinte Hélio
Rosas e, em seguida, o nobre Constituinte. Jo~é Fre~r.e.
Quando se discutia a matéria. tanto o Constltumte Hélio
Rosas quanto o Constituinte José Freire, tive a oportunidade de levantar as minhas dúvidas quanto à factibilidade
da sugestão em face da letra do Regimento.
A mim me parece, que o que iremos decidir agora é se
regimentalmente poderia ser incluída a alteração também
da denominacão das polícias militares. Então, a minha idéia
é de que não -está em discussão a votação quanto à emenda,
mas quanto à inclusão na emenda, da mudança também da
denominação de forças policiais para polícia militar. Não
sei se é correto o meu entendimento.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Não é
correto, Sr. Presidente. O que está em julgamento é_a de~i
são do Presidente, se julgou de forma correta ou nao. Nos
julgamos que foi correta. A matéria não interessa mais,
a matéria está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou submeter à votação a minha decisão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Antes de
V. Ex. a se submeter à decisão do plenário, eu queria, por
uma questão de absoluto respeito à pessoa do cidadão que
preside esta Comissão, desistir do recurso, Sr. Presidente.
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(Palmas.) Vou desistir e quero dizer que vou recorrer, vou
emendar essa decisão. Sou membro efetivo da Comissão
de Sistematização. Vou ter "n" oportunidades de voltar a
colocar aquilo que o relator inicial e atual, porque quando
o Constituinte Afonso Arinos, presidindo a comissão dos
intelectuais, fazia o boneco dos notáveis da Constituição,
quando a imprensa do País anunciou a extinção das polícias militares, fui o primeiro Parlamentar a ocupar a tribuna, e ocupei-a em nome do meu Partido como líder do
PMDB, por delegação do PMDB, para protestar, veementemente, contra a extinção das polícias militares, porque entendo que quase 300 mil homens não podem, de uma hora
para outra, ser jogados para fora, com a experiência, com
a capacidade de trabalho e com a necessidade que esta Nação tem de mais segurança. Por isso vou desistir, me permita V. Ex. a que eu desista, mas vou ter menos oportunidade de apresentar emendas neste sentido.

Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agradeço
muito a V. Ex. a o gesto e acho que, justamente, V. Ex. a
aduzíu um argumento muito importante. Nós estamos jogando aqui, nesta Constituinte, em quatro etapas sucessivas e repetitivas; então, este não é o estágio final e poderemos, portanto, a qualquer momento, corrigir um equívoco. E este poderá ser corrigido num universo maior do
que aquele no qual nós estamos no momento votando.
Muito obrigado a V. Ex. a
Passo à emenda aditiva de iniciativa do Constituinte
Airton Cordeiro. S. Ex.a apresenta uma Emenda de n.?
247/7, e propõe que se inclua como inciso IH, do art. 39, a
expressão "polícia rodoviária federal", renumerando os demais incisos.
Concedo a palavra a S. Ex. a para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, eu serei breve, porque não há nenhum Constituinte que não conheça o trabalho executado pela Polícia
Rodoviária Federal. O Constituinte José Tavares observa
que é um trabalho de péssima qualidade; eu confesso que
não posso fazer este tipo de avaliação, porque não sou especialista na matéria. Mas, parece-me que se esta comissão
criou, inclusive, as guardas municipais, entregando um
poder, a meu ver, extremamente perigoso nas mãos dos
prefeitos, alguns até inabilitados para a gestão de uma
guarda, então parece-me extremamente importante que se
preserve uma instituição que aí está e cuja qualidade de
serviço poderá ser melhorada pelo aperfeiçoamento e pela
boa gerência de suas atribuições, parece-me que seria razoável a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como um
órgão de segurança nesse art. 39.
Era o que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Tavares, para contraditar.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, estou tomando a palavra para encaminhar a emenda do Constituinte Airton Cordeiro para dizer, exatamente,
o seguinte: A Policia Rodoviária Federal, do jeito que ela
está, não tem nem razão de ser, melhor a sua extinção;
por isso mesmo que na Subcomissão da Defesa do Estado,
da Sociedade e de sua Segurança, apresentei uma emenda
que transferia para as polícias rodoviárias estaduais as
atribuições da Polícia Rodoviária Federal. E por quê? Porque as rodovias federais, que não são muitas, passam pelos
Estados e o serviço de policiamento rodoviário estadual,
pelo menos nos Estados que eu conheço, são serviços satisfatórios. Aliás, há um estudo no Ministério da Justiça
para alterar, inclusive, o funcionamento da atual Polícia
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Rodoviária Federal porque ela é inoperante, ineficiente.
O estudo é no sentido de transferi-la para o Denatran. Contudo acho que o mais razoável, o mais racional é transferir os seus serviços para as polícias rodoviárias dos Estados que já são equipadas, preparadas para esta tarefa e
que já vem funcionando a contendo.
Não sei por que mantermos uma polícia rodoviária,
que repito, é a minha visão, não sei se é a visão dos meus
colegas, que deixa muito a desejar? Eu, que tenho viajado
pelas estradas do Brasil, de Brasília ao Paraná, e passo
por rodovias federais, posso dar o testemunho da inoperância, da ineficiência da Polícia Rodoviária Federal. Ela
não tem sequer poder de polícia, aliás, ela não é nem polícia rodoviária, ela é patrulha rodoviária. O termo polícia
rodoviária, que o nobre Constituinte Airton Cordeiro usa,
é um termo até indevido, porque ela não tem poder de
polícia, ela s6 tem as funções de patrulhamento de rodovia.
Ela não pode, por exemplo, fazer busca num ônibus para
saber se este ônibus está transportando algum material
ilícito, drogas, objetos ilícitos e ainda regido pela CLT,
pelo que me diz aqui o Constituinte Paulo Ramos.
Então, Sr. Presidente, nobres Constituintes, estou encaminhando esta matéria, exatamente, para formular um
apelo aos meus colegas para que no art. 41, quando tratarmos das polícias militares, se possa aprová-lo na sua inteireza, porque ele já dá às polícias militares a competência
do policiamento nas rodovias estaduais, ou seja, com o
art. 41, que vem logo adiante, Constituinte Airton Cordeiro,
nós estaríamos dando solução para um problema que
V. Ex. a tem razão, um problema que nos preocupa, porque é uma instituição que, infelizmente, não sei quais as
razões, não vem funcionando a contento.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex. a
tem a palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Eu
cedo às razões de um especialista na matéria, que é o
Constituinte José Tavares e retiro minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar ao art. 40.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Leio o art. 40:
"A Polícia Federal, instituída por lei, como
órgão permanente, é destinada a:
I - apurar infrações penais contra a orde~
política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim co~o outras infrações cuja prática tenha repercussao interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;
III - exercer a policia marítima, aérea, de
fronteira e de minas;
IV - exercer a classificação e controle de
diversões públicas, segundo dispuser a lei;
V - exercer a policia judiciária da União.
Parágrafo único. As normas gerais relativas
à organização, funcionamento, disciplina, deveres,
direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão
reguladas, através de lei complementar de iniciativa do Senhor Persidente da República, denominada Lei Orgânica da Policia Federal."
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A proposta do nobre Constituinte José Genoíno, 'com a Emenda
de n.v 27/7, manda suprimir a seguinte passagem: "contra
a ordem política e social", no item L
No item I como foi lido diz: "apurar infrações penais
contra a ordem política e social". É para suprimír a expressão "contra a ordem política e social".
Concedo a palavra ao Constituinte Paulo Delgado,
para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO sidente, Sras. e Srs. Constituintes:

Sr. Pre-

O objetivo desta emenda apresentada pelo Constituinte
José Genoino que é uma tradução de uma emenda que
nós temos presente, num dos Capítulos do projeto de
Constituição que o Partido dos Trabalhadores apresentou
a esta Assemnléía Nacional oonstítuínce, visa, iunoamentalrnente, contribuir de alguma forma para diminuir a
excitaçao repressiva que estamos vendo na detíníçao da
ordem pública, da ordem social e na competência do organismos policial para cuidar da ordem pública.
Entendemos que não se deve atribuir à Polícia Federal qualquer papel de policia política. Deve caner à
Policia 1< ederal, exclusivamente, a segurança púolíca, colaborando com o Poder Judiciário e o Mimsténo Público na
apuraçao de infrações criminais, nos casos que envolvam
atividades criminosas em âmbito interestadual e em àmbito mternaclonal. Fixar nesse item I a competência da
Polícia Federal contra a ordem pública e social é, a nosso
ver, ampliar de tal forma a competência desse organismo
policial, contribuindo para manter-se na legislação e, por
conseqüência, na prática da sociedade brasueíra, essa eXCltaçao repressiva. Entendemos que a função de polícia política não cabe e não deve caber à Polícia Federal.
São as razões pelas quais encaminhamos esta emenda
que propõe a supressão da expressão no item I do art.
4U e para a qual nós pedimos o apoio desta Comissão
Temática.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Ottomar Pinto, para encauuunar c:I, votaçao.

o SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Presidente, no nosso entendimento, o mcíso I do ano 40,
objeto da emenda, dIZ respeito, entre outras atriouíçôes em
que se envolverá a Polícia Federal, no problema, por exemplo, dos crimes contra a economia popular, aos crimes
contra a ecologia; então, uma série de outros ilícitos que
a Polícia Federal, inclusive, em convênio com as polícias
estaduais, age mais como órgão normativo, controlador
e coordenador dessas atividaaes, é que envolve tudo ISSO
pela sua maior contiguidade com o Ministério da Justiça,
por sua maior proximidade com os outros órgãos da Administração Pública Federal e por esses delitos muitas
vezes ocorrerem 611'1 áreas interestaduais; por tudo isso,
entendemos que cabe perfeitamente a presença ou o envolv~ment? da Polícia Federal como órgao de política admínístratíva, na esfera federal, nesses crimes contra a ordem
política e social. Não vejo porque não existir um organismo incumbido de vigilância, investigação ou repressão
desses ilícitos de âmbito nacional.
Somos favoráveis ao que contém o substitutivo do
Sr. Relator e pedimos aos Constituintes o apoiamento ao
que nele se contém.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) passar à verificação preliminar da votação.

Vamos
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Os 51's. Constítuíntes que são favoráveis à emenda
apresentada pelo Constituinte José Genoino queiram levantar-se.
Votaram "SIM" 11 Srs. Constituintes. Está rejeitada a
emenda.
Passa-se à emenda de autoria do nobre Constituinte
Ricardo Fiuza. Propõe S. Ex.a que se suprima a expressão
"e de minas" no item IrI do 'art. 40. A emenda tem o
n.> 256-6.
Como se verificou, no item IIr, está escrito "eXiercer
a policia marítima, aérea, de fronteira e de minas". O
proponente deseja que seja retirada a expressão "e de
minas",
ooncedo a palavra ao nobre Conatdtuínte Ricardo
Fiuza.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Senhor
Presidente, na realidade, a supressão é formal, porque
a minha motivação é que a competêneía em combater o
contrabando, os caminhos de ouro, pedras precíosas, exercido portanto, à polícia de minas, está contida já no
item I, art. 40, do mesmo substitutivo, quando se refere
à "apuração de infrações penais 'em detrimento de bens,
serviços e interesses da União". As jazidas no subsolo
são bens da União que tem relevante interesse que as
riquezas permaneçam no País; portanto, peço a supressão da expressão pela redundância.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
data venía d·') Constituinte Ricardo Fiuza cuja inteligência eu aplaudo sempre, não concordo com o argumento.
A inclusão é nossa, justamente para suprir uma deficiência que 'existe nas áreas de mineração; por falta de
definição, quando ocorrem conflitos e invasões e outras
situações, em áreas de mineração, a polícia estadual não
intervém ou porque não tem competência definida ou
porque existem razões de ordem política regional ou local.
li: apenas para 'atribuir a um aparelho policial federal
isento em relacão a sítuaeões estaduais. a missão de dar
garantia aos trabalhos dé mineração quando necessário.
Considerando, sobretudo, primeiro, que o subsolo é propríedade da União; segundo, que a exploração mineral é
f·eita mediante concessão federal.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Senhor
Presidente, se 'eu puder retirar a emenda, está retirada.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) da emenda a retira de moto-próprio. (Palmas.)

O autor

Passa-se à Emenda n.O 119-5, de iniciativa do Constituinte Nilson Gibson. (Pausa.)
S. Ex a também retira a emenda.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) -

Art. 41:

"As forças policiais, agora polícias militares,
e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares, destinadas à preservação da
ordem pública com base na hierarquia, disciplina e Investidura militares. Exel'Cem o poder da
policia de manutenção da ornem pública, inclusive nas rodovias '8 rerrovías federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dós Territórios ,e do Distrito Federal.

São forças auxiliares e, de reserva do Exército, de reserva deste, para fins de mobilização.
§ 1.0 As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas forças
policiais."
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Agora, policias militares.
"§ 2.° Aos Corpos de Bombeiros competem
as ações de defesa civil, segurança contra incêndios, busca e salvamento, e perícia de incêndios.
§ 3.° Os municípios poderão criar serviços
de prevenção e combate a incêndios sob supervisão e organízação dos Corpos de Bombeiros, na
forma que a lei estabelecer.
§ 4.° A lei disporá sobre a estrutura básica
e condições gerais de convocação ou mobilização
das forças policiais."
Agora, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - ooneedo
a palavra ao nobre Constituinte Ottomar Pinto, pela
ordem.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Queria
sugerir a V. Ex. a , como esses dois artigos se seguem, os
relacionados com a policia militar, forças policiais, e com
a polícia civil e são assuntos que não são ideológicos,
83.0 doutrinários ou envolvem aspectos de conhecimento
até profissional, e há muita controvérsia em torno deles, que V. Ex.a fizesse prevalecer o Regimento Interno,
no sentido de que dois Constituintes favoráveis encaminhassem a votação e dois desfavoráveis também,

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu lastimo. m~ não fugir,ei mais de nenhuma determinaç~o
que o Plenário tenha tomado. É a única forma de ;n°s
termos um rumo só. Nós começamos a ceder, e eu lastímo
ter ainda agora tentado melhorar a posição da emenda
do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, porque criou um
problema de grupo, pela primeira vez. entre nós. Tivesse
eu ficado calado, rícaría o termo "polícia civil" e "forças
públicas" e pouco isso alteraria a posição da Presidência;
no entanto, já foi de algum modo atingida pelo que
aconteceu. Não vou ficar numa ida e numa volta, numa
marcha e numa contramarcha. De modo que, indefiro a
questão de ordem de V. Ex. a (Pausa.)
Há uma Emenda n.o 334-1 da nobre Constituinte Líd'ce da Mata. S. Ex. a propõe suprimir, no art. 41, as
expressões:
"Investiduras militares" e aue são forças militares da reserva do K"{ército. nas funções constítucíonals de ... " mantendo os seus parágrafos.
Então, verifica-se, pela intenção da Constituinte Lídice da Mrta, aue S. Ex.a aceita que: "as forças policiais,
nolícías militares ou Corpos de Bombeiros sejam instituições permanentes e regulares destinadas à preservação da
ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e investiduras militares; exerçam o poder de polícia da manutAncáo da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias. sob a autoridade do Governador do Estado. dos
TerritóTios e do Distrito Federal" e não concorda que
sejam forças auxiliares e de reserva do Exército, para fins
de mobilização. (Pausa.)
Na ausência de S Ex.a há quem encaminhe a votação?
Constituir-te Paulo Delgado?
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sim.
Há uma emenda n.O 26, do Constituinte José Genoíno.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Que se
segue a esta.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Semelhante. Por isso, prefiro encaminhar a do Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Constituinte ottomar Pinto, deseja usar da palavra?
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o SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, defendemos a manutenção do
que contém o Relatório, porque, sendo a segurança pública uma espécie do gênero segurança nacional, nos momentos em que, como preceitua o caput deste artigo, houver
necessidade de mobilização, é necessário que todas aquelas forças - incluídas as forças militares, as polícias militares - sejam colocadas sob um comando unificado, a
fim de que as instituições armadas possam bem cumprir
a sua tarefa.
Não seria justo, que por exemplo, no caso de invasão
do território nacional, apenas o Exército, a Marinha e a
Aeronáutica se envolvessem nas operações de defesa e
ficassem os 300 mil homens efetivos das forças policiais
ou das polícias militares, com treinamento militar, sem
participação nenhuma nos acontecimentos do teatro de
operações.
Defendemos, por conseguinte, a preservação do que
aqui se contém. É inclusive tradição constitucional brasileira e observado em todos os países do mundo. Não sei
de exceções a essa regra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Para sustentação,
mais por um aspecto prático do que doutrinário, Sr. Presidente. Se as forças policiais, agora polícias militares, não
fossem consideradas reservas do Exército, teríamos, como
acentuou o Constituinte Ottomar Pinto, uma conseqüência
imediata: teríamos que aumentar os efetivos das Forças
Armadas. A que custo, é o que se perguntava.
Creio que a solução encontrada para a redação do
art. 41 é a solução mais correta. Foi a que adotou a Subcomissão, o Sr. Relator Ricardo Fiuza, e que nos pareceu
rigorosamente correta. Por isso, mantemos a redação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, permite-me apenas um questionamento para: esclarecer o meu voto? V. Ex.a vai colocar em votação o
art. 41 e seus parágrafos ou apenas o caput e parágrafo
por parágrafo?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - No momento, pela emenda, coloco apenas o caput, porque a
emenda mantém os parágrafos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES -

Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda
é apenas uma modificação parcial do caput. (Pausa.)
Procedo, em seguida, à avaliação preliminar dos votos.
Os Srs. Constituintes que estão apoiando a emenda
da Constituinte Lídice da Mata, que faz restrição a algumas expressões do caput, queiram por favor, levantar-se.
(Pausa.)

VOTARAM "SIM", 2 SRS. CONSTITUINTES.
Está rejeitada a emenda.
Há ainda uma emenda supressíva, de iniciativa do
Constituinte Stélio Dias, que suprime do § 2.° do art. 41
a expressão "e perícias de incêndio".
O § 2.° diz:
"Aos Corpos de Bombeiros compete as ações
de defesa civil, segurança contra incêndio, busca
e salvamento e perícias de incêndio."
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS dente, pela ordem!

Sr. Presi-
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Em relação ao caput, tenho uma emenda modificativa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho) - Primeiro,
pela ordem; o voto é supressivo, por isso que ainda não
cheguei lá.
Para encaminhar a votação, tem a palavra o Constituinte José Tavares.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, muito obrigado pela referência, Sr. Presidente.
Na Subcomissão de Defesa do Estado, apresentei uma
emenda supressiva que retirava essa expressão "perícias
de incêndio". E vou dizer o porquê, Sr. Presidente.
Primeiro, porque entendo que este é um assunto de
processo penal que não deveria fazer parte do texto da
Constituição. É um assunto j á regulado pelo Código de
Processo Penal que está em vigor.
Segundo, se colocarmos na Constituição da República
essa expressão, subentende-se que as perícias em assuntos
relacionados com incêndio seriam realizadas pelos Corpos
de Bombeiros. E sabemos que essa instituição, que é um
exemplo de instituição neste País, existe em poucas cidades brasileiras. Indiscutivelmente, ela é que tem qualificação para realizar essa perícia, afinal de contas é a sua
especialidade.
Mas, e na maioria dos Municípios deste País, onde
não existem Corpos de Bombeiros e que, evidentemente,
não estão imunes a um acidente, como o de um incêndio,
por exemplo. Como é que ficaria? Quem é que faria essa
perícia?
Neste caso, há o Instituto de Polícia Técnica: nomeia-se o Delegado e dois peritos, nos termos do Código
de Processo Penal, e eles realizam a perícia.
Não sei, Sr. Presidente, se estamos 'aqui para legislar
de maneira utópica ou se estamos a legislar de maneira
realista.
Acho, Sr. Presidente, que nas cidades onde existem
instituições de corpos de bombeiros, não há por que não
se buscar neles o devido 'assessoramento técnico para a
elucidação de um incêndio. São eles que dominam isso.
Parece-me, pelas razões aqui colocadas por mim, de, maneira rápida, que; primeiro, não é assunto de Constituição; segundo, se aprovarmos o texto, será um texto
que,_ na maioria dos municípios do País, não será cumprido.
O SR. CONSTITUINTE (Paulo Ramos - Sr. Presidente, para encaminhar, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Foi pedida, antes de V. Ex. a, a palavra pelo Constituinte Tito
Costa. Tem S. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr. Presidente, srs. Constituintes, estou de pleno acordo com o
Constituinte José Tavares, quando se refere a que a
Constituição, o Texto Constitucional, 'está descendo a de'talhes, não só aqui, mas na maioria das comissões. Víamos fazer uma Constituição quilométrica e prevalecer
este critério. Sob esse aspecto, estou inteiramente de
acordo com S. Ex.a
Discordo, quando S. Ex.a analisa a expressão "perícias de incêndio" como se tosse uma atribuição exclusivamente elucidativa d,e fatos já ocorridos .E dou este
testemunho como prefeito que fui de uma grande cidade,
São Bernardo do Campo, que, ajuda, até 'COm alimentação, o Corpo de Bombeiros, com viaturas etc., e que,
muitas vezes, se socorreu dessa corporação para fazer
perícias preventivas, quanto à segurança dos seus prédios.
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Então, já que estamos, pelo menos nesta fase da elaboração da Constituição, descendo a detalhes, que Se
mantenha essa expressão, porque os corpos de bombeíros muito 'ajudam às prefeituras, sobretudo aquelas' que
os ajudam, como acabei de me referir.
Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Para encaminhar, por favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A palavra está com o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
no exame dessa questão, a principal objeção que nos foi
apresentada foi a da falta de 'especialização dos Corpos
de Bombeiros para a execução da perícta,
Demo-nos ao trabalho de buscar a elucídacão e esse,
respeito. E fomos verífícar que, aqui no Distrito :F1ed!eral,
já há como que uma escola de bombeiros, que são treinados para fazer essas períeías. Há uma estatística bastante favorável: mais de 1.000 perícias f,eitas, qU3!S,e todas
elas com seus laudos e suas conclusões aceitas pela Justiça.
Gostaria de observar também, e peço a atenção do
nobre Constituinte José Tavares, que não se está dando
exclusividade aos bombeiros para execução da perícia.
Hoje, se os Corpos de Bombeiros receberem essa competência, estará limitada a pouco mais de 2% dos municípios brasileiros e, no restante, 'continuarão as perícias
a serem feitas pela polícia civil.
Outra observação que gostaria de fazer é que, do
ponto de vista técnico, o que os especialistas nos disseram para sustentar este dispositivo, é que 'a perícia é a
conclusão de todo um processo que começa, como disse
o Constituinte que nos antecedeu, inicia até com o exame prévío das condições de prevenção de incêndios nos
edifícios, nas instalações.
Portanto, não temos porque mudar a nossa posiçao
e ressaltar que têm eabímento 'as objeções do excessivo
detalhamento que se está fazendo no texto constitucional, mas, se já decidiu anteriormente, ontem, senão me
'engano, a Comissão, de elevar ao status constitucional
os COrpos' de Bombeiros, nada impede que aqui se dê este
díseíplínamento.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à avaliação preliminar da votação.
Os Srs. COnstituintes que 'estão a favor da emenda
supressíva, apresentada pelo Constituinte stélio Dias, que
suprime a expressão "e perícias de incêndio", do § 2.0 do
art. 41, queiram, por obséquio, levantar-se (Pausa.)
Está reíeítada a 'emenda.
Temos para exame 3J Emenda n,o 26-9, de míclatíva
do COnstituinte José Genoino. ~ modüicativa. Modifica
a redação do art. 41. :m 26-9' porque é um anteprojeto,
Diz o seguinte:
"As forças policiais estaduais e os Corpos de
Bombeiros, incumbidos de garantir a segurança
pública 'e colaborar com o Poder Judiciário e o
Mínistério Público na apuração das infrações eríminais, são órgãos de caráter 'civil, sob a autoidade dos Governadores, podendo assumir a forma 'de força pública fardadJai, organizada com
base na hierarquia e na disciplina."

Esta emenda está articulada com a emenra of'erecida pelo Constituinte Paulo Ramos, emenda essa ao
substitutivo, 91-1, que declara:
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"As forças policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares, comandadas por oficiais do último posto das respectivas 'corporações, organizado pela lei com base na hierarquia e disciplina, exercendo o poder
de polícia, de manutenção da ordem pública e
prevenção criminal, inclusive nas rodovías e
ferrovias federais. São forças: auxílíares de reserva do Exército nas funções constitucionais deste
'e, 'enquanto instituições destinadas à preservação
da ordem pública, permanecem sob a autoridade
dos governadores dos Estados-membros, Territórios e Distrito Federal."
Concedo a palavra ao Constituinte Paulo Ramos, 'em
primeiro lugar, para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, Srs. 'e Sras. Constituintes, a única expressão que
fiz incluir como emenda do que consta no substitutivo
foi a preservação de: "comandadas por oficiais do último
posto das respectivas corporações". Esta é a inclusão que
faço e aproveito paea invocar, para fazer aguçar a memória dos Srs. e Sras. Constituintes, de que expressão
idêntica foi aeolhída pelo nobre Sr. Relator e por esta
Comissão Temática no sentido de incluir, também, no que
concerne à polícia civil, que sejam dirigidas também por
delegados no último degrau da carreira.
Estamos assistindo nesta Comissão Temática a um
aparente conflito, a um confronto entre as policias. Já tive
oportunidade de frisar aqui, e reitero, que defendo a unificação das policias. Mas, como não tem sido possível o
encaminhamento por esse lado, não tendo sido possível que
pudéssemos iniciar a construção de um modelo mais avançado de policia no Brasil, já que a dicotomia cria confrontos e o confronto foi verificado nesta sessão, em função
do simples nome, e não é o rótulo que determina o conteúdo, de qualquer maneira, espero que esta Comissão Temática compreenda a importância de se preservar, no
comando das corporações policiais militares, oficiais do
último posto da própria carreira, dos próprios quadros,
tanto na policia militar quanto no corpo de bombeiros,
porque é uma medida que, certamente, dará às respectivas corporações um posicionamento mais adequado.
Era s6 isso.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente,
quanto à primeira emenda a que V. Ex. a se referiu, de
autoria do nobre Constituinte ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A do
Constituinte José Genoíno vou votar em seguida. Gostaria
de ficar com a do Constituinte Paulo Ramos.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Quero esclarecer
aquilo que parece uma contradição.
Quando se determinou, se propôs, que se vai votar
daqui a pouco, que as policias civis sejam comandadas
por delegados de carreira, considerou-se que não são forças
auxiliares do Exército. Sendo forças auxiliares do Exército,
esse dispositivo criará, evidentemente, uma grande dificuldade constitucional, no instante em que as policias militares passarem à condição de forças auxiliares do Exército.

Creio que hoje, dentro da retomada do quadro de
normalidade em que estamos vivendo, normalidade democrática, são poucas as policias militares que ainda têm
comandantes fora de sua corporação. E acredito que em
todos os casos, por solicitação dos próprios governadores.
Citaria o exemplo de Pernambuco, que é bem próximo.
Lembro-me bem que foi o Governador de Pernambuco, pelo
menos foi o que os jornais publicaram, que solicitou que
o comando fosse entregue a um oficial do Exército.
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Portanto, esta é a posição do Relator que, livremente,
o Plenário irá decidir.
a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agora,
por questão de economia de tempo, vamos desarticular as
duas emendas, porque não podemos englobá-las numa só
votação.
Então, a primeira votação será feita em relação à
emenda do Constituinte Paulo Ramos, que preserva para
os oficiais do último posto da Policia Militar o seu comando privativo.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a emenda do Constituinte Paulo Ramos queiram permanecer de
pé. (Pausa.)
Está rejeitada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex. a que espere um momento, por favor. (Pausa.) Tem
a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Considerando que o objeto de discussão da emenda que será apreciada a seguir, do Constituinte José Genoíno, do meu Partido, tem como princípio fundamental, uma determínada
concepção de competência para as Forças Armadas vistas
no seu caráter geral e que já no art. 34, anteriormente, a
emenda do Constituinte Roberto Brant foi rejeitada e considerando que a emenda do Constituinte Paulo Ramos também é rejeitada e que a emenda proposta pelo Constituínte
José Genoíno, em nome do Partido dos Trabalhadores, é
emenda que volta à discussão sobre o mesmo tema, em
relação à necessidade, a nosso ver, de desmilitarização do
papel da policia, dando a ela uma função somente de policia submetida aos governos dos Estados e com um papel
muito específico de autonomia e especialização nas funções de prevenção e de controle ao crime, nós retiramos
a emenda do Constituinte José Genoíno para que os trabalhos possam andar mais rapidamente, reservando-nos
o direito de apresentá-la em fase subseqüente. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Obrigado
a V. Ex.a Concedo a palavra ao Constituinte Hélio Rosas
que pediu a palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, iniicalmente, eu quero ínformar que não estive presente na parte da manhã, mas como tenho consciência da
responsabilidade de todos nós nos trabalhos das Comissões Temáticas, ontem, procurei um suplente desta Comissão, do meu Partido e pedi a ele que estivesse aqui na parte da manhã, em meu lugar, porque eu teria que estar, a
pedido do Governador do meu Estado, na Comissão Tributária, onde sou suplente, inclusive pedi a S. Ex.a por escrito
o compromisso de estar presente aqui.
Quero lembrar que há momentos a proposta do Constituinte Paulo Ramos tinha a maioria absoluta dos Constituintes presentes neste Plenário, mas não pôde nem ser
apreciada, porque mais da metade dos integrantes desta
Comissão não estão aqui presentes; então, quero deixar
aqui registrado o meu protesto contra esta falta de consideração por uma missão que é de alta relevância para os
interesses da Nação e que a ausência de Colegas Constituintes está impedindo que se tomem decisões aqui de
acordo com a vontade da maioria, daqueles que realmente
têm responsabilidade e o demanstram com sua presença
aqui no Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu acolho a manifestação de V. Ex. a e apenas perguntaria para
ficar muito claro para a Taquigrafia, quando V. Ex. a diz
que fez a solicitação ao suplente, se S. Ex.a compareceu?
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O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Compareceu. Esteve aqui na parte da manhã.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Constituinte José Freire não se encontra.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, só quero dizer a V. Ex.as que, como eu não estava
presente aqui, não posso saber se S. Ex. a esteve presente
durante todo o trabalho, que S. Ex. a veio aqui, compareceu a esta tribuna, compareceu; de toda maneira, pela
veemência do protesto que coloquei, é evidente que os
conceitos que emiti sobre todos os que estão ausentes,
seriam aplicados a S. Ex.a de forma dupla.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A minha
pergunta, Constituinte Hélio Rosas há de concordar, era
essencial, porque pela forma veemente com que protestou,
fiquei em dúvida se o protesto se estendia também à ausência do suplente do compromisso assumido por ele por
escrito; mas pela forma que o Constituinte respondeu, tão
cautelosamente, sim, tive minhas conclusões.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Mas
é possível fazer uma verificação de presença, não, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Temos
aqui a proposta 97.1, do Constituinte Farabulini Júnior,
uma emenda aditiva:
"Ao art. 41 acrescentar:
"Não podendo seus postos ou graduações ter
remuneração superior à fixada para os postos e
graduações correspondentes no Exército."
Na ausência de S. Ex.a pergunto se há alguém que
'deseja encaminhá-la. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Tavares.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ. TAVA~ES.-: Sr. Pre~i
dente, quero encaminhar de maneira m1!Ito rápida e pedir
a compreensão de meus colegas; que sao testem~as d~
que falei muito pouco desde o mIClO desta Oomíssáo ha
dois dias exatamente para tentar falar no momento em
que entendi que de alguma ~aneira poderia de~xar algum
tipo de colaboração, para dizer que sou favoravel e vou
dizer porquê. Creio que mesmo nao sendo, talvez, Sr. Presidente um assunto de Constituição - e aí invoco a experiência' do Constittuinte Tito Costa- temos que, neste
momento, tomar determinadas cautelas.
Recentemente, a imprensa brasileira denunciou uma
série de escândalos de supersalários de marajás, etc. e
dentre estes escândalos, envolvendo pessoas, cargos importantes havia também, pela imprensa, a notícia de que a
Polici~ Militar do Estado de São Paulo tinha em sua corporação alguns oficiais em último posto, ganhando supersalários de mais de 300 mil cruzados por mês. Para evitar
que isto venha a acontecer, para evitar que isto continue
a ocorrer, se verdadeiro, porque a imprensa noticiou e eu
não li nenhum desmentido que me convencesse, nós então
vamos fixar um limite salarial para os policiais graduados
da policia militar.
A Emenda do Constituinte Farabulini Júnior é aditiva e diz o seguinte:
"Não podendo os seus postos ou graduações
ter remuneração superior à fixada para os postos
e graduações correspondentes no Exército."
Acho um parâmetro razoável, porque o Exército, em
tese, ganha mais. Então, a partir do instante em que
fixarmos na Constituição este parâmetro, este limite, vamos impedir, já que não temos como controlar, estes abu-
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sos de supermarajás em determinadas corporações da Polícia Militar, como, repito, foi noticiado pela imprensa
nacional, que estaria ocorrendo na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIROZ - Sr. Presidente peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Constituinte Paulo Ramos pediu a palavra.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIROZ - Vou falar
apenas cinco segundos, Sr. Presidente. A emenda estabelece um teto e não um píso. Por uma questão de justiça, ela
seria perfeita, se estabelecesse relações iguais do salário,
mas apenas o teto e não o piso, parece-me que ela é injusta.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o nobre Constituinte Saulo Queiroz que, aliás, ontem, tive a oportunidade de ter meu nome
confundido, Saulo Ramos, mas é Paulo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho) - Ainda bem
que o lapso não é só da Mesa.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É Saulo e
Paulo. São as mesmas pessoas. De qualquer forma, a observação que eu faria seria exatamente idêntica e eu lamento
profundamente que o nosso querido Constituinte José
Tavares tenha, com tanta veemência, se preocupado com
uma exceção. Ao que tenho conhecimento, o fato ocorrido
em São Paulo decorre da própria legislação daquele Estado que envolve não só os servidores da Polícia Militar,
mas os servidores civis do Estado, independente da sua
condição de policiais ou não.
Sabemos que o Brasil é um País extremamente caracterizado pela injustiça social, onde o salário mínimo não
permite sequer que o trabalhador, isoladamente, sobreviva; então, argüir aqui o estabelecimento de um limite
máximo, para uma categoria profissional se nos apresenta
como uma discriminação, na medida em que, em contrapartida, não existe também estabelecimento do limite mínimo, além do que a matéria é totalmente estranha à
Constituição.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, o
parecer dado à emenda baseou-se na conclusão do Constituinte Paulo Ramos. A matéria não é constitucionaL Não
estamos fixando salário para nenhuma categoria profissional por não ser matéria de natureza constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tomarei
a impressão preliminar dos votantes.
Os Srs. Constituintes que estiverem a favor da emenda
queiram levantar-se. (Pausa.)
Rejeitada a emenda, com um voto favorável.
Desejo consultar o Constituinte José Freire. V. Ex.a
apresentou uma emenda que na verdade seria substitutiva;
como tal estaria prejudicada. De uma parte, o texto do
caput do art. 41, e a emenda de V. Ex.a é ao anteprojeto,
que já está referendado pelo voto, já foi mantido pelo
voto; mas na emenda V. Ex.a chama a atenção, inclusive,
em maiúsculas para uma expressão "mediante ações preventivas e repressivas". Parece que é o centro do pensamento de V. Ex.a Então eu pergunto, arriscando-me a
arrumar alguma sarna para me coçar, se aceita que a
emenda de V. Ex.a., para não ser prejudicada, seja considerada uma emenda aditiva e se adite, então, a expressão
"mediante ações preventivas e repressivas".
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Isso para
mim não altera se ela é supressiva ou aditiva.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas para
mim altera.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Para V. Ex.a
altera. Agora, para mim, o mais importante é a expressão
"mediante ações preventivas e repressivas". No art. 20 do
anteprojeto, art. 41, neste projeto, porque ficou um acordo
de cavalheiros que nós não apresentaríamos mais outras
emendas, requereríamos destaque. Não foi isso que foi
acertado?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço,
então, a V. Ex.a que encaminhe.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presidente, o nosso objetivo foi de alterar aqui, apenas esta expressão. Deixamos toda a emenda como está redigida pelo
Sr. Relator da Subcomissão e do atual Sr. Relator que diz:
"As forças policiais e os Corpos de Bombeiros
são instituições permanentes e regulares destinadas à preservação da ordem pública, organizadas
pela lei, com base na hierarquia, disciplina e
investiduras militares, exercendo o poder de polícia de manutenção da ordem pública,"
e aqui vem a minha emenda, acrescento:
"mediante ações preventivas e repressivas"
inclusive nas rodovias, ferrovias federais, forças
auxiliares, reservas de excesso, etc.
A justificativa, Sr. Presidente, é que o anteprojeto, o
conteúdo do relatório da Subcomissão fixou a destinação
reservada às forças públicas, porque prefiro assim, as forças públicas - e pretendo emendar na Comissão competente - dos Estados, membros, Territórios e Distrito FederaL Porém, deixou de instrumentalizar o trabalho a ser
desempenhado por essas mesmas forças, dando aos seus
integrantes os fundamentos legais para o exercício das suas
funções. A emenda proposta tem por objetivo criar o instituto do estrito cumprimento do dever legal, embasamento
jurídico indispensável ao exercício da função polícial.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte José Tavares, para encaminhar
a votação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, se acolhêssemos a emenda do nobre Constituinte
José Freire, parece-me que o § 1.0 do art. 41, então, deveria deixar de existir. Como eu tenho a nítida impressão,
como diz V. Ex.a, o meu feeling, diz que este parágrafo
será mantido, então, evidentemente, não há razão de acolhermos a emenda de autoria do Constituinte José Freire.
Por esta razão é que eu me coloco contrário a ela.
O SR. PRESJõDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo a
tomar os votos dos Srs. constituintes.
Os Srs. constituintes que estiverem a favor da emenda
do Constituinte José Freire queiram levantar-se.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - O Constituinte José Tavares, ao encaminhar, parece-me que tentou
fazer uma confusão como foí com relação ao item IV,
porque ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, pelo que vejo o Constituinte José Freire está,
realmente, desatento, porque depois que falo é que S. Ex.a
resolve descobrir que tentei fazer alguma coisa. Se for
para estar aqui; Sr. Presidente, para fazer algo que não
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é possível, permitido, evidentemente, eu me retiro e deixo
S. Ex. a à vontade.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presidente,
o que estou pedindo é a inclusão de uma expressão, e no
§ 1.0 do art. 41 não diz absolutamente nada do que o
Constituinte José Tavares acabou de dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - O constituinte encaminhou. O que eu peço atenção dos Srs. constituintes é para o seguinte: o encaminhamento é feito da
maneira pela qual o constituinte deseja fazê-lo, mas, lembro-me de uma expressão - permitam-me uma ligeira
digressão - um dos livros mais admiráveis que já li na
minha vida que é o Diário de um Pároco de Aldeia, de
Georges Bernanos, em que ele diz em um determinado
momento, aparece uma imprecação do personagem contra
Deus: "Oh! meu Deus, por que só me deste a palavra,
frágil instrumento para explanar meu pensamento? Então a palavra é um "frágil instrumento" que pode levar-nos à confusões desta ordem; mas a emenda está
rejeitada.
Temos, ainda, em relação ao mesmo artigo, o § 3.0,
uma proposição do nobre Constituinte Paulo Ramos, a
emenda 092. O.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - O § 3.0 diz o
seguinte:
"Os municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios, sob supervisão e
organização dos Corpos de Bombeiros, na forma
que a lei estabelecer."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda
do constituinte acrescenta:
"bem como outras atividades relativas à defesa
civil."
Não é assim, Constituinte Paulo Ramos?
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Temo que
não.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pelo que
estou lendo aqui e pelo que leu o relator, V. Ex.a escreve:
"Os municípios poderão criar serviços de voluntários para prevenção e combate a incêndios,
sob supervisão, controle e organização dos Corpos
de Bombeiros,"
V. Ex.a colocou uma intercalada:
"bem como outras atividades relativas à defesa civil."
É o que eu tenho como emenda em mãos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Qual é o
número da emenda, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É 092.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, srs. Constituintes, o meu objetivo é estabelecer uma
vedação a que os Municípios possam criar corpos de bombeiros profissionalizados, porque, sabemos todos nós, que
a atividade de bombeiro é uma atividade que exige um
padrão de especialização muito grande. Então, as prefeituras municipais não teriam possibilidades de criar corpos
de bombeiros. O que propus é que, sob a .supervísão do
corpo de bombeiros, as prefeituras municipais tenham corpos de voluntários e aí, sim, participando, inclusive, não
Só da prevenção, da repressão e do combate ao incêndio,
como também de outras medidas de defesa civil. Tenho a
impressão que da forma como apresentei o destaque, da
forma como apresentei a emenda, melhor ficará para que
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o Corpo de Bombeiros tenha a sua atuação respaldada
com a participação da comunidade, mas não através de
corpos de bombeiros municipais e profissionalizados, porque falta aos Municípios condições de preparar os seus
corpos de bombeiros.
O SR. CONSTITUINTE TELMO KIRTS - Sr. Presidente, para encaminhar a favor do relatório (assentimento
da Presidência.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o
dispositivo introduzido no substitutivo pelo Sr. Relator é
sábio, considerando-se que 95% dos municípios brasileiros
não possuem corpos de bombeiros. O Brasil, com seu imenso
território, 130 milhões de habitantes, tem aproximadamente
250 corpos de bombeiros. Para se ter uma idéia, a Alemanha, com área mais ou menos equivalente à do meu Estado,
Rio Grande do Sul, possui 4 mil e 200 corpos de bombeiros. Então, a adoção do sistema de corpos de bombeiros
comunitários - e me parece ser esse o espírito da lei utilizado na quase totalidade dos países do mundo, possibilitou estender esses benefícios aos pequenos e médios
municípios brasileiros. O dispositivo me parece inteligente,
Sr. Presidente, porque permite a organização civil dos serviços, supletivamente aos Corpos de Bombeiros militares,
através das prefeituras municipais, regulamentando e implantando o funcionamento dos corpos de bombeiros comunitários, cujo pessoal será adestrado e terá a orientação
técnica dos corpos de bombeiros militares.
Parece-me ser esse o espírito do dispositivo, que será
regulado posteriormente por lei complementar.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, só para prestar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não!
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Quando o
nobre Constituinte faz uma referência ao número de Corpos
de Bombeiros existentes em outros países, é preciso que
seja dito que esses corpos de bombeiros são voluntários.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, acho
que essa questão deve ser decidida livremente pelo Plenário.
O Constituinte Telmo Kirst conduziu bem a justificativa,
interpretou bem o entendimento do Relator, de sorte que
mantenho-me na posição expressa do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tomarei
os votos preliminares. (Pausa.)
Os Srs. Constituintes que estejam a favor da emenda
proposta pelo Constituinte Paulo Ramos, queiram, por obséquio, levantar-se. (Pausa.)
Há 22 votos favoráveis.
A emenda está rejeitada.
Pasamos à emenda oferecida ao art. 42.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Art. 42:
"As policias judiciárias, agora policia civil, são
instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por delegados de policia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão
crímínal e a auxiliar a função jurisdicional na aplicação do direito penal comum, exercendo os poderes de polícia judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.
Parágrafo único. Lei especial disporá sobre a
carreira de Delegado de Polícia aberta aos bacharéis em Direito, por meio de concurso público
de provas e títulos."
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A proposta de emenda, que tem o número 114.4, suprime a expressão "repressão criminal". Onde está escrito "apuração
de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar à funçªo
jurisdicional", propõe eliminar a expressão "à repressao
criminal".
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a votação, o Sr. Constituinte Ronaldo Cezar
Coelho.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO Qual a autoria? Quem requereu o destaque?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De autoria do Constituinte Ivo Mainardi. Ele pediu a emenda
que está mantida pela decisão da Mesa da Constituinte,
todas as emendas apresentadas anteriormente
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Qual é o
número dela, por favor, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já dei
o número, é 114.4. É uma emenda supressiva.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO Sr. Presidente, para encaminhar contra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO Sr. Presidente, Srs. Constituintes, contra a emenda do
Constituinte Ivo Mainardi "repressão criminal"; entenda-se,
por favor, tecnicamente,' como todas as providências .de
inquérito exclusivas da políoía v~cil. Em ~ermos do p?di~o
de Processo Penal é competência exclusiva de polícia JUdiciária, portanto,' não faz qualquer senti,do se tira,! da
policia civil a sua competêncía maior que e a competência
de polícia judiciária. Repressão criminal pode ~er ma! entendido; pode ser entendida como qualquer atIvIdad~ ant~s
do crime. São todas as atividades prevístas em 161, apos
o crime. É competência da polícia judiciária, é competência da polícia civil, pelo que, encaminho contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Constituinte Hélio Rosas para encaminhar.

O Sr.
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O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - É a 170.5.
O SR.. RELATOR (Prisco Viana) - Não houve destaque? Informa a Secretária que não foi feito o pedido de
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a pediu destaque?
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Foi feito o
pedido de destaque junto à Secretária mesma, 170.5.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Certo. Está sendo considerado, já. Todos temos os documentos em
mãos?
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - A emenda,
pura e simplesmente, mantém a expressão, mas nos seguintes termos: "atuar na repressão criminal".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Bom, seria apenas uma questão de adaptar a redação.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Exatamente.
O SR. PlRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
V. Ex.a, por favor, pode encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na realidade, consideramos essa
expressão "repressão criminal" como excessiva, desnecessária e até estranha ao art. 42, que trata das polícias judiciárias.
A repressão criminal é inerente à atividade policial,
está implícita no poder de polícia. Para todos aqueles,
sem distinção, que estão proríssíonalmente envolvidos na
tarefa Ide combate à criminalidade, na tarefa de manutenção da segurança, para todos que estão envolvidos, a repressão criminal não é apenas um direito que precisa ser
expresso na Constituição, muito mais do que isso, é uma
obrigação indeclinável. Como imaginar-se, Srs. Constituintes, 'que integrantes das policias militares ou integrantes
das forças policiais ou da polícia judiciária pudessem, ante um fato criminoso, só :porque na Constituição não está expressa essa ordem de comando, cruzar os braços e
passívamente deixarem que o crime prossiga, ocorra, sem
nenhuma repressão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De autoria de V. Ex. a?
O SR. OONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - De autoria
do Constituinte Adhemar de Barros Filho e apresentada
por mim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - E~ preferia, Constituinte Hélio Rosas, que V. Ex.a a encaminhasse na ocasião oportuna.

Para nós, cidadãos comuns, isso é um dever moral, mas
para os integrantes de qualquer força policial, isso é uma
obrigação indeclinável. Se assim não fosse, por que o outro braço importantíssimo da segurança, que são as forças policiais e que para mim, não tenho dúvida disso, várias manobras feitas visam tirar a força desse braço importantíssimo da nossa segurança se não fosse assim, por
que, no capítulo das forças policiais, não existe essa repressão? Então, as forças policiais não podem agir ante o
crime? Não temos dúvida, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que a permanência dessa expressão no capítulo da
polícia judiciária só vai permitir que aumente o conflito
de competência.
Esse aumento do conflito de competência é algo que
não interessa àqueles que estão preocupados em que no
futuro - 'que há de ser o mais próximo possível, mas que
a cada momento estou vendo que se distancia - no futuro,
haja a unificação das duas policias. O trabalho feito pela
Subcomissão e encampado pela Comissão Temática é um
trabalho de grande valor. Procurou-se delimitar qual é a
competência exata das polícias militares, das forças policiais. Ela vai até o momento do fato criminoso e do combate ao crime.

O SR. CONSTITli'INTE .HÉLIO ROSAS - Mas é o
mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É, mas_eu
vou ter que submeter a outra. Não estou com ela em maos
e é por isso a minha dificuldade.

Logo em seguida, vem uma tarefa importantíssima,
que é a tarefa da ínvestígação criminal, uma tarefa que
tem muito caminho a ser percorrido, porque, com o avanço tecnológico do mundo, há que se fazer uma policia
científica, que preserve a segurança e que dê garantia de

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tenho posição frontalmente contra a exposta pelo Constituinte que me antecedeu,e que
emitiu a sua opinião no momento. Entretanto, ha uma
outra emenda de minha autoria, aliás, apresentada por
mim, que modifica apenas o termo e manifesto-me contrário à posição de S. Ex. a, a favor ?-o de~taque e m~ reservo o direito de manifestar, na Integridade, a minha
opinião sobre o assunto, na hora da aprecíação da e~enda
de minha autoria. A menos que fosse possível apreciar as
duas ao mesmo tempo. É a Emenda n.O 170.5.
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real justiça. Nesse trabalho das duas comissões foi valorizada, sobremaneira, a posição das policias civis, que passaram a ser, o que nunca ocorreu antes, entidades permanentes previstas na nossa Constituição. Apenas ressalvo a
existência dessa expressão que, repito, é uma expressão
que vai aumentar o conflito de competência entre as duas
polícias, o que vai fazer com que cada vez se idistancie mais
a possibilidade de termos uma polícia unificada, uma polícia que no momento em que esteja em caso uma das fases
que cabe à polícia militar, a polícia civil atue auxiliando,
cooperando sob as ordens da policia militar. E na outra
fase aconteça o inverso. Isso é o que desejamos, é isso que
atende aos superiores interesses da nossa população, é
isso que vai possibilitar que tenhamos, no futuro, mais segurança.
Portanto, para mostrarmos que o objetivo único é evitar esse conflito de competência, concordamos que a expressão ficasse aqui, no capítulo da polícia judiciária, enquanto não está no capítulo da polícia militar, e colocarmos apenas a expressão "atuar na repressão erímínal", O
que para nós é uma redundância, porque todas as policias têm que atuar. Mas evitará que seja, maldosamente,
com fins incontestáveis, usada essa expressão, para alimentar o conflito de competência.
-O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO ~
Sr. Presidente. posso encaminhar só para um esclarecimento?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço mil
desculpas a V. Ex.a, mas não temos a réplica. Justamente
temos o encaminhamento, o outro encamínhamento feito
e passamos ao Relator. A não ser que fosse uma questão
de explicação elucidativa, mas se for contencioso ...
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO ~
Prometo não polemizar, prometo, sem qualquer emoção.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Permito-me
explicar também.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~ É, aí
S. Ex. a vai vai explicar também ...
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CESAR COELHO É porque, Sr. Presidente, eu encaminhei para a primeira
emenda e V. Ex.a coloca as duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nisso
V. Ex.a tem razão. Eu lhe concedo a palavra.
O 8oR. CONSTITUINTE RONALDO CESAR COELHO Sr. Presidente, sem polemizar, é uma questão técnica.
Quando diz "à repressão criminal", está falando aqui no
texto, o texto do Sr. Relator é perfeito, "à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do
direito penal comum". Não há qualquer conflito. Direito
penal especial é matéria da polícia militar, é matéria das
Forças Armadas. Portanto, não implica nenhum conflito
com IPM e com inquéritos específicos amparados em direito penal especial, mas em direito penal comum, que é o que
está escrito na frase. Não podemos tirar "à repressão
criminal", direito penal comum. É da delegacia de polícia, é da polícia civil. Repressão criminal representa o inquérito.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, só para dar uma explicação já que a coisa, às vezes,
passionaliza. É preciso que haja o entendimento e concordo com a explicação dada 'por 'ambos. Embora aparentemente estejam se antagonizando, não estão. Reprimir,
em termos jurídicos, significa processar. Reprimir é sinônimo de processar, porque, às vezes, alguns, movidos por
um espírito de defesa da categoria, e eu sou oriundo da
polícia militar, entendem, equivocadamente, que estão defendendo a categoria. Reprimir significa processar. O
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nome completo da polícia, agora, da polícia civil, é polícia
judiciária, repressiva, criminal ou de investigação.
Não posso, de forma alguma, me calar, na medida em
que conheço, sou profissional da área, e não poderia ficar
calado sob pena de incorrer no risco, diante de alguns
companheiros que estão aqui presentes, de me calar e não
estar defendendo aquilo que os companheiros entendem
como interesses próprios. É só essa explicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agradeço a V. Ex. a a elucidação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presidente, serei bem rápido. É apenas para fazer minhas as
palavras do colega Paulo Ramos. E dizer mais, toda a vida
entendi a polícia militar atuando na repressão e a polícia
civil atuando depois do crime. Isso é um negócio comezinho, todo mundo sabe disso. Aqui parece que estão tentando inverter a ordem, colocar as coisas tudo diferente.
De forma que a polícia militar é para repressão e a ;polícia
civil ou a polícia judiciária, como queira, é a para atuar
depois do crime. Depois do crime tem muito trabalho para
eles fazerem, para investigar e descobrir, detectar o crime. Era isso apenas que queria colocar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Oucamos
o Sr. Relator.
.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, esta foi a questão mais difícil para o Relator. O que acabamos de assistir aqui confirma as dificuldades que enfrentamos. chegamos a promover dois dias de reuniões
entre as lideranças da polícia militar e da polícia civil de
todos os Estados. Eles se reuniram, discutiram, produziram cerca de cinco textos alternativos para esse dispositivo, 'que não chegaram sequer a ser formalizados porque
sempre havia uma dificuldade para definir onde termina
a competência de uma força e começa a de outra.
Sobre essa questão da repressão criminal, Dá uma
abundante doutrina que se aplica aos dois lados. Doutrina
que amuara o raciocínio daqueles que estão pela supressão
e doutrina que 'ampara o raciocínio dos que querem manter a expressão. De sorte que o Relator entrega ao Plenário. na sua liberdade e independência para decidir a esse
respeito.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Primeiro
nós votaremos ...
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Aliás, devo dizer,
não entrega, a decisão é sempre do Plenário.
O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Prímeíro,
nós votaremos a emenda supressiva. Em seguida, fariamos referência à emenda que me parece modificativa do
Constituinte Adhemar de Barros, sustentada aqui pelo Sr.
Constituinte Hélio Rosas.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (Assentimento da presídêncía.) Pediria que reprisasse o número desta emenda
que está sendo colocada agora.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A supressiva que vamos votar agora é a de n.o ,114.4, que manda suprimir a expressão "repressão criminal".
Pelo que vimos aqui ainda há pouco, foi elucidado pelo
Constituinte Paulo Ramos, parece que até o debate, nem
era exatamente um debate conflitante em relacão apenas
a expressão "à repressão criminal" ou então -"atuar na
repressão eromínal", que seria uma variante de redação.
~ortanto, de saída, submeto a votação da emenda supressrva.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Permite
V. Ex. a apenas uma informação?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - V. Ex. a
tem aí em mãos uma emenda de autoria do Constituinte
Ronaldo Cesar Coelho, em que este Parlamentar requereu
destaque. Consulto a V. Ex. a em que momento ela será
analisada?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em seguida, como substitutivo. Estava até dobrada e pronta
para o encaminhamento.
Os Srs. Constltulntes que estão de acordo em eliminar a expressão "repressão criminal", portanto, a favor
da emenda do Constituinte Ivo Mainardi queiram levantar-se. (Pausa.)
Votaram Sim 16 Srs. Constituintes. Está rejeitada a
emenda.
Votaremos em seguida, já que o encaminhamento foi
feito, a diferença de redação. No texto temos a expressão
"polícia judiciária", que agora é polícia civil; são instituições permanentes organizadas por lei, dirigidas por Delegado de Polícia de 'carreira, destinadas a "repressão criminal", segundo o texto da Emenda Adhemar de Barros
sustentada pelo Constituinte Hélio Rosas, substituiríamos
isso com a redação própria por "atuar na repressão 'Criminal".
S. Ex. a ao fazer a justificativa declara que a polícia
judiciária é um dos órgãos do Estado que atua na repressão criminal, e não o único destinado a tal mister.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a proposta do Constituinte Adhemar de Barros, sustentada pelo
Constituinte Hélio Rosas, que queiram levantar-se. (Pausa,)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram
sim 23 srs. Constituintes. Está rejeitada a nova redação.
Agora apreciaremos, a emenda que foi apresentada
como modificativa, mas alterada para substitutiva do
Constituinte José Tavares, Emenda n.o 76.8. Volta-se ao
eaput do art. 42 ...
Constituinte José Tavares, tenho uma dúvida sobre a
autoria.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CÉSAR COELHO Ela é minha.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - A autoria
desta emenda é do Constituinte Ronaldo Cesar Coelho,
apenas requeri o destaque. Aliás, para deixar bem claro,
Sr. Presidente, só pedi dois destaques durante todo o trabalho desta Comissão, este e aquele que alterou de, policia
judiciária para polícia civil, somente <esses dois.
O SR. PRESIDENTE (Ja:rbas Passarinho) - J!:. Aqui,
realmente, o pedido de destaque vem assinado por V. Ex. a
e não está colocado aqui 'em cima de quem é a emenda,
quem é o autor.
O SR. CONSTITUINTE J08lJ: TAVARES - A Emenda
é do Constituinte Ronaldo César Coelho.
O SR. PRESIDENTE {Jarbas Passarinho) - Aqui não
está.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CÉSAR COELHO
- A minha assínatura é clara.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
Mas
como sou dos velhos tempos do paleógrato, V. Ex. a terá
razão de considerá-la clara. E é uma emenda que substituiu a redação do art. 42. Na verdade esta matéría está
vencida.
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O SR. CONSTITUINTE JOSlJ: TAVARES - Pois é,
mas questionei V. Ex.a em que hora ela seria inserida,
porque queria defendê-la.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Pois
V. Ex. a poderá defendê-Ia junto' com o autor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES
Havia
consultado o autor, ele me disse que poderia fazê-lo. Aliás,
não sei se V. Ex.a se recorda que por ocasião da minha
primeira intervenção assegureí o direito de encaminhar
esta emenda,
O SR. PRESIDENTE - Tem V. Ex. a a palavra, para
encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE JOSlJ: TAVARES - Sr. Presidente, gostaria de dizer a esta Comissão de que esse
texto, do art. 42, não é um texto redigido por mim, não
é um texto que eu defenderia, até porque é o texto para
as polícias civis por mim defendido foi outro, mas, lamentavelmente, rodou na Subcomissão 'e na Comissão, então, resta-me o possível. Vivemos num País do possível.
Aquilo que se idealiza é uma eoísa, aquilo que se sonha
é uma coisa; aquilo que se consegue é outra coisa. O possível é outra coisa. O real é outra coisa. Então, dentro do
possível, o que restou foi esta redação que o Constituinte
Prisco Viana deu ao art. 42. A partir do momento que
alguém tenta torná-lo menos ruim, evidentemente que
tem 11 minha simpatia. E é o que estou fazendo. Estou
apoiando a Emenda do CQnstituinte Ronaldo César Coelho porque ela me parece menos ruim. E por quê? Pelo
seguinte: quando s'e aprovou aqui a exclusividade do policiamento ostensivo às policias militares gostaria de pedir
a atenção dos meus colegas, porque acho íso muito sério.
Muito sério! Aprovou-se exclusividade de policiamento
ostensivo as polícias militares. O que isto significa? Que
a polícía civil em momento algum poderá praticar atos
de polícíamento ostensivo. E ela o faz diariamente, diariamente - é ibom qU<e se deixe claro, Sou contra qualquer
exclusividade. A partir do momento em que você dá exclusividade a uma instituição que vem deixando a desej ar as instituições de segurança no País e as estatístíeas
demonstram isso, a nossa socíedade não tem segurança.
E não é só por falta ou por inoperância das nossas polícias. O problema da insegurança é uma causa muito
maior mas toda vez que alguém precisa da polícia - via
de regra não a tem da forma como gostaria, 'e é só precisar para saber se estou dizendo a verdade ou não, esta
é a grande verdade, E nós deveríamos ter o euídado de
não estar privilegiando esta ou aquela corporação. Mas,
a partir do momento em que, inadivertidamente, para
mim, se aprova aqui o exclusivismo do policiamento ostensivo a uma corporação, evidentemente o mínimo que
se pode esperar é aprovar o exclusivismo da investigação
criminal, do inquérito policial, a outra instituição, porque senão fica um tratamento para uma, e outro tratamento para outra. Enquanto que temos que buscar a
somatária das duas instituições em benefício da segurança pública.
Quero dizer aqui também que defendo a unificação
das polícias, mas isso é o ideal para o País - não é possível! Tanto que, eu não dei entrada em emenda nesse
sentido, já se fez confusão com o meu comportamento
aqui a eespeíto de polícia civil e policia militar. Em momento algum eu apresentei emenda que quisesse extinguir
a polícia mílltar, porque 13'e eu quisesse, já que conscientemente defendo a unificação das políeías, eu teria feito
simplesmente, adotando a Emenda Afonso Arinos defendendo-a aqui. Não o fiz, por quê? Porque sou um homem
do possível, sonho e tenho meus ideais mas, infelizmente,
nem sempre, podemos conquistá-los. Por isso mesmo, Sr.
Presidente, e nobres colegas Constituintes, é que eu entendo que a exclusívídade dada ao policiamento osten-
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sívo, às forças policiais ou policias militares, no meu entendimento, é um equívoco. E por isso mesmo, já que se
cometeu um equívoco, vamos então tentar repará-lo dando
à policia civil também a exclusividade da investigação
criminal; da repressão criminal, que é o inquérito policial;
da aplicação e do cumprimento do direito penal comum;
do serviço administrativo de policia que existe, e em
grande quantidade, e que esta emenda defende.
A Emenda Ronaldo César Coelho pretende incluir
duas expressões no art. 42 - e eu pediria a atenção dos
meus colegas para facilitar o entendimento da votação.
O que pretende o Constituinte Ronaldo César Coelho?
Pretende incluir a expressão
",com excíusívídade a 'apuração de ilícitos penais, à 'repressão 'criminal, e auxiliar a função
jurisdicional na aplicação do direito penal comum,
exercendo os poderes de polícía judiciária - e
ali ele entra - e admínístratívo",
Então, na realidade, o que pretende S. Ex.a. é incluir
a expressão "exclusivLdade" de policiamento de atuação
na apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e
auxiliar a função jurisdicional na aplicação do direito
penal comum, e, além de polícia judiciária, as funções de
polícia administrativa. Por que isso, Sr. Presidente? Porque a polícia civil tem muito a ver com a função administrativa - por exemplo, a expedíção de um alvará da
licença para a realízação de um baile, a expedição de
um alvará de licença para o funcionamento de parque
de diversão, a expedição de um alvará de líeença para um
cinema a expedição de atestados de Idoneídade moral,
de antécedentes criminais, passaporte, são todos estes aspectos administrativos, apesar de que o passaporte é da
policia federal, mas eu estou citando como exemplo de
uma runcão 'administrativa. Não podemos tirar de forma
avídentemente, a competência administrativa da polícia
civil.
Quero, ao concluir, dizer que este tex~o não me
agrada; este texto é o menos ruim, e por ISSO mesmo
estou com ele evidentemente incluindo as expressões
"com exclusividade e administrativa" contemplada pela
Emenda Ronaldo Cesar Coelho.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Pela ordem,
Sr. Presidente, para falar contra o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, para falar contra o destaque, ao nobre
Constituinte Hélio Rosas.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a ostensividade do policiamento preventivo atribuída às forças policiais é uma decorrência naturál do que ocorre na prática e na realidade
essa exclusividade vem em muitos casos em favor dos interesses de preservação da vida dos integrantes da polícia
civil. Já houve casos em que, um assalto a banco, quando,
no momento chegou a polícia militar fardada, armada,
neste momento chegaram dois integrantes da policia civil,
sem farda, também armados, e sujeitos - nesse caso
felizmente, foi possível evitar uma catástrofe - sujeitos
a serem confundidos com bandidos porque estavam em
trajes civis e também armados.
O problema dos ilícitos penais - da apuração dos
ilícitos penais -:- é, sem margem de dúvidas, de responsabilidade das polícias judiciárias - isso não existe dúvida
nenhuma, em momento algum vai ser contestado. A
inclusão dessa exclusividade aqui tem também uma' segunda intenção que - pretendo trazer aqui a plenário.
Pretende-se, com a inclusão desta expressão, evitar a
exístêncía- dos IPM; e.eu ..defendo os IPM como algo
importantíssimo na área da segurança e para a existência

Sábado 22

145

das polícias militares com as características com que hoje
se apresenta, na defesa da sociedade.
Sabemos que a área da seguranç aé muito sensível,
onde a transgressão, onde a corrupção, muitas vezes, é
levada pela tentação. O Constituinte José Tavares, que
é um brilhante ex-delegado, que atuou toda sua existência na luta sem trégua contra a corrupção, sabe disso,
então, o fato de que existem IPM nas polícias militares
é que permite uma agilização na punição e depuração
dos seus quadros. São julgados em São Paulo e em Minas
Gerais 10.400 processos e há um índice de decisões condenatórias, em São Paulo, em 1985, nos dados que eu
tenho de 87%. li: essa agilização da ação punitiva,
da ação depuradora permitida pelos IPM que permite que as polícias militares mantenham o razoável
- e em muitos casos elevados padrões morais, que tem
permitido enfrentar as árduas tarefas que pesam sobre
os ombros de todos aqueles que estão afetos à função
nobre de defender a nossa sociedade.
Reafirmo que a intenção dessa exclusividade é única
e exclusivamente para evitar que ocorram esses IPM,
que precisam ocorrer, para manter as policias militares
com os alto padrões morais que detêm hoje. Então, manifesto minha opinião contra o pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo a
tomar a votação preliminar. Estamos votando a Emenda
n.O 076-8, e é uma emenda que tomamos como aditiva
onde:
"as polícias civis são instituições permanentes organizadas por lei, dirigidas por delegado de
polícia de carreira destinada e ressalvada a
competência da União a proceder com exclusividade - e aí vem uma das modificações - a
apuração de ilícitos penais, a repressão criminal e
auxiliar a função jurisdicional na aplicação do direito penal comum, exercendo os poderes de policia judiciária e administrativa nos limites de suas
circunscrições sob a autoridade dos Governadores
de Estados, Territórios e Distrito Federal."
A emenda é do nobre Constituinte Ronaldo Cesar
Coelho, com destaque solicitado pelo nobre Constituinte
J{)sé Tavares.
Os Srs. Constituintes que estão a favor da emenda...
O SR. CONSTITUINTE JOS]': FREIRE - Sr. Pr'esídente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não!
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - O Sr. Relator, salvo engano, não se manifestou. Gostaríamos de ver
a manifestação do Sr. Relator inclusive para se ver se
S. Ex.a aduz alguns dados elucidativos - eu não sei se...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu perguntei ao Sr. Relator, mas S. Ex.a.·preferiu não se manifestar neste momento.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Mas em face da
provocação eu direi rapidamente que, na declaração anterior eu- disse que havia esgotado. a minha possibilidade
de alterar o texto, não conciliei e o plenário deve decidir.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Volto a
solicitar aos 8rs. Constituintes que estiverem de acordo
com a emenda substitutiva do Constituinte Ronaldo Cesar
Coelho, que queiram levantar-se. .
Os que estiverem q'! acordo com a emenda, por favor,
queiram levantar-se. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. CONSTITUINTE .TOS]': TAVARES - Sr. Presidente, sendo evidente a falta de quorum, acho que não
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há nem sentido desta reunião continuar. Gostaria, então,
que V. Ex.a cumprisse o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou
informado, nobre Constituinte, de que há vários Constituintes que estão no café. lirramos vinte e oito aqui presentes, com quatro deles seremos trinta e dois. Então,
posso acionar a campainha pedindo que os Constituintes
venham ao Plenário. Senão vamos encerrar outra vez
a reunião por falta de quorum.
O SR. CONSTITUINTE JOSli: FREIRE - Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a que tivesse um pouco de tolerância
antes de decidir a questão de ordem levantada pelo Constituinte José Tavares, porque tenho conhecimento também de que vários dos Parlamentares que estão votando
encontram-se aqui nos gabinetes, nas cabines devassadas
de telefone, no caté e não seria agradável interrompermos
esta votação para poder voltar amanhã, mais tarde. Não
é possível!
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não temos
amanhã.
O SR. CONSTITUINTE JOSli: FREmE - E o prazo
termina amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Temos
hoje até meia-noite.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Pediria
que fosse acionada a campainha, Sr. Presidente, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu farei,
mas já temos número no plenário.
Peço aos funcionários e assessores, por obséquio, que
chamem os srs, constituintes que se encontram no café.
Pergunto ao Constituinte Ottomar Pinto se mantém
a sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Polícia
Civil?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ll: Polícia
Judiciária.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Eu a
retiro Sr. Presidente.
O SR. PRES}DENTE (Jarbas Passarinho) - Pergunto
ao Constituinte Hélio Rosas. " já está prejudicada. Vamos
passar ao outro artigo.
O SR. CONSTITUINTE AmTON CORDEmO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Para
levar ao conhecimento de V. Ex.a que a fim de que os trabalhos possam ser agilizados, retiro todos os destaques de
minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.
Atenção à assessoria para a declaração do Constituinte
Airton Cordeiro. Todos os destaques solicitados por
S. Ex.a estão retirados.
Sobre a mesa, requerimento de inversão da ordem dos
trabalhos, a fim de que o art. 48...
O SR. CONSTITUINTE JOSll: GENOINO - Sr. Presidente, antes de V. Ex.a iniciar a leitura do requerimento,
quero informar a V. Ex.a o seguinte: tenho dois destaques;
um para suprimir o item "planejar e promover a Seguran-
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ça Nacional" e tenho outro que diz respeito à responsabilidade da União para legislar sobre a organização efetiva de
material bélico, instrução específica, etc. Esses dois destaques mantenho essas emendas e vou reapresentá-Ias em
fase subseqüente da elaboração da Constituição. Retiro os
dois destaques, mantendo as emendas com direito de representá-las, porque certamente não irão passar nesse
quorum com que hoje estamos fazendo a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou ler
o requerimento que está sobre a mesa:
"Requeiro a inversão da ordem dos trabalhos
a fim de que o art. 48 seja apreciado antes dos
demais."
Praticamente, chegamos a ele na mesma ocasião. Assinado Constituinte ... essa assinatura não sei qual é, mas
suponho ser a do Constituinte Euclides Scalco.
Submeto ao Plenário o requerímento.
Os Srs. constituintes que estejam de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento passo à apreciação do
art. 48.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) Art. n.? 48 - "Ao Supremo Tribunal Federal,
com sede na Capital da União e jurisdição em
todo o Território Nacional compete, em única ou
última instância, a decisão de todas as questões
que digam respeito a garantia e inviolabilidade dos
princípios assegurados por esta Constituição.
Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal compõe-se por 16 Ministros nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pelo Senado Federal, dentro os cidadãos
com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade
de notável saber jurídico e reputação ilibada."
O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. Apenas para uma informação.
(Assentimento da Presidência).
li: claro que não vou me colocar aqui contra a votação
destes artigos, porque a Comissão e a Subcomissão sobre
ele já se manifestaram. Mas como suplente da Comissão
de Organização dos Poderes do Estado e lá estive ontem
até às 3 horas da manhã esta matéria foi apreciada também lá no substitutivo do Sr. Relator Egídio Ferreira
Lima, "competência do Supremo Tribunal Federal, sua
organização e sua divisão em Câmaras e Sub câmaras etc".
Não tenho condição de saber o que vamos votar e para
quê vamos votar? Queria que V. Ex.a então nos informasse a respeito.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Bem, é
pertinente à nossa Comissão a matéria que está sob votação. E o Constituinte Nelton Friedrich pediu preferência
para a sua emenda que é a de n.? 547. Na ocasião do
encaminhamento V. Ex.a será devidamente informado.
Emenda n.O 547.6, do Constituinte Nelton Friedrich.
Peço a S. Ex.a que encaminhe a votação.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRIeH - Sr.
Presidente, por gentileza se houvesse quem encaminhasse
contrariamente, poderia ter a gentileza de depois fazer
uso ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não. Dou
preferência a V. Ex.a para falar a favor.
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Pergunto se algum dos Srs. constituintes deseja falar
contrariamente a emenda. (Pausa.)
Pelo visto não há voluntário. V. Ex.a fala a favor da
emenda.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Sras. e srs, constituintes:
Não há dúvida de que este assunto é polêmico, mas
também apresenta alguns acenos de viabilização na medida em que duas Comissões Temáticas já trataram do
assunto, e uma terceira superficial ou parcialmente também. Tribunal Constitucional, nesta Comissão Temática,
tem razão de ser basicamente porque estamos tratando de
um capítulo que pela primeira vez estaria inserido numa
Constituição neste País que é da garantia da Constituição.
E por isso, inicio fazendo uma rápida reflexão sobre o que
realmente queremos desta nossa Constituição em elaboração.
Se desejamos efetivamente elaborar uma nova ordem
política, econômica e social o fundamental é que possamos
não ter uma Constituição que venha a se transformar
numa mera listagem de intenções num rol de promessas,
como, a rigor, tem acontecido. Por outro lado, há um sentimento nacional e sei que todos os constituintes devem
ter recebido, sentido esse sentimento, de que a Constituição deve ser para valer em nosso País. A não eficácia
da Constituição é algo que assusta e está permeada na
presença, na consciência dos brasileiros.
Por esta razão, nós entendemos fundamental, Sr. Presidente, que ienhamos mecanismos rigorosos, céleres da
aplicabilidade da Constituição. Que haja o controle, a fiscalização, a guarda da nova Constituição. Para que nós
tenhamos esses instrumentos céleres, rigorosos, é imprescindivel a existência do tribunal constitucional. l!: muito
importante, nesta reflexão, dizer que não é mais um tribunal que desejamos dotar o nosso País; trata-se efetivamente de uma corte voltada às questões de natureza exclusivamente constitucional. Portanto, não se busca apenas mais um tribunal. E o tribunal constitucional, sem
dúvida, tem, pela sua natureza, pela sua constituição, uma
característica totalmente diferenciada, porque é um organismo político jurisdicional. Não se trata, portanto, de
um tribunal com as características meramente jurisdicionais, mas de um tríbunal político, jurisdicional, e isso
se verifica exatamente na sua finalidade, na sua composição. Um tribunal constitucional, como nós estamos propondo, que a Subcomissão aprovou, praticamente por unanimidade, define claramente os seus poderes, trata exclusivamente das questões das matérias dos crimes constitucionais. Tem características próprias porque não há a vitaliciedade e, ao mesmo tempo, os juízes desse tribunal constitucional não terão direito à recondução. Fundamentalmente, pretende-se juízes comprometidos com a Constituição. Por esta razão, nós também insistimos neste ponto
de que, para o tribunal ser composto, o juiz tenha, além
da capacidade jurídica, do seu conhecimento científico, uma
continuada prática democrática e elevado respeito aos direitos humanos.
Por outro lado, Sr. Presidente, os juízes compromissados com a Constituição são juízes que, portanto, se comprometem com essa sua característica político-jurisdicional enquanto normalmente, em nosso País, os juízes vêm
de hma formação na própria FacuI.dade de Direito, de muito mais tratar do Direito Privado. Talvez 90% da atividade que forma o nosso advogado, o futuro juiz, tem essa
característica do Direito Privado. No entanto, quando se
trata de um tribunal constitucional, esse juiz tem muito
mais que ter essa condição de constitucionalista, de juiz
comprometido com esta sua força político-jurisdicional.
Não se pretende a extinção do Supremo Tribunal. Muda-se
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o Supremo Tribunal apenas para o Superior Tribunal, não
se tiram as suas demais funções, não se esgotam, portanto,
os trabalhos, as finaUdades e a história do que hoje faz o
Supremo Tribunal Federal. Apenas as questões da constitucionalidade passam para ·esse tribunal, e ele vem sendo
tratado daí no capítulo de garantias da Constituição e
não no poder Judiciário, embora ele faça parte do ápice
da pirâmide organizacional do Poder Judiciário.
Além do mais, há, hoje, um entendimento que cresce
neste País; a Ordem dos Advogados do Brasil, no seu congresso realizado no ano passado, aprovou a proposta de
que este País deva ter um tribunal constitucional. As associações de magistrados vêm se manifestando neste sentido, como aconteceu no Rio Grande do Sul e em São
Paulo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em
todas as suas publicações sobre a Constituinte, faz referência à necessídade de um tribunal constitucional. As
plenárias pró-participação popular, todas recomendam este organismo. A nossa subcomissão aprovou quase por unanímídade: recebemos dezenas e dezenas de sugestões de
Constituintes Senadores e Deputados, tais como os Senadores Leite Chaves, Gerson Camata, Guilherme Palmeira,
os Deputados como Israel Pinheiro Filho, Arnaldo Martins,
Lúcio Alcântara, Adilson Souza, Orlando Pacheco, José
Camargo, Evaldo Gonçalves e tantos outros, assim como o
ex-Deputado João Gilberto.
O Líder do PMDB, Mário Covas, apresentou uma sugestão muto bem elaborada sobre o tribunal constitucional.
Sr. Presidente, acho que é fundamental refletir que
nós não podemos, nesta Constituição, fazer mais uma vez
este rol de intenções, e o exemplo é a Constituição de 46,
que no seu art. 157, inciso IV, previa que a participação
é obrigatória e direta nos lucros das empresas, por parte
dos seus trabalhadores. Esta lei nunca foi regulamentada
e se esgotou com a Constituição de 67 e os atropelos evidentes do golpe de 64. O que dizer, por exemplo, da ausência de decisões dos nossos próprios tribunais sobre a desnacionalização na exploração do nosso subsolo, que está
na Constituição? O que dizer da ausência dos nossos
tribunais, na questão constitucional, sobre a capacidade
e competência do Congresso Nacional sobre as operações
internacionais, que devem ser autorizadas pelo Congresso?
E, no entanto, nossos tribunais, pelas suas características
e flnalídades, acabaram não tratando dessas questões. As
próprias decisões do Conselho Monetário Nacional nunca
foram questionadas. Por isso, eu 'quero, rapidamente, trazer aqui um argumento contra aqueles que dizem que nós
queremos copiar um modismo de experiências européias.
Sr. Presidente, existem dois grandes sistemas de controle
aos crimes constitucionais, à inconstitucionalidade: o americano e o europeu. Mas o americano se desenvolveu num
ambiente social e ideológico homogêneo e isso ninguém fala. Quando a Suprema Corte norte-americana foi instituída já se caracterizava uma nação com capacídade e condições sócio-ideológicas identificadas, aproximadas, homogêneas. A justiça constitucional nos Estados Unidos passou a ser uma orientação muito mais técnica; por isso, lá
se criou o sistema chamado difuso. Enquanto no sistema
europeu se desenvolveu o controle, a constitucionalidade
em cima de uma sociedade díspar de interesses e ideologias
diferenciadas. No Brasil, nós passamos a vigorar como se
tivéssemos um ambiente sócio-ideológico homogêneo, porque copiamos dos Estados Unidos o que temos hoje, haja
vista a constituição da primeira iRepública. Mas nós não
temos essa condição, essa característica de identidade, de
identificação, de homogeneidade sócio-ideológica. Além
do mais, a própria experiência européia passa por três
grandes fases: a primeira, a parttr, principalmente, dos
ataques
Constituições, com 'uma característica meramente política, século XVIII; fomos' para a segunda fase
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da presença do pensamento liberal, em que o poder moderador era praticamente o Imperador, mas ele não entrava e não resolvia os conflitos constitucionais. E avançamos, Sr. Presidente, para o período do primeiro pós-guerra com um novo constitucionalismo para experiência hoje
extraordinariamente defendida e inserida em todas as modernas Constituições. Faço aqui um desafio: apresentemme as 10 mais modernas e importantes constituições da
atualidade, para ver se na maioria delas não tem o tribunal constitucional. :É o desafio que deixo aqui.
Além do mais, essas profundas mudanças acontecidas
no novo constitucionalismo, passaram a estabelecer mecanismos eficazes de guarda da Constituição. E o sistema
brasileiro, ao buscar nos Estados Unidos, s6 não trouxe
para cá o que a Suprema Corte tem nos Estados Unidos,
que um dos maiores estudiosos, o mestre Crown colocava
claramente que nos Estados Unidos não há Constituição,
é a Suprema Corte que faz a Constituição, tem sete artigos
e a nossa atual tem 217; tem 26 emendas a Constituição
americana, mas, a cada geração a Constituição é feita por
uma suprema corte. Lá não há, praticamente, uma Constituição. Nós queremos que a nossa experiência seja americana, sem as condições sociais, ideol6gicas e até as condições da suprema corte que lá existe.
Quero ir para o final, Sr. Presidente, dizendo que o
Brasil, infelizmente, ficou nas limitações. Temos hoje um
sistema basicamente difuso, de inspiração americana, com
tendência para o concentrado. Mas é preciso dizer que,
acima de tudo, nós temos que respeitar, na nossa opinião,
as inovações. Se pegarmos um campo de observação, vamos
ver que em Portugal, Espanha, Grécia, Alemanha, Itália,
até em outros regimes como a Tchecoslováquia, se estabeleceram tribunais constitucionais. Na América Latina, vem
crescendo esse pensamento, porque já estamos com tribunais constitucionais na nova constituição peruana, no Panamá e, inclusive, recentemente, na Guatemala.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex. a que conclua, porque, dada a relevância da matéria,
já lhe dei o dobro do tempo.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH Agradeço muito e estou grato pela posição compreensiva
do Sr. Presidente, o que muito nos anima. Realmente, pelo
número inclusive de propostas e de emendas é que n6s
agradecemos essa compreensão.
Se há novos rumos na América Latina, e organismo
especial com função de jurisdição constitucional, é exatamente para que possamos ter uma Constituição para valer.
Não que eu seja ut6pico ou não seja realista, de entender
que o tribunal constitucional resolverá toda a aplicabilidade da Constituição, mas é um grande e novo instrumento
rigorosamente necessário para que a Constituição tenha
aplicabilidade. Quanto a sua característica de tribunal polftico jurisdicional, hoje, os melhores intérpretes do novo
constitucionalismo, como, por exemplo, Ferdinan La SaUe,
dizem claramente que os problemas constitucionais não
são apenas problemas de Direito, mas rigorosamente do
pr6prio poder da sua obra, o que é uma Constituição.
Outro grande pensador espanhol diz que debaixo de
cada litígio constitucional se esconde uma questão política
susceptível de converter-se num problema de poder. Portanto, um tribunal constitucional é um tribunal político
jurisdicional. Os juízes, especialmente escolhidos, e a nossa
proposta busca exatamente a força moderadora, o ponto
de equilíbrio, quatro indicados pelo Conselho da Magistratura, quatro indicados pelo Poder Executivo, quatro indicados pelo Senado, dois pela Câmara, dois pela Ordem
dos Advogados do Brasil e dois indicados pelo Ministério
Público. Nesta composição equilibrada, n6s teríamos um
tribunal para exatamente ser o guardião da Constituição,
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para evitar esse absurdo de uma Constituição como a de
46 que prevê um princípio que até hoje não foi regulamentado. E aí há a inconstitucionalidade por omissão, em que
o tribunal constitucional seria acionado para que, na inércia do poder, viesse o princípio constitucional a ser respeitado. E quando falo em inércia do poder, Sr. Presidente,
acho que os exemplos são claros, o exemplo dos exemplos
são fundamentais, porque a inércia do poder pode ser inclusive do Legislativo, quando não regulamenta um princípio constitucional. Mas a inércia do poder também pode
ser do Executivo, como é, mas também pode ser até do
Poder Judiciário. Eu pergunto: como pode o Supremo Tribunal Federal agir contra o pr6prio SupreIl}o Tribunal
Federal, se ele vier a ferir a Constituição? Por isso um
poder moderador, se eu pudesse usar extremamente esse
termo. Um poder, chamado tribunal constitucional, com
essa composição, sem direito à vitaliciedade, sem direito
à recondução, de composição equilibrada, de vocação político-jurisdicional, mas, acima de tudo, para ser o guardião
da Constituição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presidente, começo por aplaudir o brilho da sustentação do autor da
emenda destacada. A matéria diz respeito à garantia da
Constituição. S. Ex.a , no anteprojeto aprovado pela Subcomissão, propôs a criação de um tribunal constitucional.
Ao examinar a matéria, e examinando-a com responsabilidade, buscando apoio na doutrina conhecida e na experiência conhecida de tríbunaís constitucionais, chegou o Relator
à conclusão de que as garantias da Constituição, o fiel cumprimento da Constituição não s6 poderiam, como deveriam
continuar confiados ao Supremo Tribunal Federal que, ao
longo de sua existência quase secular, ou próxima de ser
secular, tem desempenhado esta função com toda correção.
Foi bom que aqui declarasse o nobre Constituinte Nelton
Friedrich que também reconhece o tribunal constitucional
como uma corte de natureza polítíca. N6s tivemos oportunidade de assinalar isto no relat6rio que oferecemos à
versão final do substitutivo, invocando o depoimento de
Manoel Garcia Pelatio e Alonso, Presidente do Tribunal
Constitucional da Espanha, segundo quem, longe de conduzir a uma judicialização da política, o tribunal constitucional conduz a uma politização da função jurisdicional.
São dois aspectos: primeiro, o reconhecimento que fazemos
de que o Supremo Tribunal Federal tem se desempenhado
a contento dessa missão e, segundo, a advertência que fazemos para não se cometer essa atribuição a um tribunal
de natureza, de caráter, de composição política.
Não creio que haja mais a acrescentar, senão dizer
que, no substitutivo, acolhemos várias sugestões de atribuições de competências que seriam dadas ao tribunal
constitucional, exatamente para suprir deficiências que
foram apontadas no voto do ilustre Deputado Nelton
Friedrich. Por isso, nós quebramos a exclusividade do
Procurador-Geral da República para as ações de representação de inconstitucionalidade, facultando que possam
fazê-lo agora, sendo parte legítima para isso, em tese, o
Procurador-Geral da República, o Governador do Estado,
às Mesas da Câmara e do Senado Federal, as Assembléias
Legislativas, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, entidades associativas de âmbito nacional criadas ou
reconhecidas por lei. Ainda a ação de inconstitucionalidade por omissão, facultando ao Procurador-Geral da
República, às entidades associativas de âmbito nacional,
criadas ou reconhecidas por lei, os tribunais superiores,
1/3 de qualquer uma das Casas do Congresso Nacional, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados e aqueles que,
diretamente, sofrer violação de direito por inércia do
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Poder Público e, por último, o Governador de Estado. A
posição assumida por nós no substitutivo está amplamente justificada nos documentos que, ao longo desses
trabalhos, foram oferecidos à consideração da Comissão.
Não queremos tomar mais tempo dos Srs. Constituinte.s.
Trata-se de uma matéria que, a nosso ver, está bem regulamentada, sem deixar de aproveitar aquelas idéias
novas, que foram trazidas no competente estudo do Sr.
Deputado Nelton Friedrich.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dada a
relevância da matéria, vou fazer a chamada nominal para
votação.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, pela ordem.
Eu gostaria de saber se a emenda por mim apresentada, de igual sentido, está incluída nesta que está nas
mãos de V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nós
demos preferência à emenda do Deputado Nelton Friedrich, mas todas as emendas referentes ao tribunal constitucional estão sendo votadas agora, em conjunto, a
partir do momento que analisamos a emenda.
O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr. Presidente, levantei uma questão de ordem e V. Ex.a prometeu que
a responderia.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas I'assarinhc) - Exatamente, Sr. Constituinte, mas, se Ll0 estou equivocado,
na hora em que o Constituinte Nelton Friedrich fazia o
encaminhamento da votação, e eu dei a S. Ex.a o triplo de
tempo comum, se não me engano V. Ex.a se retirou do
plenário. Era exatamente o momento de V. Ex.a ficar
informado a respeito das razões do tribunal. Mas eu poderia dizer a V. Ex.a, depois da explicação dada pelo Relator, que se trata de uma matéria que, através da
emenda, inclui o tribunal constitucional. Matéria que não
foi acolhida pelo Relator, que ficou com a posição de
sustentar a atual estrutura dos poderes.
O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Peço a V. Ex.a
licença para me explicar, pois me retirei do plenário por
absoluta necessidade, mas logo voltei, sendo certo que já
tenho opinião formada a respeito do tribunal constitucional. Já escrevi artigo sobre isso e sou fundamentalmente contrário à sua criação. Por isso, como conheço bem a
matéria, permiti-me retirar-me por alguns instantes.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Queria acrescentar uma informação, de que a matéria foi examinada na
Comissão dos Poderes, do capítulo do Poder Judiciário, e
ali a proposta de criação de um tribunal constitucional
foi recusada.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Eu
gostaria de, talvez, trazer uma informação em cima até da
última opinião expressada pelo ilustre Relator, para não
ficar uma informação pela metade. A Comissão do Poder
Judiciário aprovou uma Câmara .eonstítucíonal, Eu gostaria, contraditando a questão de ordem levantada pelo
ilustre Constituinte, de que, realmente, o tribunal constitucional entra como garantias à Constituição e não no
Poder Judiciário. Ele é estruturado no Capítulo Garantias
da Constituição e organizado no sistema Judiciário.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Agradeço a V. Ex.a
e esclareço que foi aprovada a criação de uma câmara
constitucional para funcionar no Supremo Tribunal Federal.
'
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Quero informar também que a Comissão de Sorenia aprovou
um tribunal de garantias constitucionais.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Eu estou
meio cansado mas estou atento, estou preocupado de não
levantar uma questão de ordem e depois sentar-me. Se
entendi bem, V. Ex.a vai colocar em votação todos os destaques?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como é
matéria comum, que vai ser completada com o texto do
substitutivo, toda a matéria correspondente a tribunal
constitucional está sendo votada agora, para a criação do
tribunal constitucional ou não. Nós demos preferência à
emenda do Deputado Nelton Friedrich.
Em votação.
(Procede-se à votação.)
iRESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS.
CONSTITUINTES :
Antero de Barros - Antonio Britto - Antonio Perosa - Euclides Scalco - Hélio Rosas - José Tavares Luiz Soyer - Mário Covas - Nelton Friedrich - Osmir
Lima - Robson Marinho - Ronaldo Cézar Coelho Waldir Pugliesi - Etevaldo Nogueira - José Agripino Airton Cordeiro - Lysâneas Maciel - Moema São Thiago
- José Genoino - Paulo Delgado - Lídice da Mata Domingos Leonelli - Geraldo Alckmin - Percival Munlz
- Geraldo Fleming - Ruy Nedel - Tadeu França Walter Pereira.
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NAo" OS SRS.
CONSTITUINTES:
Asdrubal Bentes - Edivaldo Motta - Prisco Viana
- Tito Costa - Alércio Dias - Ézio Ferreira - Horácio
Ferraz - Jaime Santana - Ricardo Fiuza - Sadie Hauache
- Saulo Queiroz - Jarbas Passarinho - Francisco Rossi
- Ottomar Pinto - Nilson Gibson - José Freire Geovani Borges - Antôniocarlos Konder Reis.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram
"sim" 28 Srs. Constituintes e "não" 20 Srs. Constituintes.
A matéria está rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há duas
emendas com o mesmo objetivo, mas acho a do nobre Constituinte Nelton Friedrich mais abrangente, assim como
a do Constituinte Geraldo Campos que está subscrita pelo
Deputado Paulo Ramos, com pedido de destaque. Vou dar
preferência à do nobre Constituinte Nelton Friedrich.
O SR. .cONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, tenho a impressão de que diante do resultado
já verificado seria insistir no já decidido, uma vez que
obtivemos 28 votos favoráveis e apenas 20 votos contrários. Além do mais, essa proposta que apresentei foi apenas
um encaminhamento, pois é da Ordem dos Advogados do
Brasil, que me veio às mãos através do Presidente do seu
Conselho, que fez um longo depoimento na nossa subcomissão. Ao mesmo tempo, o pedido que tenho da própria
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tomo a liberdade de registrar nos Anais, fez o seguinte comunicado:
"A comissão de acompanhamento à Constituinte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
CNBB, tomando conhecimento da proposta da
Subcomissão Garantias da Constituição de criar
um tribunal constitucional, vem apoiar com ênfase
a feliz idéia. Poderá significar um instrumento de
grande valia para aplicação da nossa Carta Magna
e, ao mesmo tempo, mais um meio para garantia
dos direitos humanos. Esperamos muito que a proposta possa ser bem acolhida nas próximas etapas
do processo constituinte.
Saudações pela equipe.
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Padre José Emane Pinheiro, da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil."
Quero registrar também que a outra proposta, para a
qual fizemos apenas o pedido de destaque, teve o apoiamento da Universidade de Brasília, que diz no seu texto:
"Honrados agradecemos a deferência de nos
ter remetido a proposta do anteprojeto elaborado
pela Subcomissão. Colhemos a oportunidade para
manifestar, em nome do corpo técnico e administrativo do Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, CEAC, UnE, os cumprimentos
pelo excelente trabalho realizado num dos temas
mais importantes para a futura ordem constitucional brasileira. As avaliações feitas, a nível científico, do trabalho, feitos pelo nosso centro, destacou-o como ótimo, dentro da nova visão constitucional do mundo civilizado e democrático.
Atenciosamente,
Diretor do CEAC, Unb, João Gilberto Lucas
Coelho."
Faço questão de registrar nos Anais da Assembléia
Nacional Constituinte, embora não tenha em mãos os outros telegramas que recebemos de entidades e autoridades
neste assunto, enaltecendo a quase unanimidade com que
a subcomissão tratou e decidiu pelo tribunal constitucional. Apenas faço esse registro e peço a dispensa porque
esse assunto acaba de ser manifestado.
O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra pela ordem, ao nobre Constituinte EuclidJes
Scalco.
O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Sr.
Presidente, proponho que V. Ex.a coloque à apreciação do
Plenário, que se retirem todos os destaques que estão sobre a Mesa e que se vote o restante da matéria em globo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - No caso,
eu submeteria a Plenário a proposta de V. Ex.a, para
retirada dos destaques e a votação da matéria em globo
e o parecer contrário; então, votaria em globo as emendas com parecer contrário.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, apenas queria manifestar, como uma questão
de ordem, a concordância, diante dos resultados que vêm
se obtendo nestes: últimos momentos, mais até para registrar o desejo de que, como na nossa subcomissão outros assuntoa roram até aprovados com a unanímídade,
como por exemplo a questão da reforma e emendas, porque esta Assembléia N8icional Constituinte aprovou o Re~
gimento Interno, e neste Regimento Interno, pela primeira vez na história constitucionalista deste País, criouse uma comissão espeeíal, e aí está a importância do
assunto, chamada Subcomissão de Garantias, Reforma e
Emendas. Em outras palavras, deixou implícito o voto dos
Constituintes, de que deseja um capítulo com destaque
sobre a ínvíolabíüdade da Constituição e aí também o
Relator derrubou propostas aprovadas pela subcomissão,
no sentido dos chamados crimes violentos contra Constituição. E 'esses crimes violentos contra a oonstítuícão,
que inclusive nós prevemos ínatíançabílídade, '8 que a
prescrição só começa a ocorrer restabeleeída a ordem
constitucional, '810 mesmo tempo quando se prevê que os
crimes violentos contra a Constituição, de imediato tem
como sanção 'a perda da função, seja civil seja militar, e
que modernas constituições contemplam isso. Quando também essa mesma subcomissão, por determinação da Assembléia Nacional constituinte, inseriu nos seus trabalhos
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uma definição clara do que é reforma, outra definição
claea do que é emenda, e, só para que os 81'S. Constituintes tenham uma idéia, e é importante registrar nesta
hora, de que a emenda à Constituição, segundo a tradição constitucionalista deste país, não dá ao Presidente
da República esse direito, a não ser, e especialmente, a
partir da Constituição de 67 'e da emenda de 69, evídentemente com os atos institucionais e outras coisas mais.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Se V. Ex.a me
permite, V. Ex.a se referiu à matéria de fato e eu queria
dar a resposta. R-emeto V. Ex.a , com sua permissão, ao
artigo 62 do substítuttvo:
"São ímprescrítíveís os ilicitos praticados por
qualquer agente, servidor público ou não, que causem prejuízo ao erário, bem como as respectivas
ações de ressarcimento.
Constitui crimes de responsabilidades, puníveis com perda de mandato eletivo ou da função
pública, os praticados pelo Presidente da Repúblíca, Ministro de Est8ido e dirigentes de' órgãos
públicos, de 'entidades de administração indireta,
que impliquem em inobservância de normas eonstitucionais."
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Agradeço 'e concluo, apenas com uma eererêncía sobre a intervenção do Ilustre Relator, que a ímpreserítíbllídade é
um princípio que tem de ter um ponto de início e nós
estamos colocando apenas que são imprescritíveis os crimes, restabelecída a ordem constitucional. senão ![lOS vamos deixar a imprescritibilidade quase ad eterno. Quero
concluir dizendo que também, com eererênoía 810 referendo
popular; trata-se de matéria fundamental para um País
que quer a democracia direta e a representatíva, Aliás,
hoj e, sentimento e vontade desta Nação, que mais e mais
deseja participar e ninguém se compromete com aquilo
de que não partícípa, Por isso, esses assuntos nós voltaremos a encaminhar na Comissão de Sistematização, inclusive com mais vigor e detalhamento. Agradeço e estou
de acordo 'Com a manifestação do ilustre Constituinte
Euclides Scalco.
Não
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
havendo manifestações a respeíto da matéria, considero
todos os destaques retírados e passo à apreeíação do PI'enário as emendas: com parecer contrário.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presidente, pela ordem.
O 8R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
a palavra, pela ordem V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Embora eu
não pertença a 'esta Comissão, estou preso à oomíssão da
Ordem Social, tenho acompanhado de perto os trab8ilhos
desta Comissão, pois tinha alguns itens que teria o máximo interesse de ver discutidos. Solicitei ao nobre colega, membro efetivo desta Comissão, qu~ assinasse os
destaques para poder ver as matérias discutidas. Entretanto, como os destaques foram todos prejudicados pela
sua retirada, não podia deixar de fa2'Jer um registro da
nossa eontraríedade pela presença da cláusula pétrea novamente no anteprojeto que vai à Comissão de Sistematização. Há 96 anos ela tem defendido a R-epública, quando entendemos que deveria defender, na Constituição, a
unidade nacional e não o sistema de governo.
Portanto, queremos deixar o nosso protesto, e agradecemos a V. Ex.a a oportunidade que nos dá para este
registro.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O protesto de V. Ex.a será devidamente levado em consideração.
Apenas explico que antes da proposta do Deputado Eucli-
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des Scalco, o Deputado a que V. Ex.a pediu que requeresse
destaque retiro o destaque.
Passo à votação das emendas com parecer contrário
à do relator. Quem defende as emendas em bloco queira
permanecer sentado. (Pausa.)
Rejeitado.
Quero chamar a atenção dos Srs. constituintes para
que, a partir de agora, encerrando os nossos trabalhos,
encerra-se a primeia fase, mas temos ainda a necessidade
da presença de V. Ex.as para uma sessão em seguida, para
apreciação da redação final. Estou certo de que haverá
escrupulosa observância por parte da redação final de tudo
que foi aqui decidido. De qualquer maneira, será necessário
que votemos a redação final. Permito-me marcar essa reunião para dentro de uma hora. São 17 horas e 37 minutos
no relógio do Senado. Faremos a reunião às 19 horas.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Peço a
V. Ex. a que determine à Secretaria que já abra o livro de
presença, para que possamos assiná-lo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
será atendido.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 18 :00 horas e 40
mínutos.)
ANEXO DECLARAÇÕES DE VOTO DOS SRS.
CONSTITUINTES IlÊLIO ROSA8, JOSÉ GENOINO, LIDICE DA MATA, MOEMA SAO THIAGO E

PAULO DELGADO.
DECLARAÇãO DE VOTO
Confesso não ter tido, ainda, oportunidade de estudar
convenientemente o assunto, de forma a ter condições de
decidir com absoluta convicção.
Como repito a matéria de fundamental relevância e
Como existirão outras fases à frente que nos permitirá
apresentar emendas e votar o mesmo assunto, irei estudar
mais profundamente o problema dos sistemas eleitorais e
me reservo o direito de rever a posição que hoje assumo.
Pelo exposto, em homenagem ao relator Deputado
Prisco Viana, votarei com as disposições do Substitutivo.
- Hélio Rosas, 13-6-87.
DECLARAÇAO DE VOTO
Por força de acordo entre as lideranças partidárias,
votamos a favor dos destaques do Constituinte Francisco
Rossi. No entanto, reafirmamos nossa posição programática contrária às restrições nele contidas. Consideramos
que a liberdade de organização partidária no Brasil não
deve sofrer nenhuma restrição. Sob o argumento de se
impedir a proliferação de partidos, os dispositivos contidos nos destaques - criam dificuldades inaceitáveis para
a existência e o funcionamento pleno dos partidos políticos. Essas normas restritivas contrariam, ainda, o princípio
do pluralismo partidário que deve nortear o processo de
elaboração da Constituição. Assim, reafirmamos nossa
disposição de persistir lutando na Comissão de Sistematização e no plenário pela eliminação dessas restrições,
bem como de buscar, através do entendimento entre as
lideranças, uma fórmula de consenso sobre a matéria, que
garanta a plena liberdade de organização partidária no

Sábado 22

151

país. Afinal, cabe ao povo julgar os partidos políticos
através do seu voto. Essa é que deve ser a norma democrática. - Lídice da Mata - PC do B - José Genoino PT - Moema São Thiago - PDT - Paulo Delgado PT.
DECLARAÇAO DE VOTO
Votamos contra o destaque porque o seu autor quer
substituir a expressão "ouvido o Conselho Constitucional"
por "ouvido o Conselho de Segurança Nacional", conforme
o encaminhamento do autor do referido destaque, portanto
piorando ainda mais o artigo.
Somos pela supressão do artigo e seus parágrafos e
vamos votar conforme emendas já destacadas. Manter a
seção "do Estado de Defesa" é uma proposição autoritária.
- José Genoino Neto - Moema São Thiago - Lídice da
Mata.
10.a Reunião, realizada
em 14 de junho de 1987
Aos quatroze dias do m,ês C!e junho do 3;no de. mil
novecentos e oitenta e sete, as VInte horas e VInte mmutos na Sala de Reuniões da Comissão de Justiça, reuniu-se
a éomissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia
das Instituições, presentes os Srs. Constituintes: Heráclito
Fortes José Tavares, José Genoino, Arnaldo Martins, Airton Co'rdeiro, Hélio Rosas, Moema São Thiago, Osmir Lima,
Waldyr Pugliesi, Asdrubal Bentes, Sadie Hauache, Horácio
Ferraz, Etevaldo Nogueira, Alércio Dias, Luiz Soyer, José
Agripino, Ezio Ferreira, Ricardo Fiuza, Edivaldo Nogueira,
Valter Pereira, Saulo Queiroz, Marco Maciel, Euclides
Scalco, Ottomar Pinto, Nelton Friedrich, Jarbas Passarínho, Presidente, Prisco Viana, Relator, Francisco Rossi,
Paulo Delgado, Nilson Gibson, Antônio Carlos Konder
Reis, Paulo Ramos, Ruy NedeI e Rachid Saldanha Derzi.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Constituinte Jarbas Passarinho, declarou abertos os trabalhos, com
a aprovação da Ata da reunião anterior, dispensando a sua
leitura. Iniciando, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao
Sr. Constituinte Prisco Viana, para ler o Substitutivo da
Comissão. Usaram da palavra, em seguida, os Srs. Constituintes Francisco Rossi, ottomar Pinto, Luiz Soyer, Ruy
Nedel, Antonio Carlos Konder Reis e Asdrubal Bentes,
para cumprimentar o Sr. Presidente Jarbas Passarinho
pela forma como conduziu todos os trabalhos da Comissão, com muita eficiência, inteligência e brilho, que redundou em sucesso, que teve repercussão no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte. Ao Sr. Relator, Constituinte Prisco Viana, que soube ser generoso nas explicações
e conciso nas contestações. O seu Relatório foi, sem dúvida
nenhuma, um exemplo. Ao Sr. Constituinte Asdrubal Bentes, Vice-Presidente, pela firmeza e lucidez em que substituiu o nosso Presidente. E os agradecimentos aos funcionários que compuseram o corpo de apoio da Comissão,
pois foram todos dedicados, pacientes e competentes,
levando bem alto o nome dos servidores do Poder Legislativo, mais especificamente do Senado Federal. Finalizando, o Sr. Presidente, Constituinte Jarbas Passarinho, agradeceu em seu nome e do Sr. Constituinte Prisco Viana, as
palavras de todos os companheiros e considera que todos
estão de parabéns e felizes pelo trabalho executado. Antes
de encerrar, o Sr. Presidente solicitou que de pé guardassem um minuto de silêncio em homenagem à memória do
Constituinte Fábio Lucena, cujo corpo encontrava-se neste
Senado. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente,
Constituinte Jarbas Passarinho, encerrou os trabalhos, às
vinte e uma horas e quarenta e dois minutos, cujo teor
será publicado, na íntegra no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Sônia de Andrade
Peixoto, Secretária da Comissão, lavrei a presente Ata que
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. Jarbas Passarinho.
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ANEXO À ATA DA 10.a REUNIAO DA COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIDARIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇõES, REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 1987, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇAO DO SR.
PRESIDENTE.
Presidente: Constituinte Jarbas Passarinho
Relator: Constituinte Prisco Viana
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está aberta a reunião.
Tem a palavra o Sr. Relator, para ler o substitutivo
da Comissão.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - O anteprojeto tem
46 artigos.
TíTULO I
Da Organização Eleitoral e Partidária
CAPíTULO I
Do Sistema Eleitoral
Art. 1.0 O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto.
Art. 2.° São eleitores os brasileiros que, à data da
eleição, contem dezoito anos ou mais, alistados na forma
da lei.
§ 1.0 O alistamento e o voto são obrigatórios, salvo
para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os deficientes físicos.
§ 2.0 Não podem alistar-se eleitores os que não saibam
exprimir-se na língua nacional e os que estejam privados,
temporária ou definitivamente, dos seus direitos políticos.
§ 3.° São elegíveis os alistáveis, na forma desta Constituição e da lei.
Art. 3.° Os militares são alistáveis, exceto os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório.
Art. 4.° Lei complementar estabelecerá os casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, tomando em
conta a vida pregressa dos candidatos, a fim de proteger:
I - o regime democrático;
II - a probidade administrativa;
III - a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego públicos da administração direta ou indireta;
IV - a moralidade para o exercício do mandato.
§ 1.0 São elegíveis os militares alistáveis de mais de
dez snos de serviço ativo, os quais serão agregados pela
autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, se
eleitos passam automaticamente para a inatividade quando
diploO::ados. Os de menos de dez anos só são elegíveis
caso se afastem espontâneamente da atividade.
§ 2.0 São exigidos, como condição de elegibilidade,. a
filiação a partido político e o domicílio eleitoral na CIrcunscrição, por prazo mínimo de seis meses.
Art. 5.° O Presidente da República será eleito na forma desta Constituição, até noventa dias antes do termo do
mandato de seu antecessor.
§ 1.0 Considerar-se-á eleito o candidato que obtiver
maioria absoluta de votos.
§ 2.0 Se nenhum candidato alcançar essa maioria, renovar-se-á a eleição, dentro de quarenta e cinco dias depois
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de proclamado' o resultado da primeira. Ao segundo escrutínio somente concorrerão os dois candidatos mais votados no primeiro, sendo eleito o que reunir a maioria dos
votos válidos.
§ 3.° Ocorrendo desistência entre os dois candidatos
mais votados, sua substituição caberá ao terceiro mais
votado, e assim sucessivamente.
§ 4.° Considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Presidente da República, em virtude da eleição do candidato
a Presidente com ele registrado.
§ 5.° É de cinco anos o mandato do Presidente e do
Vice-Presidente da República.
§ 6.° Não será permitida a reeleição do Presidente e
Vice-Presidente da República, dos Governadores e Vice-Governadores, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos.
§ 7.° Substituirá o Presidente, em caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o Vice-Presidente.
Art. 6.° O Governador de Estado será eleito até cem
dias antes do termo do mandato de seu antecessor, na
forma dos §§ 1.0 e 2.° do artigo anterior, para mandato
de quatro anos, e tomará posse no dia 1.0 de janeiro do
ano subseqüente.
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o candidato a
Vice-Governador, em virtude da eleição do candidato a Governador com ele registrado.
Art. 7.° O Prefeito será eleito até noventa dias antes
do termo do mandato de seu antecessor, aplicadas as regraus dos §§ 1.0 e 2.0 do artigo 5.°
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o candidato a
Vice-Prefeito, em decorrência da eleição do candidato a Prefeito com ele registrado.
Art. 8.0 Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta.
Art. 9.° Cada Estado e o Distrito Federal elegerão,
pelo sistema majoritário, respectivamente, três Senadores,
com mandato de oito anos.
Parágrafo único. A representação de cada Estado e
do Distrito Federal renovar-se-á de quatro em quatro anos,
alternadamente, por um e dois terços.
Art. 10. Os Deputados Federais e Estaduais serão
eleitos pelo sistema distrital misto, voto majoritário e proporcional, na forma que a lei estabelecer.
CAPíTULO II
Dos Partidos Políticos

Art. 11. É livre a criação de partidos políticos. Na
sua organização e funcionamento, serão resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados, ainda, os seguintes princípios:
I - filiação partidária assegurada a todo cidadão no
pleno gozo dos seus direitos políticos;
II - proibição aos Partidos Políticos de utilizarem
organização paramilitar, bem assim de se subordinarem
a entidades ou governos estrangeiros;
lU - aquisição de personalidade jurídica de direito
público, mediante o registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem normas de fidelidade
e disciplina partidárias;
IV - exigência de que os partidos sejam de âmbito
nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos ór-
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gãos estaduais e municipais, e tenham atuação permanente,
baseada na doutrina e no programa aprovados em convenção.
§ 1.0 Somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais os Partidos Políticos que contarem o mínimo de meio por cento de filiados em relação
ao total de eleitores do País, do Estado, do Município ou
do Distrito respectivamente, próibida a filiação em mais
de um Partido.
§ 2.° São considerados Partidos de âmbito nacional,
e como tal gozando do privilégio de acesso à propaganda
eleitoral gratuita e aos recursos do fundo partidário, os
que tiverem obtido, nas últimas eleições para a Câmara
dos Deputados, um por cento dos votos apurados ou um
por cento das cadeiras na Câmara dos Deputados.
3.° Os eleitos por partidos que não tenham satisfeito
às condições dos parágrafos anteriores não perderão o
mandato.
4.° Igualmente, na forma que a lei estabelecer, a
União ressarcirá os partidos. pelas d-espesas com suas campanhas eleítoraís e atívídades permanentes.
Art. 12. A criação, fusão, incorporação e extinção
dos p8l'rtidos serão disci:plinadas em, lei, assegurada a
autonomia dos estatutos para disporem quanto a regras
próprias de organização, funcionamento e consulta prévia
aos filiados sobre decisões partidárias.
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§ 5.° Decretado o Estado de Def.esa ou a sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte '8 quatro horas, com a respectiva justificação, submeterá o ato
ao Congresso Nacional que decidirá por maioria absoluta.
§ 8.° O Congresso Nacional, dentro de dez dias contados: do recebimento do texto do ato, o apreciará, devendo permanecer em funcionamento enquanto vigorar
o Estado de Defesa.
§ 7.° Rejeitado pelo Congresso Nacional, 'cessa imediatamente o Estado de Defesa, sem prejuízo de validade
dos atos licitas praticados durante sua vigência.
§ 8.° Findo o Estado de Defesa, o Presidente da
República prestarã ao Congresso Nacional, informações
detalhadas {Las medidas tomadas durante a sua vigência,
indicando nominalmente os atingidos e 'as restrições aplicadas.
§ 9.° Se o Congresso Nacional 'estiver em recesso,
será convocado extraordínaríamente num prazo de cinco
dias.
§ 10. Durante a vigência do Estado de Defesa a
Constituição não pod-erá ser alterada,
Art. 14. O Conselho Constitucional, órgão de Consultoria Política para assuntos referentes à ordem pública
e à paz social, é presidido pelo Presidente da República e
dele participam o Vice-Presidente, os Presidentes do Senado Fedel'al e da Oâmara dos. Deputados, o Ministro
da Justiça e um Ministro representante das Forças Armadas, em rodízio anual.

Da Defesa do Estado
CAPíTULO I

CAPíTli"'LO Ir

Do Estado de Defesa

Do Estado de Sítio

Art. 13. O Presidente da Repúblic!t poderá decretar,
ouvido o Conselho Constitucional, o Estado de Defesa,
quando for necessário preservar, ou prontamente restabelecer, em locais determinados e restritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamídades
naturais de grandes proporções.
§ r.o O decreto que instituir o Estado de Defesa determinará o tempo de sua duração, específícará as áreas
a serem abrangidas e indicará as medidas coercitivas a
vigorar, dentre as discriminadas no § 3.° do presente artigo.
§ 2.° O tempo de duração do Est8ldo de Defesa não
será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma
vez, e por igual período, se persistirem as razões que justificaram a decretação.
§ 3.° O Estado de Defesa autoriza, nos termos e limites da lei, a restríção ao direito de reunião e associação; do sigilo de correspondência; de comunicação telegráfica e teletôníca: e, na hipótese de calamidade pública, a ocupação e uso temporário de bens e serviços
públicos. e privados, respondendo a União pelos danos e
cursos decorrentes.
§ 4.° Na vigência do Estado de Defesa, a prisão por
crime contra o Estado, determinada p-elo executor da
medida, será comunícada ímedíatamente '810 juiz eompetente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso
requerer exame de corpo de delito à autoridade policial.
A comunicação será aeompanhada de deelaraçâo, pela
autoridade, do estado rísíco e mental do detido no momento de sua autuação, à prisão ou detenção de qualquer
pessoa não poderá ser superíor a dez dias, salvo quando
autorIzado 'Pelo poder judiciari-o. J!l vedada a in comuníeabílídade do preso.
.

Art. 15, O Presidente da República poderá decretar
o Estado de Sítio, "ad referendum" do Congresso Nacional, nos casos de:
I - comoção grave de repercussão nacional ou f,atos
que comprovem a ínefícácía da medida tomada de Estado
de defesa.
II - declaração de estado de guerra ou resposta a
agressão armada estrangeíra,
Parágrafo único. Decretado o Estado de Sitio, o Presidente da República, 'em mensagem especial, relatará
ao Congresso Nacional os motivos determinantes de sua
decisão, justificando as medidas decorrentes, ,e este deliberará, por maioria absoluta, sobre o decreto expedido
para revogá-lo ou mantê-lo, podendo também, nas mesmas condições, apreciar as providências do oovemo que
lhe chegarem ao conhecimento e, quando necessário, autorizar a prorrogação da medida.
Art. 16. O decreto do Est8Jdo de Sítio indicará sua
duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais cujo exercícío ficará suspenso:
após sua publicação, o Presidente da República designará
o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.
Art. 17. A decretação do Estado de Sítio pelo Presidente da República, no intervalo das sessões legislativas,
obedecerá as normas' d,este capítulo:

. Parágrafo único. .Na hipótese. do caput deste artigo, o Presidente do Senado F.ederal, de Imediato e extraordinariamente, convocará o Congresso N8ICional para
se reunir dentro de cinco dias, a fim de 'apreciar o lato
do Presidente da República, permanecendo o Conwresso
Naeional em funcionamento até o término das medidas
coercitivas.
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CAPíTULO IV
Art. 18. Decretado o Estado de Sítio, com fundamento no item I, do artigo 15, só se poderão tomar contra
Das
Forças Armadas
as pessoas as seguintes medidas:
Art.
26.
As
Forças
Armadas, constituídas pela MaI - obrigação de permanência em localidade deterrinha,
pelo
Exército
e
pela
Aeronáutíca, são instituições
minada;
nacionais permanentes e regulares, organizadas' com base
II - detenção obrigatória em edifícío não destinana hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
do a réus e detentos de crimes comuns;
do Presidente da República.
III - restríções objetivas a inviolabilidade de corParágrafo único. Lei complementar, de iniciativa do
respondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de Presidente da República, estabelecerá as normas gerais a
informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e
serem adotadas na organização, no preparo e no emprego
televisão, na forma da lei;
das Forças Armadas.
IV - suspensão da garantia de líberdade de reunião;
Art. 27. As Forças Armadas destinam-se à defesa da
Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da
V - busca e apreensão em domicílio;
ordem.
VI - intervenção nas Empresas de Serviços Públicos;
Parágrafo único Cabe ao Presidente da República a
VII - requisição de bens.
díreção da política de guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do
item IH deste artigo a difusão de pronunciamento de
Art. 28. O Serviço Militar é obrigatório nos termos
parlamentares efetuados em suas respectivas Casas Leda lei.
gíslattvas, desde que liberados por suas Mesas.
§ 1.0 As Forças Armadas compete, na forma da lei,
Art. 19. O Estado de Sítio, nos casos do artigo 15,
atribuir
serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após
item I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias,
alistados, alegarem imperativo de consciência para eximinem prorrogado, de cada vez, por prazo superior. Nos
casos do item Ir do mesmo artigo, poderá ser decretado rem-sé' de atividades de caráter essencialmente militar.
por todo o tempo em que perdurar a guerra ou agressão
§ 2.° As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do
serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, poarmada estrangeira.
rém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
Art. 20. As ímunídadee dos membros do Congresso
Art. 29. As patentes, com as prerrogativas, direitos e
Nacional subsistirão durante o Estado de Sítio; todavia,
poderão ser suspensas mediante o voto de dois terços deveres a elas inerentes, são asseguradas, em toda a pledos respectivos: membros da Câmara dos Deputados ou nitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das
do senado F'ederal, as do Deputado ou Senador cujos Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos ,de Bombeiros,
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.
atos, tora do recanto do Congresso, sejam manifestamente incompatíveis com a execução do Estado de Sítio,
Art. 30. Não caberá "habeas corpus" em relação a
após sua aprovação.
'
punições disciplinares militares.
Art. 21. Expirado o Estado de Sítio, cessarão os seus
Art. 31. Os militares, enquanto em efetivo serviço
efeitos, sem prejuízo das responsabilidades pelos ilícitos
não poderão estar filiados a Partidos Políticos.
'
cometidos por seus executores ou agentes.
Parágrafo único. As medidas 'aplicadas na vigência
CAPíTULO V
do Estado de Sítio serão, logo que o mesmo termine, reDa Segurança Pública
latadas pelo Presidente da RepÚblica, em mensagem ao
Congresso Nacional, com especificação e justificação das
Art. 32. A Segurança Pública é a proteção que o Esprovidências: adotadas, indicando nominalmente os atintado proporciona à Sociedade para a preservação da ordem
gidos e as restríções aplicadas.
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Art. 22. O Congresso Nacional, através de sua Mesa,
através dos seguintes órgãos:
ouvidos 01' líderes partidários, designará Comissão comI - polícia Fed eral;
posta de cinco de seus membros para acompanhar e fisII - Polícias Milítares:
calizar a execução das medidas previstas nos Capítulos I
e H - Do Estado de Defesa ,e do Estado de Sítio.
IH - Corpos de Bombeiros;
Art. 23. Todos os atos pratícadós com inobservância
IV
- Polícias Civis;
deste capítulo e das normas dele conseqüentes estarão
sob a jurisdição permanente do Poder Judiciário, incluV - Guardas Municipais.
sive os que venham a atingir o direito à vida, a integridade
Art. 33. A Polícia Federal, instituída por lei como
e ídsntídades pessoais, a liberdade de consciência e a
órgão permanente é destinada a:
religião.
I - apurar infrações penais contra a ordem política
CAPíTULO HI
e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da
Da Segurança Nacional
União ou de suas entidades autárquicas e empresas públi. Art. 24. O ConSelho de Segurança Nacional é o ór- cas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repergão destinado à aBsessoria direta do Presid€nte da Repú- cussão interestadual ou internacional e exija repressão
blica, nos assuntos relacionados com a Segurança. Na- uniforme, segundo se dispuser em lei;
cional.
H - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e
Art. 25. O Conselho de Segurança Nacional é pre- drogas afins;
.
sidido pelo Presid€nte da República e Integrado por todos
HI
exercer
a
polícia
marítima, aérea de fronteira e
os Ministros d,e Estado.
de minas;
,
Parágrafo único. A lei regulará a sua organízação,
IV
exercer
a
classificação
e
controle
de díversões
competência e funcionamento e poderá admitir outros
públicas, segundo dispuser a lei;
membros natos ou eventuais.
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v - exercer a Polícia Judiciária da União.
Parágrafo único. As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas através de
lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal.
Art. 34. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares, destinadas à
preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e investidura militares; exercem o poder de polícia
de manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias
e ferrovias federais. sob a autoridade dos Governadores
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são
forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de
mobilização.
§ 1.0 As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas Polícias Militares.
§ 2.° Aos Corpos de Bombeiros compete as ações de
defesa civil, segurança contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.
§ 3.° Os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios sob supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei estabelecer.
§ 4.0 A lei dísporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros.
Art. 35. As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por Delegados de Polícia
de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União,
a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do
Direito Penal comum, exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do
Distrito Federal.
Parágrafo único.
Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos bacharéis em direito por meio de concurso público de provas e títulos.
TíTULO III
Das garantias da Constituição
CAPíTULO I
Da inviolabilidade da Constituição

Art. 36. Ao Supremo Tribunal Federal, com sede na
Capital da União e jurisdição em todo o território nacional,
compete, em única ou última instância, a decisão de todas
as questões que digam respeito a garantia e inviolabilidade
dos princípios assegurados por esta Constituição.
Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal compõem-se de dezesseis Ministros nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado
Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber
[urídíco e reputação ilibada.
Art. 37. Ao Supremo Tribunal Federal, na sua competência constitucional, cabe, especial e privativamente:
I - por solicitação do Presidente da República e do
Congresso Nacional, examinar, preventivamente, a constitucionalidade de qualquer norma constante de tratados,
acordos e atos internacionais;
II - declarar a inconstitucionalidade, em tese, de lei
ou ato normativo federal ou estadual ou a interpretação
que devam ter;
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In - declarar a inconstitucionalidade por omissão de
medidas legislativas ou executivas, assinando ao Poder
competente prazo para sua adoção, sob pena de responsabilidade e de suprimento pelo Tribunal;
IV - processar e julgar originariamente:
a) os conflitos de atribuições entre os Poderes da
União e os Estados, entre estes ou entre estes e os Municípios;
b) nos crimes comuns, o Presidente da República, o
Vice-Presidente, os Deputados e Senadores, os Ministros
de Estado, os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral
da República;
c) outras matérias de natureza constitucional;
V - julgar, em grau de recurso, as decisões de outros
Tribunais que:
a) recusem aplicação de norma, com fundamento em
sua inconstitucionalidade;
b) apliquem norma cuja ínconstítucíonalídade haja
sido suscitada no processo.
Art. 38. São partes legítimas para propor:
I - a ação de inconstitucionalidade em tese;
a) o Procurador-Geral da República;
b) o Governador de Estado;
c) as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, mediante proposta de um quinto dos membros de
cada Casa;
d) as Assembléias Legislativas, por decisão da maioria
de seus membros;
e) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
f) as entidades associativas de âmbito nacional, criadas ou reconhecidas por lei e com mais de um ano de funcionamento;
g) a direção nacional de Partido Político.
n - a ação Ide inconstitucionalidade por omissão:
a) O Procurador-Geral da República, de ofício ou a
requerimento de qualquer cidadão;
b) as entidades associativas de âmbito nacional, criadas ou reconhecidas por lei e com mais de um ano de funcionamento;
c) os Tribunais Superiores;
d) um terço de qualquer uma das Câmaras do Congresso Nacional;
e) o Conselho Federal da Ordem idos Advogados do
Brasil;
f) aquele que diretamente sofrer violação de direitos,
por inércia do Poder Público.
Art. 39. Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de norma legal ou ato normativo, perderão eles a eficácia a partir da publicação da
decisão.
CAPÍTULO II
Da Emenda à Constituição

Art. 40. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
por voto favorável de um terço de- seus membros;
II - do Presidente da República;
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ITI - de mais da metade das Assembléias Legislativas
das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, por um terço de seus membros.
§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de Estado de sitio ou de Estado de Defesa.
§ 2.° Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:
a) a forma federativa de Estado;
b) a forma republicana de governo;
c) o voto direto, secreto, universal e periódico;
d) a separação dos Poderes; e
e) os direitos e garantias individuais.
Art. 41. A proposta de emenda à Constituição será
discutida e votada em sessão do Congresso Nacional, em
dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços de seus membros.
Art. 42. A proposta de emenda rejeitada não pode
ser apresentada na mesma sessão legislativa.
TíTULO IV
Disposições Transitólias
Art. 43. Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de Novembro de 1982,
e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15
de novembro de 1985, terminarão no dia 1.0 de janeiro
de 1989, com a posse dos eleitos.
Art. 44. Os mandatos dos Governadores e dos ViceGovernadores, eleitos em 15 de Novembro de 1986, terminarão no dia quinze de março de 1991.
Art. 45. O mandato do atual Presidente da República
terminará em quinze de março de 1990.
Art. 46. As atuais Assembléias Legislativas, com poderes constituintes, elaborarão em dois turnos de discussão
e votação e pelo voto da maioria absoluta de seus membros, no prazo de cento e cinqüenta dias de promulgação
desta Constituição, as Constituições de seus respectivos
Estados.
SUGESTÃO A
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇãO
Incluam-se onde couber:
Art.
Incluem-se entre os bens da União:
I - as terras devolutas indispensáveis ao desenvolvimento e à segurança nacionais, assim declaradas em lei;
IT - os lagos e quaisquer correntes d'água em terreno de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
constituam limites com outros países ou que se estendam
a territóriOS estrangeiros;
UI - as ilhas oceânicas e as fluviais e lacustres em
águas de seu domínio, dentro da faixa de fronteira, conforme definida em lei;
IV - a plataforma continental;
V - o mar territorial;
VI - as terras banhadas pelo mar territorial e pelas
águas interiores;
VII - as terras ocupadas pelos silvícolas;
VIU - os que atualmente lhe pertencem.
§ 1.0 As praias banhadas pelo mar territorial e águas
interiores não são suscetíveis de uso díscrímínado, salvo
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por conveníêncía da proteção ambiental, ou da segurança da Nação, do indivíduo, de bens e serviços públicos.
§ 2.° A lei disporá sobre a forma e condições de participação, por instituição de Direito Público Federal, Estadual e Municipal nos resultados da exploração econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não, da plataforma continental, do mar territorial
e do subsolo.
§ 3.° É assegurada aos Estados, aos Territórios, aos
Municípios e à Marinha do Brasil a participação no resultado de exploração econômica de jazidas, minas e demais
recursos minerais que dependam do transporte hidroviário para sua comercialização, na forma prevista em lei
complementar.
Art.
Compete à União:
I - declarar a guerra e fazer a paz;
Ir - decretar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio;
ITI - organizar, preparar e empregar as Forças Armadas;
IV - organizar e manter a Policia Federal;
V - planejar e promover a Segurança Nacional;
VI - conceder permissão, nos caBOS previstos em lei
complementar, para que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
VII - autorizar e fiscalizar a produção e a comercialização de material de emprego militar, armas e explosivos;
VIII - explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão:
a) a navegação aeroespacial e a utilização da infraestrutura aeroportuária e de proteção ao vôo;
b) O transporte aquavíárío entre portos brasileiros
e fronteiras nacionais ou que transponha os limites do
Estado ou do Território.

cial;

IX - legislar sobre:
a) direito marítimo, aeroespacial e do trabalho;
b) defesa civil, defesa territorial e defesa aeroespa-

c) mobilização nacional;
d) jazidas, minas e outros recursos minerais, florestas, caça e pesca;
e) recursos naturais, vívos ou não, das águas do mar
territorial e da zona econômica exclusiva, fluviais e lacustres, do solo e subsolo dessas águas;
f) a navegação marítima, fluvial e lacustre;
g) o regime dos portos;
h) a faixa de fronteiras e ao longo do mar territorial
e águas interiores, visando ao desenvolvimento e à defesa
do patrimônio nacional, a navegação e o meio ambiente;
i) proteção do meio ambiente;
j) organização, efetivos, material bélico, instrução especifica, justiça e garantias das Polícias Militares e Cor}>O8 de Bombeiros e condições gerais de sua convocação,
inclusive mobilização;
I) as empresas e entidades públicas ou privadas que
exerçam atividades de guardas ou vigilância;
m) prevenção e proteção contra incêndio e pânico.
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x - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;
XI - organizar o sistema nacional de defesa civil.
Art.
Os proprietários, armadores e comandantes de
navios nacionais, assim como dois terços, no mínímo, de
seus tripulantes, serão brasileiros.
§ 1.0 Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de
seu capital deverá pertencer a brasileiros, em percentual
definido em lei.
§ 2. 0 A navegação de cabotagem para transporte de
mercadorias é privativa de navios nacionais, salvo em
situações transitórias de premente necessidade pública
reconhecida por ato do Poder Executivo.
S 3.0 A armação, a propriedade e a tripulação de
embarcações de pesca, esporte, turismo, recreio e apoio
marítimo, serão reguladas por lei ordinária.
Art.
Aplicam-se à Policia Oívll do Distrito Federal
as normas gerais relativas à disciplina, deveres, direitos e
prerrogativas da Policia Federal.
Art.
O Congresso Nacional, no prazo máximo, que
coincidirá com o término da legislatura seguinte à da
promulgação desta Constituição, mediante leis complementares, regulamentará principias e normas constantes
de todos os Capitulos da mesma, assim que o exijam, para
que sejam atingidos os fins da ordem constitucional democrática.
Art.
Para garantir o cumprimento da Constituição,
além dos já disciplinados, são assegurados os seguintes
institutos:
I - mandado de segurança coletivo;
H - iniciativa popular;
IrI - Defensor do Povo.
Art.
O mandado de segurança coletivo, para proteger direito liquido e certo não amparado por habeas
corpus, pode ser impetrado por Partidos Políticos, organizações sindicais. associacões de classe e assocíacões legalmente constítuídas em funcionamento há pelo" menos,
um ano, na defesa dos interesses de seus membros ou
associados.
Fica assegurado o direito de iniciativa legisArt.
lativa aos cidadãos nos termos previstos nesta Constituição.
Parágrafo único. A íníeíatíva popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de projeto de lei devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, três décimos por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de
um décimo por cento dos eleitores de cada um deles.
Art. O Defensor do Povo será eleito pelo >Congresso Nacional, dentre cidadãos brasileiros natos, com mais
de trinta e cinco anos e de reputação ilibada e terá mandato de dois anos, permitida a reeleição por uma só vez.
Parágrafo único. O :Regimento Comum do Congresso
Nacional disporá sobre o processo da eleição referida neste artigo.
'
'A..rt. São atríbuíções do Defensor do Povo:
I ........, velar pelo cumprimento da Constituição, das leis
.f:! demaís normas regulamentares por parte da Administração Pública federal, estadual e municipal;
li _ promover os meios visando à defesa do cidadão
contra acões .ou omissões lesivas aos seus interesses, praticadas por titular de cargo ou função pública, reeebenão
e apurando as .respectívas queixas e denúnefaa;
t,
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IH - criticar e censurar atos da Administração Pública, zelar pela sua celeridade e racionalização dos processos administrativos e recomendar correcôes e melhorias
dos serviços públicos;
IV - promover a defeca da ecologia e dos direitos dos
consumidores.
Parágrafo único. A lei regulamentará a composição
e o funcionamento da Defensoria do Povo.
Art.
A lei regulará a forma e os critérios a serem
adotados nos plebiscitos visando à aferição da vontade
popular, a respeito de assuntos de grande relevância
social.
Art.
O Congresso Nacional, por maioria absoluta
de seus membros, após sentença condenatória transitada
em julgado, pode decretar o confisco de bens de quem
tenha enriquecido ilicitamente à custa do patrimônio público ou no exercício de cargo ou de função pública.
Art.
Os atos de corrupção administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos de cinco a dez
anos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação
penal correspondente.
§ 1.0 O ato será declarado pelo Supremo Tribunal
Federal, mediante representação do Procurador-Geral da
República ou de qualquer cidadão, conferindo-se ao
acusado o direito de ampla defesa.
§ 2. 0 São imprescritíveis Os ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor público ou não, que causem prejuizo ao erário, bem como as respectivas ações de ressarcimento.
Art.
Constituem crimes de responsabilidade, puníveis com perda do mandato eletivo ou da função pública, os praticados pelo Presidente da República, Ministros
àe Estado e dirigentes de órgãos públicos e entidades da
Administração Indireta, que impliquem inobservância de
normas constitucionais.
Somente o oongresso Nacional, por lei aproArt.
vada por dois terço.i dos membros de cada Casa, pode
conceder anistia a autores de atentados violentos à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Feita a
leitura. está franqueada a palavra a quem dela quiser
fazer uso.
O SE. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.
Presidente, pela ordem.
Quero consignar o meu inconformismo pela redação
dada ao art. 10:
"Os Denutados Federais e Estaduais serão
eleitos pelo ·sistema distrital misto, voto majoritário e proporcional, na forma que a lei estabelecer."
É uma redação incorreta, no nosso entendimento,
porque o sistema distrital é majoritário e não misto. A
redação ficaria melhor assim:
"Os Deputados Federais e Estaduais serão
eleitos pelo sistema misto, voto majoritário e proporcional."
Assim redigido, ficaria muito claro que o Deputado
Federal e Estadual eleito pelo voto majoritário só poderia
ser pelo sistema dístrítal..
Cumprimento o Presidente Jarbas Passarinho pela
forma como conduziu todos os trabalhos na -Comissão
Temática e a última sessão qúe .redundou em sucesso, que
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teve repercussão no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte. Era unânime o comentário, hoje, de que temos,
nesta Comissão, um Presidente que soube conduzir com
muita inteligência e brilho todos os trabalhos.
Cumprimento também o Relator Prisco Viana, que
acolheu, quase na íntegra, a proposta que teve origem
na Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos
e que também teve acolhido o seu relatório, quase que na
íntegra, resultado de um trabalho inteligente e que
expressa o pensamento de um homem fiel a seus princípios e que acredita naquilo que faz. Por ísso mesmo, merece a no.3sa admiração e o nosso respeito.
Cumprimento também todos os funcionários que
prestaram serviços competentes à Comissão e que durante todo o tempo em que esta funcionou, se esforçaram e
conseguiram assessorar e servir da melhor maneira possível a todo, os membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.
Com a palavra o Constituinte Ruy NedeI.
O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sr. Presidente, não só em meu nome pessoal, mas em nome do meu
partido, o P:MDB, parabenizo a Mesa, especialmente o
digno Presidente e o não menos digno Relator.
Quero fazer, em parte, uma confissão: a impressão
do velho batalhador, no microcosmo do município e da
microrregião, sem jamais aceitar ser candidato sequer a
vereador, mas sempre batalhando, nos momentos em que
era muito difícil deixar uma mensagem, e que somente
fui forcado a ser candidato quando da fragmentação do
MDB no meu Estado, o Rio Grande do Sul, porque o PDT
havia assumido as dírecões executivas dos diretórios municipais da minha microrregião, quero confessar que não
tinha a melhor das imagens sobre os ilustres Presidente
e Relator desta Comissão. E digo mais: dentro da animosidade que o gigantismo que Brasília representa a um
humilde trabalhador lá na ponta da linha social, eu,
como médico, posso ter poucos méritos na minha vida,
mas um desses méritos foi procurar sempre a verdade,
procurar acertar. Tenho para mim muitos versos que me
normatizam. Um deles também diz: "Não faz mal que
amanheça devagar; o que importa é termos enxutos os
olhos e a intencão de madrugar". Lembro-me que, sofrendo as agruras lá da ponta de linha, na base, fui descredenciado por atender indigentes nas rondas da noite
morta de madrugada, lá no meu rincão. E o que foi mais
doloroso é que fui descredenciado quando era o único
médico que ainda atendia gratuitamente aos sábados. domingos e ao longo das madrugadas, esses coitados dos
pacientes. E fui descr~denciado p~)Uco antes do então ~i
nistro Jarbas Passarinho assumir. Aquele descredencíamento não foi nada mais nada menos do que um ato
arbitrário, porque no microcosmo de poucos municípios e
todos pequenos, eu fiz 32 mil votos e deixei em 8 municípios o PDT sem nenhum Vereador, sendo que no meu
município o PDT era o partido de maior número de filiados no município.
Dentro daquela situação, sentindo a pressão de um
poder, de um regime que estava com os dias contados, lá
na ponta de linha continua a pressão, às vezes pior, pelo
desespero de elementos que se tem locupletado não tendo
feito a sua carreira dentro da dignidade e independência
das ídéías, mas tendo-se locupletado, havía uma intenção
bem clara: esmagar.
E assim, eu fui descredenciado por ter feito uma entrevista. E o meu clamor na época chegou até Brasilia e
um Ministro tinha arrumado as malas e saído, e outro
Minístro, que ocupa a Presidência desta- nossa Comissão,
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estava ainda sem ter aberto as malas na chegada do Ministério.
E, neste meío tempo, veío um telex, encaminhamos
ao poder competente para a devida discussão e análise.
Isto me doeu porque o poder competente, nesse momento,
não era lá na ponta, o poder competente era na ponta
maior, no centro. Era a vísão que tínhamos ali e evidentemente que esses sofrimentos deixam marcas, deixam
também, não digo presunções, mas deixam opiniões sobre
determinadas pessoas.
E eu não gostei, digo com toda a sinceridade, não
gostei no início de ser presidido pelo insigne Presidente,
pelo insigne Relator. Como é gostoso, para quem tem a
alma limpa, quem procura o caminho da verdade, como
é gostoso, mesmo já na maturidade da vida, sentir que o
quê se pensou de mal deve ser jogado no lixo, no fosso
ou na cloaca, porque esses homens têm grandes méritos,
são de grande valor e a divergência de idéias não pode ser
um motivo para desmerecer.
E eu voltei no tempo e me lembrava do meu companheiro Paulo Brossard e entendia o relacionamento humano
num Congresso ou num Senado tumultuado, onde, divergindo na discussão do momento político, eram grandes
amigos e de mútua admiração.
E quero deixar aqui, dentro da singeleza das minhas
palavras, mas tirando lá do fundo do coração e tendo a
vaidade de falar em nome do PMDB, quero deixar registrado aqui que a Mesa toda, mas principalmente o nobre
Constituinte Jarbas Passarinho Senador Constituinte e o
nobre companheiro Deputado Constituinte Prisco Viana
engrandeceram não s6 esta Comissão, mas toda a Assembléia Nacional Constituinte e lastimo imensamente que
muitas outras Comissões não tenham aproveitado alguns
momentos para aprender um pouquinho da magnificência
de V. Ex.as
Meu muito obrigado e meus parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Ottomar Pinto.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ao encerrar-se a reunião desta
Comissão Temática, n6s não poderíamos sair daqui sem
deixar consignado, também, o nosso reconhecimento e o
nosso testemunho pela forma eficiente com que foram conduzidos os trabalhos.
Quem conhece o Constituinte Jarbas Passarinho, como
nós conhecemos, há muitos anos, sabe que ele por onde
passa, onde atua, deixa, entre aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver, mesmo por raros instantes, por
poucos instantes, deixa marcas de admiração, de respeito, porque, pela sua inteligência, pelo seu modo de ser,
pela forma sistemática com que se conduz, ele sempre
deixa, naqueles que são por ele dirigidos, a impressão
da liberdade, da cordialidade e da bonomía, que tem sido
o traço freqüente das reuniões em que o Constituinte Passarinho pontifica como coordenador ou como dirigente.
Não me surpreendeu mais esse desempenho extraordinário desse ilustre brasileiro, porque, simplesmente veio
confirmar, mais uma vez, aquela impressão que, ao longo
de nossa vida, temos tido do comportamento prodigioso
do Constituinte Passarinho.
O nosso Relator, também quero consignar a minha
admiração porque o Constituinte Prisco Viana aproveitou
no seu relat6rio praticamente tudo que veio das Subcomissões. E ele teve esse prodigio de habilidade de conseguir conciliar um -rol imenso de emendas, uma integração,
uma harmonização, uma sistematização de grande número
dessas emendas com tudo aquilo que veio para cá como
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fruto, como produto do trabalho intelectual dos membros
das Subcomissões.
E o que é importante, somente não apareceu no corpo,
na essência do seu relatório aquilo que realmente não era
o caso de ser consignado, ser incluído no seu relatório ou
no seu substitutivo.
E, além do mais, demonstrou sobejamente que estudou
em profundidade os temas objeto dessa Comissão. Tanto
isso é verdadeiro que as colocações do Relator, ao defender
as posições democráticas, liberais, as suas posições em perfeita sintonia com a realidade hrasíleíra, com a cultura
brasileira e com os ideais do povo brasileiro, ele defendeu
de forma inteligente, inobjetável, tudo aquilo que colocou
no seu substitutivo.
Então, eu queria dar o testemunho de que realmente
fiquei muito bem impressionado e sensibilizado com o trabalho e com a seriedade com que o nosso Relator se houve
na feitura do seu substitutivo.
Por final, ao nosso companheiro Asdrubal Bentes, que,
nas diversas vezes em que substituiu o nosso Presidente,
mostrou também que estava em perfeita sintonia com o
Constituinte Jarbas Passarinho, em perfeita harmonia, afinando com ele na forma de conduzir os trabalhos.
Aos funcionários da Casa também queremos dar o
testemunho do nosso reconhecimento e o nosso agradecimento pela jovialidade, pela eficiência, pela condescendência e pela tolerância com que sempre procuraram atender
aos nossos pleitos, às nossas demandas, satisfazendo aos
insistentes pedidos que lhes fazíamos, sempre com compreensão, com um sorriso nos lábios, sem demonstrar cansaço e sem demonstrar que estavam sentindo ou verificando qualquer eiva de impertinência nas nossas constantes
solicitações. Meus agradecimentos.
Saio desta Comissão, ao vê-la terminar, realmente satisfeito com a Constituinte, satisfeito com aqueles que nos
dirigiram e aqueles que nos auxiliaram ao longo dos dias
em que trabalhamos juntos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Luiz Soyer.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, colegas Constituintes, tenho
para mim que não há crise que resista à força do trabalho.
Penso, também, que a injustiça se caracteriza, não pelo
fato de deixar de fazer algo para alguém, mas de deixar
de fazer para alguém e fazer o mesmo para outrem.
Tenho também que felicidade é a consciência do dever
cumprido.
Ao participar desta Comissão, notamos a força do
Trabalho que foi uma constante por parte Ide todos os dirigentes da Mesa, do Sr. Relator, de todos os servidores e,
por que não dizer, de todos nós daquela Comissão.
Notamos, então, a presença do trabalho. A Justiça nós
a vimos ser distribuída pelos Constituintes Jarbas Passarinho, Asdrubal Bentes, pelo nosso iRelator Prisco Viana,
quando procuraram comportar-se de maneira exemplar,
não exagerando e nem faltando com qualquer posição em
direção a esta ou aquela pessoa, em direção a este ou aquele pensamento. E a felicidade nós alcançamos porque conseguimos terminar o nosso trabalho.
Cumprimento a todos e digo da minha alegria em participar desta Comissão. Que Deus nos acompanhe até o
fim da nossa jornada.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Konder Reis.
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O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, eu desejo inicialmente pedir ao
nobre Sr. Relator que me permita sugerir uma verificação
sobre o destino da emenda do Constituinte José Genoino.
Foi apresentada, se a memória não me falha, ao último
artigo do capítulo relativo ao Estado de Sítio. Ele ampliou
as salvaguardas, no que toca ao direito à integridade. à
vida, e apesar Ideeu não ter o texto da redação final, parece-me que, por omissão natural, perfeitamente explicável,
não foi considerada no substitutivo.
O SR RELATOR (Prisco Viana) - Data venia de V.
Ex.a, foi aproveitada e eu vou ler a redação como ficou.
Está no art. 23.
"Todos os atos praticados com inobservância
deste capítulo e das normas dele conseqüentes
estarão sob a jurisdição permanente do Poder Judiciário ... "
E aqui entra a parte que resultou do acatamento da
emenda do Constituinte José Genoino.
" ... inclusive em relação aos que venham (aos
atos) a atingir o direito à vida, à integridade, à
identidade pessoais, à liberdade de consciência e
religião."
Devo dizer a V. Ex. a que esta redação foi por mim feita imediatamente após a votação e submetida à apreciação do Constituinte José Genoino, com a qual concordou.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDEíR
REIS - Perfeito. Eu não estava bem lembrado dos termos
por isso fiz a indagação.
'
A segunda é quanto ao artigo que dispõe sobre as
eleições para Prefeitos e eu fiz um destaque retirando a
expressão "por quatro anos" e apesar Ide eu ter buscado
prestar toda a atenção ...
~ SR. RELATOR (Prisco Viana) - Não, essa saiu. Foi
excluída do texto.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - E, finalmente, em atenção à observação do Constituinte Francisco Rossi, no que toca à redação 'que foi
dada ao artigo e que disciplina o sistema de eleição para
Deputados, eu entendo que a redação dada pelo Relator
coincide exatamente com a emenda que foi apresentada,
ainda na Subcomissão. Eu creio que o voto precisa de
uma especificação, Constituinte Francisco Rossi, porque
existem outros tipos de voto majoritário.
O SiR. CONSTITli'INTE FRANCISCO ROSSI - Nós entendemos que no momento em que referência é feita à eleição Ido Deputado Estadual e Federal, sendo pelo sistema
misto, o voto majoritário está implícito, está mais do que
implícito, claro, só pode ser num distrito.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - E é assim que está.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Não,
não está. A redação não é esta. Aliás, essa redação consta
da atual Constituição e mereceu severas críticas, inclusive por parte de filólogos que, por certo, voltarão a criticar
a forma como está redigido.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - V. Ex.a me permite. Eu gostaria que V. Ex.a lesse,
porque este é um assunto sobre o qual eu tive ocasião de
trocar algumas impressões com o nobre Relator porque
- sem interromper V. Ex.a - no anteprojeto, relatado
por V. Ex.a, havia apenas referência ao voto majoritário.
O voto majoritário pode ou não ser o distrital.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sim,
mas constava no nosso projeto a referência ao distrito, se
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não me engano num artigo que sucedia a este, não estou
bem lembrado. a esta altura já estamos um pouco cansados, mas me parece que havia uma referência ao voto distrital.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Não, V. Ex.a até disciplinava em parte a composíção dos distritos.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO iROSSI - Fazia
referência, remetendo à legislação complementar a composição dos distritos.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Agora, como isso foi suprimido eu acho que a redação dada pelo Sr. Relator é a única que permite não se
fazer a confusão entre o voto distrital, que é majoritário,
mas tem as suas caracteristica.s, e o voto majoritário que
pode ser em toda circunscrição eleitoral.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO iROSSI - Eu
concordo com V. Ex. a no momento em que faz referência à
forma da eleição do Deputado Federal e do Deputado Estadual pelo sistema eleitoral misto. Porque nós havíamos
feito apenas referência:
"o sistema eleitoral é misto, majoritário e proporeíonal."
Eu concordo que a redação inicialmente se ficasse apenas no sistema eleitoral misto ficaria mais perfeita. Eu
concordo, plenamente.
Agora, da forma como está, vai merecer criticas novamente.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS KONDER
REIS. - Se se colocar misto pode ser majoritário ...
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Que é
o distrital.
O SR. CONSTITIi'INTE ANTONIO CARLOS KONDER
REIS - Não, não.
O SiR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Mas o
Deputado Federal ou Estadual.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - majoritário sim, mas ...
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Mas a
referência é só sobre o Deputado Estadual e Federal.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Sim, mas o majoritário não tem uma só espécie,
no caso o majoritário é gênero; distrital é espécie. Era
necessária a redação, no meu modo de ver, porque o voto
majoritário é gênero; distrital é espécie.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Não
fora assim e poderiamos ter o voto majoritário em todo o
Estado para Deputado.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Em todo o Estado, a eleição seria majoritária
para Deputado Federal, seriam eleitos os mais votados,
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Eu não
consigo entender um voto distrital misto; majoritário
proporcional.
Eu entendo que o voto distrital é só majoritário.
Essa foi uma discussão antiga, eu participei quando se
teve que mudar a Constituição para acrescentar ou para
definir o que queria dizer o caput do art. 148 da Constituição, com a redação da época de 'que "eleição poderia ser
pelo sistema proporcional, total ou parcial" eu participei
das discussões de formulação da emenda Constitucional e
chegamos à conclusão, depois de longa discussão, de que
tínhamos que definir como voto distrital misto, majoritário e proporcional.
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E acho, salvo melhor entendimento, e vamos ter oportunídade porque a matéria está indo para a Comissão de
Sistematização, vamos continuar discutindo o assunto. Até
este instante eu estou com o raciocínio do nobre Constituinte Konder Reis que embora aberto há de modificar
o meu entendimento.
O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Eu apenas queria
lembrar 'que a Comissão dos notáveis Afonso Arinos adotou
sendo implícita a questão do voto distrital, fazendo referência só ao sistema eleitoral misto, majoritário, proporcional.
Está no anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS KONDER
REIS - Nesse caso, o voto misto majoritário ou proporcional admite a eleição majoritária em toda a circunscrição.
Mas, Sr. Presidente, eu pedi esse esclarecimento, antes
e acima de tudo, para dar o meu testemunho da atenção
com que ouvi a redação final.
Quero concluir essa ligeira íntervenção, cumprimentando aqueles que conduziram os nossos trabalhos.
Nobre Sr. Vice-Presidente, meus cumprimentos a V.
Ex. a que aqui sempre se houve com firmeza e lucidez às
horas em que substituiu o nosso Presidente.
Nosso Relator, que soube ser generoso nas explicações
e conciso nas contestações, chegando, assim, a um resultado
altamente significativo para o trabalho de elaboração da
Constituição. O seu relatório foi, sem dúvida nenhuma,
um exemplo. Soube colher tudo aquilo que era poss.vel
colher do relatório das Subcomissões e deu uma grandeza
àquelas decisões que se traduziram na síntese que soube
elaborar.
Creio que para esta fase dos nossos trabalhos, o esforço, a dedicação, a inteligência do Sr. Relator se constituem numa contribuição da maior valia para o trabalho
que vamos continuar realizando até, se Deus quiser, à
promulgação da nova .constituição do Brasil.
Finalmente, Sr. Presidente, em meu nome pessoal, e
seguindo as pegadas do Constituinte Ruy Nedel sem uma
consulta prévia aos meus companheiros que também partticiparam da Comissão, como os nobres Srs. Constituintes Telmo Kirst, Artenir Werner, quero dirigir a V. Ex. a
como seu liderado uma palavra que traduza o nosso orgulho.
Peço licença aos companheiros para falar como participante da Bancada do Partido Democrático Social, uma
bancada pequena em número, mas que, em razão do desempenho de V. Ex. a, já marcou a sua presença na Assembléia Nacional Constituinte. E isto para nós é motivo de
orgulho, de estimulo e de confiança.
Quero também dirigir uma palavra muito sincera de
agradecimento aos funcionários que compuseram o corpo
que nos deu apoio logístico. Foram todos dedicados, pacientes e competentes, levando bem alto o nome do corpo de
servidores do Poder Legislativo. Creio que não vou cometer um erro se disser do Senado Federal. Senado em que
eu, durante 12 anos, vivi com toda a intensidade da minha
inteligência e do meu coração.
Quero, também, cumprimentar todos os nossos companheiros. Em primeiro lugar os Relatores das Subcomissões, os Presidentes dessas mesmas Subcomissões e todos
quantos nesses três dias deram uma alta demonstração de
espírito público. E é, sem dúvida nenhuma, o espírito público dos Srs. Constituintes o penhor seguro do êxito do
nosso trabalho.
Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Horácio Ferraz.
O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ - Inicialmente, eu quero prestar aqui um esclarecimento, pelo
menos a minha interpretação, em relação ao art. 11 que
fala do sistema distrital.
Eu participei da Subcomissão e lá discutimos e votamos a proposta do Constituinte Rossi. Na Subcomissão a
redação era exatamente: o sistema eleitoral e misto, distrital e proporcional; ou majoritário e proporcional. O
sistema eleitoral é misto, majoritário e proporcional.
Então, na Subcomissão, votei favoravelmente esta redação.
Na Comissão Eleitoral, na Comissão Temática, a nova
redação que foi dada eu entendi que se estava dizendo
que o sistema era distrital é o voto majoritário e proporcíonal.
E isso, pelo que li, nos aproxima muito do sistema
utilizado na Coréia do Sul, onde os distritos são bínomínais e se elege um Deputado pelo voto majoritário e se
elege o outro Deputado pelo voto proporcional, no mesmo
distrito.
Então, eu rerormuleí a minha posição, porque acho
que aqui então nos liquidamos todos os pequenos partidos
e só os grandes partidos terão qualquer possibilidade. Porque, logicamente, o partido que elege um candidato pelo
sistema majoritário provavelmente, com quase toda a segurança, elegerá o segundo pelo sistema proporcional.
Então, aquela opção que havia de se eleger pelo menos
uma parte pelo sistema proporcional usual no Brasil desapareceria e os pequenos partidos não teriam nenhuma
chance.
Mas, infelizmente ou felizmente, foi mantida a redação do Relator, que eu acredito talvez tenha sido exatamente essa a intenção dele.
Em segundo lugar, em meu nome pessoal ...
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Permite, nobre Constituinte, um aparte?
O SR. CONSTITUINTE HORáCIO FERRAZ
Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Somente pela oportunidade, eu queria frisar e tenho certeza
que também não foi a intenção do nobre Relator, que os
partidos pequenos ficassem prejudicados com essa proposta e também eu entendo que apesar do entendimento
de V. Ex.a o que vai realmente disciplinar essa matéria
será a legislação complementar. Mas queria deixar aqui
bem clara a minha posição que, no momento que nós propusemos o sistema do voto distrital, foi no sentido de resguardar não só o interesse dos grandes partidos, mas também, sobretudo, dos pequenos que terão oportunidade,
através dessa representação, através do voto proporcional.
Apenas para que não haja qualquer dúvida a esse
respeito, porque, de repente, pode ser entendida essa nossa
posição - eu tenho certeza que também foi a do nobre
Relator Prisco Viana - como uma tentativa de inibir a
formação de pequenos partidos ou que essas representações dos pequenos partidos não possam nunca se consumar.
O SR. CONSTITUINTE HORáCIO FERRAZ - Em
segundo lugar, Sr. Presidente, em meu nome pessoal, por
delegação expressa do Senador Constituinte Marco Maciel,
e eu também posso acrescentar, sem sombra de dúvida,
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do meu partido, Partido da Frente Liberal, eu realmente
não teria mais o que acrescentar ao que já foi dito pelos
nossos outros colegas.
Quero dizer apenas que nós endossamos todas as
palavras que foram dirigidas ao nosso Presidente, ao relator, ao Vice-Relator, aos membros auxiilares e a todos
nós, porque realmente, para mim que aqui estou há pouco,
é com orgulho que vou dizer que participei da Comissão
de Organização Eleitoral Partidária e Garantias da Constituição sob a Presidência do Constituinte Jarbas Passarinho e tendo como relator o Constituinte Prisco Viana.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Asdrubal Bentes.
O SR. CONSTITUINTE ASDRUBAL BENTES - As
minhas palavras são antes de mais nada, um desabafo e
um testemunho.
Desabafo, em primeiro lugar. Por ocasião da escolha
dos membros das várias Comissões Temáticas, fui escolhido, por eleição direta e secreta, por meus pares na bancada,
para representar os meus pares na Comissão da Ordem
Econômica.
Advogado militante durante mais de 20 anos, no centro
mais agitado dos problemas fundiários do País, o sul do
Pará, mais tarde homem público, como Presidente de um
órgão, abominado por muitos, mas que tem um saldo
positivo e que a história haverá de reconhecer o Getat
- Grupo Executivo das Terras do Araguaia e Tocantins,
senti que iria ser sacado abruptamente desta Comissão,
simplemsente porque não compactuo, não compactuei e
nem compactuarei com radicalismos, partam de onde possam partir.
Senti, então, que a minha resistência não seria suficiente para permanecer naquela Comissão onde realmente
eu tinha uma contribuição muito grande a oferecer, pela
vivência dos problemas agrários e fundiários no meu Estado e no meu País.
Daí surgiu a possibiidade de integrar esta Comissão
na condição de Vice-Presidente, e quando soube que a
Presidência estaria entregue ao nosso amigo de muitas
décadas, nosso orientador durante a juventude, quando
ainda cursávamos o Curso Científico em Belém do Pará
e ele ainda era Superintendente Regional da Petrobrás, e
vale aqui o testemunho de um fato que marcou a minha
vida, homem público que ao deixar um órgão como a
Superintendência Regional da Petrobrás não tinha sequer
um carro particular e que recebeu o seu primeiro carro
particular, naquela época, como presente dos funcionários
da Petrobrás, este homem passou a ser para mim um
exemplo que deveria seguir de honestidade, de dedicação,
de seriedade, de probidade e de honradez.
Divergimos depois, politicamente, mas os laços de
amizade pessoal nunca foram afetados em qualquer instante.
Posteriormente, na campanha passada, tivemos a alegria inaudível de ter Jarbas Passarinho ao nosso lado já
que fizemos a coligação o PMDB e o PDS no Estado do
Pará.
E assim tivemos a honra de trazermos para esta constituinte um nome, um homem que dignifica o Pará nesta
Casa.
Este o meu primeiro desabafo e o meu testemunho da
vida pública de Jarbas Passarinho que conheci, ainda não
como político, mas como dirigente de um órgão como a
Petrobrás, e que venho acompanhando desde a minha juventude, até hoje quando beiro meio século de idade.
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Para mim, não foi surpresa alguma a maneira como
o nosso Presidente conduziu os trabalhos, foi apenas a
reafírmação do seu passado no presente e que tenho a certeza continuará no seu futuro e serviu, também, para mim
de lição e mais uma vez de paradigma, porque todas as
vezes que o Vice, que normalmente é aquele que não tem
vez, nem voz, mas que algumas vezes eu tive a oportunidade de possuí-la, mercê da magnanimidade do nosso Presidente, eu procurei fazer da orientação que ele imprimia
aos trabalhos a minha orientação para que houvesse uma
perfeita consonância, um perfeito entendimento, e nós
pudéssemos conduzir, como acredito que conduzimos, ao
bom termo, os trabalhos da nossa Comissão.
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E tanto esse relatório e esse parecer foram fiéis ao
pensamento da maioria, que como salientou muito bem o
Constituinte Francisco Rossi, ele foi alterado em mínimas
partes, foi apoiado maciçamente pelos membros da
Comissão.
Foi, portanto, para mim uma divisão de tarefa muito
fácil, meu caro Constituinte Prisco Viana, na hora em
que eu sentia que a minha Presidência se aliviava na medida em que a de V. Ex. a se avolumava.
E aqui estivemos juntos com o Constituinte Asdrubal
Bentes, um velho amigo, um velho companheiro, que em
todos os instantes participou conosco da direção da Mesa,
mesmo quando não lhe coube dirigir, quando eu dirigia,
De maneira que eu quero, nesta oportunidade, agramas que volta e meia me assessorava, ora do Constituinte
decer ao nosso Presidente pelas oportunidades que me
Prisco Viana, ora do Constituinte Asdrubal Bentes para
concedeu de honrosamente sucedê-lo na direção dos traas decisões que tomei.
balhos e agradecer, também, aos companheiros constituinDevo acrescentar esse agradecimento, também, na
tes que souberam entender que na Mesa havia pessoas que
pessoa do Constituinte Nilson Gibson, àqueles companheíse conduziam como magistrados.
ros que tiveram uma tarefa também importante, porque
Aos nossos queridos funcionários, que apenas durante
dela resultava uma possibilidade de dúvida, que era exa72 horas tivemos o prazer de conviver, queremos dizer que
tamente o escrutinador, ao declarar os votos dados e
esta convivência ficará marcada em nossa mente e em
quantificá-los.
nossos corações, pela lhaneza de trato, pela dedicação,
O Constituinte Gibson, o Constituinte Heráclito Forpelo empenho, entím pelo trabalho com que eles dignificates, o Constituinte Robson Marinho, o Constituinte Osmir
ram a nossa Comissão.
Lima, o Constituinte Airton Cardoso, o Constituinte José
l?r. P~esidente, Sr. Relator, um outro testemunho que
Tavares, que em maior ou menor tempo ocuparam-se
queria deixar. Ao chegar a esta Casa, ainda inexperiente
desta tarefa, de tal modo que, quando eu proporcionei aos
como continuo, uma das primeiras pessoas que procurei
autores de emendas, a possibilidade de se sentarem juntos
para me abeberar da sua sabedoria, da sua experiência
aos escrutínadores, para acompanhar o trabalho, todos
por uma feliz coincidência veio a ser o Relator da noss~ declinaram desta oferta que fiz.
Comi~são, Consti~uinte Prisco Viana. E ali obtive lições a
Não há vitória pessoal, ninguém a conquista indivirespeito do funcíonamento da Casa e até mesmo lições
dualmente.
de vida parlamentar.
'
Lembro-me que quando aprendi português, se é que
De maneira que, neste momento, agradeço ao nosso
aprendi, nos tempos em que Carlos Eduardo Pereira era
Presidente, ao nosso Relator por terem nos ajudado até
o mestre, em que Carneiro Ribeiro era o supermestre com
hoje aqui nesta Casa, aos nossos companheiros pela maneira com que nos entendemos e aos funcionários o nosso Rui Barbosa, dava-se uma possibilidade dupla de fazer
agradecimento, repito, por tudo que fizeram para o bom uma concordância quando o sujeito era acompanhado de
um aditivo, mas ele era preponderante em relação ao
desempenho dos nossos trabalhos nesta Comissão.
aditivo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. ConsEntão se dizia: "Napoleão, com os seus soldados,
tituintes, incumbe-me o Constituinte Prisco Viana de falar
em nosso nome, dele e no meu, o que é uma honra e uma venceu a batalha" ou "Napoleão, com os seus soldados,
venceram a batalha". Eu sempre escrevi: "Napoleão, com
preocupação.
os seus soldados, venceram a batalha".
Uma honra por S. Ex.a deferir a mim esse encargo e
Não há, no meu entender, nada que se faça indiviuma preocupação pela dúvida de merecê-lo.
dualmerrte, mesmo através dos grandes lideres do mundo.
Deus me submete a uma provação bastante pesada Em torno deles há sempre alguém, há sempre muita
no momento e talv-ez, ao mesmo tempo, tenha-me dado gente que prepara essa vitória.
a oportunidade de um lenitivo nessas circunstâncias,
E nós tivemos aqui duas forças que se combinaram
quando fui eu encarregado por meu partido de ser o Prepara que o êxito fosse aquele que agora se conclama, que
sidente de uma Comissão que lhe era oferecida pelo
partido majoritário, e que foi esta Comissão da Organi- se proclama. Um partiu exatamente dos membros da
Comissão, a forma pela qual se conduziram. Nós não
zação Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições.
tivemos, mercê de Deus, nenhuma ocasião em que lastiQuando o Líder Mário Covas disse-me que o desejo mássemos
ver a perda da compostura de qualquer dos
do PMDB era de que fosse Relator da Comissão o Consti- nossos companheiros.
debates puderam ser até acalotuinte Prisco Viana eu exultei. Porque, em primeiro lugar, rados, veementes, masOsabsolutamente
dentro da técnica
já somos conhecidos e amigos há muitos anos, militamos parlamentar e da polidez parlamentar. Isso
facilitou muito
tuntos e praza aos céus que mílítemos juntos no futuro.
a nossa tarefa de dirigentes da Mesa.
Conheço a capacidade de organização, a dedicação, o
E a outra tarefa que foi altamente facilitada foi pelos
devotamento, a seriedade com que Prisco Viana se dedica.
M tarefas que lhes são cometidas. E tinha a convicção nossos assessores, pelos nossos coordenadores, pelos nossos
inabalável de que o nosso Relator faria o que exatamente companheiros que são os funcionários da Casa, postos à
fez, aquilo que mereceu de V. Ex.as e posso acrescentar do nossa disposição.
Funcionou tudo como uma máquina Iubrífícada. E
representante do PT, que, antes de se, retirar pediu-me
também que comunicasse esse mesmo sentimento que aqui talvez a única vantagem, o único mérito que tenha tido
foi expresso à unanimidade, tinha, repito, essa convicção o Presidente, na ocasião, é que percebendo que era uma
inabalável de que o nobre Constituinte Prisco Viana traria tarefa difícil, lembrou-se de uns velhos versos que diz
para nós um relatório e um parecer sensatos, fiéis ao pen- assim: "Faça como o velho marinheiro que, durante o nevoeiro, leva o barco devagar".
samento da maioria.
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E foi assim que começamos devagar 'e terminamos
acelerado, terminamos com um entendimento comum.
Sou profundamente grato às palavras de todos os
companheiros. É evidente que a oração do Constituinte
Ruy Nedel me comoveu profundamente, também. Eu não
sou de fazer frases de efeito quando elas não tocam o meu
coração, como não sei fugir da frase feita quando somente
ela exprime aquilo que eu sinto. E realmente V. Ex. a ,
dando o testemunho que deu, fez com que eu, em determinado momento, tivesse o meu coração confrangido, pela
beleza do seu gesto, pela altitude que aqui se elevou no
momento em que teve a grandeza de fazer a sua reformulação de conceito.
Ao meu querido mestre Constituinte Konder Reis, que
me presidiu no Senado, sempre com extraordínárío desempenho, agradeço as palavras em nome do nosso
partido, nosso pequeno partido, que se esforça por sobreviver e que se esforça por manter também uma posição
nesse conjunto partidário nacional.
Ao PTB, na palavra do meu querido amigo Francisco
Rossi, meu não menos querido amigo Ottomar Pinto, o
meu agradecimento, e ao Constituinte Horácio Ferraz, por
delegação de nosso Ministro, que nos deu a honra de participar agora, exatamente na reunião final, iludido que ele
foi por uma informação indevida que recebeu no dia de
hoje, o Ministro Marco Maciel também nos comove na hora
em que sussurra o Constituinte Horácio Ferraz que fala
em nome do PFL.
Eu considero que estamos todos nós de parabéns, estamos todos nós felizes pelo trabalho executado e por isso
é que eu dizia, ainda há pouco, que a frase freita ela não
me repugna quando exprime aquilo que nós mais sentimos no momento. Acho que podemos dizer "missão cumprida". A nossa missão foi cumprida.
E peço, ao encerrar esses trabalhos, que de pé guardemos 1 minuto de silêncio em homenagem à memória
do Constituinte Fábio Lucena, cujo corpo se encontra neste
Senado.
Nada mais havendo a tratar, vou encerar os trabalhos
nesta Comissão.
Está encerrada a reunião. Muito obrigado.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 42 minutos.)
SUBCOMISSãO DO SISTEMA ELEITORAL
E PARTIDOS POLíTICOS
13.a Reunião (Ordinária)
Em 25 de maio de 1987
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e quarenta e
sete minutos, reuniu-se a Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, em sala do Anexo II do Senado
Federal, sob a Presidência do <Constituinte Israel Pinheiro
Filho e a presença dos seguintes Senhores Constituintes:
Arnaldo Moraes, Francisco Sales, Heráclito Fortes, José
Melo, Robson Marinho, Ronaldo Cézar Coelho, Rospide
Neto, Waldir Pugliesi, José Agripino, Jayme Santana, Horácio Ferraz, Saulo Queiroz, Airton Cordeiro, Francisco
Rossi, Paulo Delgado, Lídice da Mata, Basílio Villani, Fernando Gasparian, Geraldo Alckmin, José Ulisses de Souza,
Mattos Leão, Rachid Saldanha Derzi, Assis Canuto, Roberto Freire, Joaquim Bevilácqua e José Fogaça. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente deu como iniciados os trabalhos, comunicando aos Senhores Membros da
Subcomissão que a presente reunião seria para votação
do Parecer Final do Relator e das respectivas emendas
apresentadas ao anteprojeto. Solicitando a palavra, o Cons-
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tituinte Saulo Queiroz requereu fosse dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada. Retomando
a palavra, o Senhor Presidente objetivando única e exclusivamente a ordenação e a racionalização dos trabalhos,
propõe fosse a reunião suspensa pelo tempo necessário
aos Constituintes prepararem seus destaques. Acatada a
sugestão, a reunião foi suspensa às nove horas e quarenta
e oito minutos. Reiniciada às dez horas e vinte e hum minutos, solicitaram e usaram da palavra os Constituintes
Airton Cordeiro, Rachid Saldanha Derzi, Waldir Pugliesi
e Lídice da Mata. Terminadas as exposições dos oradores,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator, Constituinte Francisco Rossi, para que o mesmo fizesse suas
considerações sobre o Parecer. Usando o tempo regimental
o Senhor Relator expõe e encerra suas palavras, colocando-se à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Nesta oportunidade o Senhor Presidente declarou que
de imediato rar-se-ía a votação do Parecer. Argüindo Questão de Ordem, usa da palavra o Constituinte Rachid Saldanha Derzi que, em meio às suas colocações, foi inúmeras vezes contestado pelo Relator. Também levantaram
Questões de Ordem e fizeram suas declarações os Constituintes Lídice da Mata, Airton Cordeiro e Saulo Queiroz.
O Senhor Relator solicita ao Presidente que, para sanar
dúvidas, fosse distribuído entre os Membros da Subcomissão um quadro comparativo, de sua autoria e as suas mãos,
onde tecia considerações artigo por artigo. Acatada pelo
Presidente a sugestão, é feita a distribuição do material e
novas Questões de Ordem são levantadas pelos Constituintes Paulo Delgado, Lídice da Mata, Rachid Saldanha Derzi,
Saulo Queiroz e Geraldo Alckmin. A todos, conforme encerravam suas palavras, respondia o Senhor Presidente.
Encerradas as discussões o Senhor Presidente põe em votação o anteprojeto que obteve aprovação por dezessete
votos favoráveis e um voto contra. As onze horas e quatro
minutos o Senhor Presidente suspende novamente a reunião, a pedido do Relator, a fim de que sejam apreciados
os destaques apresentados. Reiniciados os trabalhos às
quatorze horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente
comunica ter sobre a Mesa um requerimento de preferência assinado pelo Constituinte Robson Marinho e alusivo aos artigos vinte e cinco e vinte e sete do anteprojeto.
Levantam Questões de Ordem e tecem suas considerações
os Constituintes Lídice da Mata e Saulo Queiroz, ambos
solicitando seja, primeiro, apreciados os destaques apresentados. Generalizada polêmica se instala entre os Constituintes fazendo com que o Presidente leve a questão para
decisão plenária. Votada a matéria, decidiu o plenário pela
apreciação, primeiramente, dos destaques. Novas Questões
de Ordem são levantadas pelos Constituintes soíon Borges
dos Reis, Saulo Queiroz, Paulo Delgado, Lidlce da Mata,
Roberto ,Freire, Airton Cordeiro, Arnaldo Moraes, Robson
Marinho, Rachid Saldanha Derzi e Francisco Rossi. Respondendo a todos, o Senhor Presidente passou à votação
dos destaques, apresentando a emenda de número sessenta
e seis, de autoria do Constituinte Saulo Queiroz, que obteve a seguinte votação: sim, onze votos; não, sete votos e
três abstenções. Imediatamente após a proclamação, pelo
Presidente, do resultado, argúem Questões de Ordem os
Constituintes Paulo Delgado, Lídice da Mata e Saulo Queiroz. A todos respondeu o Senhor Presidente, passando à
votação da Emenda seguinte, a de número sessenta e sete,
que não obteve número suficiente de votos, exigidos regimentalmente e conseqüentemente sendo considerada prejudicada. Solicitaram e usaram da palavra os constituintes Assís Canuto e Robson Marinho que, conforme encerravam suas palavras, foram devidamente esclarecidos pelo
Senhor Presidente. Dando seqüência à votação, o Senhor
Presidente apresentou a emenda de número cem, da Constituinte Lídice da Mata, convidando a mesma para encaminhar a votação. Nesta oportunidade requereram- e usa-
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ram da palavra os Constituintes Airton Cordeiro, Francisco Rossi, Roberto Freire, Arnaldo Moraes e Paulo Delgado. Questões devidamente respondidas pelo Presidente,
passou-se, então, à votação da Emenda número cem que
foi aprovada obtendo o seguinte resultado: sim, quatorze
votos' não, seis votos. Proclamado pelo Presidente o resultado, fazem considerações a respeito os Constituintes:
Paulo Delgado, Francisco Rossi e Airton Cordeiro. Imediatamente após essas considerações passou o Senhor Presidente à votação da Emenda número quatro, de autoria
do Constituinte Paulo Delgado, que não logrou êxito, sendo
rejeitada por 16 votos contrários e quatro favoráveis. Nesta oportunidade comunicou o Senhor Presidente aos Membros da Subcomissão que, rejeitada a emenda todas as demais relativas ao mesmo assunto automaticamente ficaram prejudicadas. Requereram e fizeram uso da palavra
os Constituintes Airton Cordeiro, que é apoiado em suas
palavras pelo Relator; Saulo Queiroz; Paulo Delgado; Robson Marinho; Lídice da Mata; Ronaldo Cézar Coelho e Roberto Freire que, suscitando dúvidas quanto a votação anterior, requereu verificação de votação. Pa~~ di::ímir dúvídas o Senhor Presidente suspendeu a reumao as dezesseís
horas e trinta e três minutos. Reiniciada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, a reunião por longo período apenas debateu matéria constitucional, ocasião em que
usaram da palavra os Constituintes Paulo Delgado, Roberto Freire, Francisco Rossi, Airton Cordeiro, Robson Marinho Geraldo Alckmin, Lidice da Mata e Saulo Queiroz.
San~das as dúvidas, o Senhor Presidente solicitou a imediata votação de destaques apresentados pelos Constituintes Ronaldo Cézar Coelho e Airton Cordeiro, ambos relativos ao artigo segundo do anteprojeto. Votados, obtiveram aprovação com o seguinte resultado: sim, onze votos;
não, oito votos e foram anotadas duas ausências. Anunciado pelo Presidente o resultado, solicitaram e usaram da
palavra os Constituintes Roberto Freire; Paulo Delgado;
o Relator Francisco Rossi, para considerações aos assuntos
em pauta'; Lídice da Mata; Geraldo Alckmin e Saulo Queiroz, Esgotados os debates, solicitou o Senhor Presidente
fosse votada a emenda de número três, do Constituinte
Paulo Delgado. Votada, obteve dez votos favoráveis e dez
votos contrários, exigindo o voto de desempate do Presidente que deu seu voto contrário à emenda. Resultado:
rejeitada por onze votos contrários e dez votos favorávei.s.
Em seqüência aos debates, usaram da palavra os Constítuintes Roberto Freire, Paulo Delgado, Saulo Queiroz, Lídice da Mata, Joaquim Bevilacqua e Horácio Ferraz, tendo
todos interpelantes recebido respostas do Presidente e
adendos do Relator. A seguir foí colocada em votação a
emenda número setenta, do Constituinte Saulo Queiroz,
aprovada com o seguinte resultado: dezesseis votos favoráveis' dois votos contrários e computados três ausências.
Procla~ado pelo Presidente o resultado, solicitou a palavra, em Questão de Ordem, os Constituintes Francisco Sales, Saulo Queiroz, Airton Cordeiro, Robson Marinho, Paulo
Delgado Arnaldo Moraes, Lidice da Mata, Roberto Freire,
Joaquim: Bevilacqua, José Fogaça e José Ulisses de Oliveira. Fazendo as devidas considerações em cada exposição, o Senhor Presidente passou.à votação do d.est.aque
do Constituinte Fernando GasparIan e dos Constltuíntes
Rospide Netto e Ronaldo Cézar Coelho que solicitaram votação em separado para supressão do artigo dez do anteprojeto. A matéria, votada, foi rejeitada por doze votos
contrários, oito votos favoráveis e confirmada uma ausência. Posta em votação a Emenda número setenta e dois,
relativa ao artigo dez do anteprojeto e de autoria do Constituinte saulo Queiroz. Levantando Questões de Ordem,
usaram da palavra os Constituintes Robson Marinho, Roberto Freire e Airton Cordeiro. Após o rápido debate, o
Senhor Presidente comunicou que a Mesa, apesar de liberal, aberta ao diálogo e excessivamente condescendente em
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respeito ao tempo regimental de cada Constituinte quando
no uso da palavra, faria, a partir deste momento, agilizar
os trabalhos de votação. Para tanto, solicitou o Senhor
Presidente a compreensão e a solidariedade de todos os
presentes. A seguir, passou-se à votação que resultou na
aprovação da Emenda número setenta e dois, que obteve
quatorze votos favoráveis e cinco votos contrários. Reafirmando a necessidade de agilização do processo de votação,
o Senhor Presidente convidou o Constituinte José Agripino para que encaminhasse a votação de emenda de sua
autoria, juntamente com destaque do Consttiuinte Rachid
Saldanha Derzi, relativos ao artigo doze do anteprojeto.
Votada a matéria, a mesma logrou aprovação com quinze
votos favoráveis, cinco votos contrários e registrada uma
ausência. Proclamado o resultado, o Senhor Presidente
passou à imediata votação de destaque relativo ao artigo
treze do anteprojeto. Nesta ocasião a Constituinte Lídice
da Mata fez questão de anexar, por escrito, Declaração de
Voto relativo ao artigo doze do anteprojeto. Requereram
e usaram da palavra os Constituintes Roberto Freire, Assis
Canuto, Arnaldo Moraes e Francisco Rossi, todos obtendo
resposta do Presidetne. Votado o destaque, o mesmo é
rejeitado por doze votos contrários e oito votos favoráveis.
Em seqüência às votações, é apresentada a Emenda de número duzentos e dezesseis, do Constituinte Arnaldo Moraes, relativa ao artigo quatorze do anteprojeto, que obteve
o seguinte resultado: sim, dois votos; não, dezoito votos.
Rejeitada. Levantando Questões de Ordem, usam da palavra os Constituintes: Francisco Rossi, Horácio Ferraz, Paulo
Delgado, Roberto Freire e Assis Canuto. Terminadas as
palavras dos oradores, o Senhor Presidente passou à votação a Emenda de número duzentos e nove, do Constituinte Horácio Ferraz, referente ao artigo quinze que, votada, foi aprovada com quinze votos favoráveis e quatro
votos contrários. O Senhor Presidente, no uso da palavra,
comunicou aos presentes que o destaque apresentado pelo
Constituinte Solon Borges dos Reis fora prejudicado. Imediatamente passou à votação dos destaques apresentados
pelos Constituintes Paulo Delgado e Lídice da Mata, relativos ao artigo dezessete. Concluiu-se, após deliberações,
que o destaque apresentado pela Constituinte Lídice da
Mata, por ser supressívo, teria preferência de votação.
Assim deliberado, votado obteve aprovação por dezoito votos
favoráveis e apenas um contrário. Dando seqüência à votação, o Senhor Presidente apresentou o destaque do Constituinte Horácio Ferraz, referente ao artigo dezoito. O autor da emenda foi convidado para encaminhar a votação
que logrou êxito, sendo aprovada com dezesseis votos favoráveis e quatro contrários. Em continuidade ao processo
de votação, o Senhor Presidente apresenta a Emenda de
número cento e vinte e seis, do Constituinte .Francisco
Sales. Apreciada e votada foi a mesma aprovada com dezenove votos favoráveis e hum voto contrário. Apresentada a emenda de número cento e vinte e cinco, do Constituinte Francisco Sales, relativo ao artigo vinte do anteprojeto, esta foi rejeitada através de dezessete votos contrários e três votos favoráveis. Ato continuo, o Senhor Presidente apresentou a Emenda de número noventa e sete,
de autoria da Constituinte Lídice da Mata, convidando a
mesma para encaminhar a votação. Votada, não logrou
êxito, sendo rejeitada por quatorze votos contrários e cinco
votos favoráveis. A seguir o Senhor Presidente apresentou
diversos destaques relativos ao artigo vinte do anteprojeto.
Debateram nesta oportunidade, sobre as matérias, os Constituintes Roberto Freire, Francisco Rossi, Lídice da Mata
e Paulo Delgado. Discutida a matéria, acordo em plenário
é acertado e colocadas em votação as Emendas de números
duzentos e vinte e seis, do Constituinte Roberto Freire,
e noventa e oito, da Constituinte Lídice da Mata, emendas correlatas e que, votadas em conjunto, são rejeitadas
por dezessete votos contrários e três votos favoráveis. Nes-
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ta oportunidade o Constituinte Saulo Queiroz requer sejam votadas emendas de sua autoria, de números setenta
e hum e setenta e quatro, respectivamente. Acatado o pedido pelo Senhor Presidente, o autor é convidado para
encaminhar as votações Solicitam e usam da palavra, para
debater a matéria, os Constituintes Ronaldo Cézar Coelho,
Paulo Delgado e Francisco Rossi. Após deliberações, é votada e rejeitada a Emenda de número setenta e hum, que
obteve seis votos favoráveis e quatorze votos contrários.
Ato contínuo, é votada a Emenda setenta e quatro, igualmente rejeitada por treze votos contrários e sete votos favoráveis. Logo a seguir à proclamação dos resultados, o
Senhor Presidente enumera diversas emendas destacadas
e referentes ao artigo vinte e três, tecendo considerações
sobre as mesmas. Após deliberação plenária, com a ativa
participação dos Membros da Subcomissão nos debates, é
votada a Emenda número dezoito, do Constituinte Mário
Covas, que foi rejeitada com dezenove votos contrários,
hum voto favorável e constatada uma ausência. Após novas deliberações plenárias e veementes orações proferidas
por inúmeros Senhores Constituintes, é colocada em votação a Emenda número cento e noventa e hum, do Constituinte Rachid Saldanha Derzi, relativa ao artigo vinte
e cinco. Votada, a emenda foi rejeitada com treze votos
contrários e sete votos favoráveis. Apresentadas a seguir,
pelo Presidente, duas emendas referentes ao artigo vinte e
seis, dos Constituintes Saulo Queiroz e Francisco Sales.
Por questões de coerência entre artigos, argúem os Constituintes Robson Marinho, Saulo Queiroz, Francisco Rossi,
L'díee da Mata e Airton Cordeiro a necessidade de, primeiro, votar a matéria relativa ao artigo vinte e sete. Deliberada a questão pelo plenário, a matéria é votada e
aprovada a inversão na votação. Amplamente discutida,
finalmente foi posto em votação o destaque supressívo ao
artigo vinte e sete do anteprojeto que resultou em sua
aprovação por quinze votos favoráveis, cinco votos contrários e anotada uma ausência. Suprimido o artigo vinte
e sete do anteprojeto, voltou o Senhor Presidente à pauta
de votação das emendas relativas ao artigo vinte e seis,
respectivamente as de números duzentos e dez e setenta
e nove Votadas, após longa e exaustiva deliberação plenária, foram aprovadas por unanimidade dos presentes: vinte
votos favoráveis. A seguir foi posta em votação emenda
da Constituinte Lídice da Mata, também amplamente debatida e finalmente rejeitada com dezoito votos contrários, dois votos favoráveis e uma ausência. A seguir, por
solicitação do Constituinte Saulo Queiroz, emenda de sua
autoria, de número oitenta e hum, foi discutida e colocada em votação, obtendo a aprovação de onze Senhores
Constituintes e oito votos contrários. Não mais havendo
destaques para votação e encerrados os trabalhos propostos pela Subcomissão, solicitou a palavra o Gonstituinte Saulo Queiroz, ressaltando fosse submetida a plenário
uma moção de louvor e de reconhecimento, abnegação, dedicação e boa convivência a todos quantos dispensaram à
Subcomissão seus valiosos préstimos. Estendeu também o
Constit'Qinte Saulo Queiroz votos de louvor à Mesa que
dirigiu os trabalhos e em particular ao Relator. Declarações elogiosas também as fizeram os Constituintes Rachid Saldanha Derzi, Assis Canuto e Robson Marinho. O
Senhor Presidente endossou os elogios e, .particularmente,
fez questão de enaltecer o trabalho, a dedicação e os esforços de todos os funcionários e servidores, especialmente agradecendo aos funcionários Sérgio Braga, Cleide Maria Barbosa, France Jane Lopes, Adalberto Dantas, José Ribeiro dos Santos, José Ribamar Rezende, Euclides Pereira
de Mendonça, José Benício Tavares da Cunha Melo, Roberto Veloso e Alexandre Bastos. Tomando a palavra, o
Senhor Relator, Constituinte Francisco Rossi, agradeceu
as manifestações de solídaríedade recebidas e as estendeu a -todos que com ele colaboraram em seu trabalha.
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Alegando que seriam vinte e quatro horas e hum minuto,
portanto já no dia vinte e seis de maio, o Constituinte
Robson Marinho argúi que o tempo regimental para o término dos trabalhos da Subcomissão já estava esgotado e
exigia fosse considerado o fato em Ata, no que é atendido
pelo Senhor Presidente. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente dá por encerrados os trabalhos às vinte
e quatro horas. Solicitou o Senhor Presidente que as notas
taquigráficas, tão logo traduzidas sejam publicadas em
anexo. E, para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Israel Pinheiro Filho.
ANEXO A ATA DA 13.a REUNIÃO DA SlTBCOMISSãO DO SISTEMA ELEITORAL E PARTIDOS POLíTICOS, REALIZADA EM 25 DE MAIO
DE 1987.
Presidente: Constituinte Israel Pinheiro Filho
1.o -Vice-Pr esident e : Constituinte Jayme Santana
2.o -Vice-Pr esident e : Constituinte Lélio Souza
,Relator: Constituinte Francisco Rossi
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão do Sistema Eleitoral e dos Partidos
Políticos.
. O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIROZ - Sr. Presídente, peço dispensa da leitura da Ata, visto que hoje
esta é uma reunião para votação.
'
(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da Ata.)
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Esta reunião
tem como objetivo a votação do parecer final do Relator e
das emendas, assim como a votação do anteprojeto.
Vamos estabelecer algumas normas.
Os Srs. Constituintes que desejarem rejeitar alguns
artigos do anteprojeto do Relator devem pedir destaque
desses artigos. As emendas de sua autoria ou de outros
Constituintes, também,que tiverem interesse de aprová-las
ou rejeitá-las, deverá ser feito o pedido de destaque. Se
a emenda já tem parecer favorável do Rela.tor não há
necessidade do destaque, porque ela será aprovada em
bloco.
Vou suspender a reunião por 20 minutos, para os Srs.
Constituintes prepararem os destaques. (Pausa.)
(A reunião é suspensa às 9 horas e 48 minutos,
e reaberta às 10 horas e 21 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Estão reabertos os novos 'trabalhos.
O SE. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente pela ordem.
, O SR. PRES;IDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITli"'INTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presídente e Srs. Constituintes, eu gostaria de na reabertura dos trabalhos consagrar uma observação ao pronunciamento feito, na segunda-feira passada, pelo Presidente
da República, que tenta interferir ilegitimamente nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
.
N:ós iniciaremos, a seguir, a votação de dispositivos que
ínoíusíve, irão tocar no ponto crucíal tratado por Sua
EXc!;llêl).cia naquele pronunciamento, que é
fixação' do
tempo do mandato presidencial.
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A proposta do Sr. Relator estabelece que o mandato
do presidente será de 4 anos, e o Senhor Presidente da
República defendeu publicamente, pelo rádio e pela televisão, um dandato de 5 anos.
Mais ainda: parece-me absolutamente intolerável a
pressão que o Senhor Presidente vem exercendo sobre os
Constituintes ao estabelecer que o preenchimento dos
cargos federais nos Estados irá depender explicitamente
de sua aprovação.
Quero denunciar à Assembléia Nacional Constituinte,
que os cargos federais no Estado do Paraná estão sendo
preenchidos por sorteio entre Deputados e Senadores do
PMDB, que agora terão também que ter o apadrinhamento do Presidente da República.
Esta questão me parece extremamente importante e
delicada, e espero que as decisões tomadas a partir deste
momento, nesta Subcomissão sejam totalmente independentes a alheias à votnade imperial do Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Rachid Saldanha Derzi.
O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI
- Sr. Presidente, o Senhor Presidente da República reconhece, que pela Constituição, tem um mandato de 6 anos
- o mandato do Presidente da República é de 6 anos - e
Sua Excelência oferece à Assembléia Nacional Constituinte
que, agora vai fixar Os mandatos, a desistência de 1 ano
do seu mandato, como fez o grande e saudoso Presidente
Eurico Gaspar Dutra, que na Constituinte de 46, também,
tinha um mandato de 6 anos, abriu mão de um ano para
Sua Excelência oferece à Assembléia Nacional Constituinte
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - As palavras
dos Srs. Constituintes ficarão registradas em Ata, e no
momento oportuno do debate, da discussão sobre o artigo
pertinente, o assunto voltará a debate.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Waldyr Pugliesi, pela ordem. Sr. Presidente, o Constituinte Airton
Cordeiro enfoca dois problemas: no primeiro, quando se
refere à intromissão indevida do Senhor Presidente da
República nos trabalhos Ida Constituinte, eu, que sou um
Deputado do PMDB, concordo plenamente. Na realidade,
Sr. Presidente, desde que o Constituinte Carlos Sant'Anna,
acintosamente, foi colocado dentro da Assembléia Nacional
Constituinte, para defender a visão do Poder Executivo,
esta Constituinte, no meu entendimento, já ficou maculada. Eu também sou daqueles que me bato pelo seguinte:
nós não poderemos de maneira alguma, passar o ano de
1988 sem termos as eleições diretas. Sou também por um
mandato de 4 anos.
Sr. Presidente, quando o nobre Constituinte do PDT
se refere a uma prática que teria sido cometida pelos peemedebístas do Paraná, na divisão de cargos, quero dizer
que não compareci na reunião em que se estabeleceu essas
indicações. Durante toda minha vida fiz política em cima
de programas, de doutrina e ideologicamente. A fisiologia
é uma palavra que não existe no dicionário dos verdadeiros
democratas, e é com pesar que vejo, a nível nacional, o
Senhor Presidente da República se transformar num dirigente preocupado com as nomeações, para coisas pequena~,
e não dedica o seu tempo para resolução dos problemas
que assoberbam toda a Nação.
Fica, pois, Sr. Presidente o registro de um peemedebista
do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vou passar
a palavra ao Sr. Relator, porque temos que definir alguns
pontos polêmicos. A definição tem que ~er:a priori, porque definido um posicionamento Ida Oomtssão, o Sr. Rela-
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tor pode conduzir com mais objetividade a votação das
emendas para que se enquadrem dentro do espírito do
pensamento da Comissão.
A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Sr.
Presidente, pela ordem.
Trata-se da seguinte questão: eu participei, neste fim
de semana, de diversas discussões e votações em outras
Subcomissões, inclusive em Subcomissões ligadas à Comissão Temática à qual pertencemos. Foi uma prática dos
Relatores a apresentação, na Subcomissão, após essa saraivada de emendas, de um substitutivo ao relatório que
obrigava o acolhimento de todas as emendas e modificaçes apresentadas desde então.
O Relatório se comportou de forma diferente nesta
Subcomissão; ele apresenta o mesmo relatório anterior e
uma lista de emendas aproveitadas, o que nos dificulta no
encaminhamento.
Estou fazendo esta questão porque interfere no encaminhamento da discussão e na forma de organização da
Subcomissão a partir de então. Essa forma, no meu entendimento, nos dificulta porque apresentamos destaque
ao relatório que havíamos recebido e que muitas vezes,
esse relatório pode ter sido modificado com a introdução
de algumas emendas que foram aceitas, e que traz dificuldade na medida em 'que só recebemos o relatório, hoje
pela manhã, para que possamos procurar emenda por
emenda, neste número enorme de emendas apresentadas,
para descobrir qual o conteúdo das que foram aceitas ou
não.
Eu gostaria de saber de que forma nós vamos desenvolver a discussão e apresentação desses destaques, ou mesmo
sugerir que os destaques fossem apresentados. independente de haverem sido modificados ou não e, na hora, o
Relator pudesse esclarecer se foram aceitas ou não, na
medida em que cada um dos Constituintes fossem apresentando o seu destaque.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
razão, em parte, mas o Relator adotou a melhor técnica
legislativa, porque ele só poderá fazer um anteprojeto
final na medida que nós encerrarmos a nossa votação.
Assim ele incluirá no parecer, no anteprojeto, as emendas
aprovadas ou eventualmente rejeitadas. V. Ex.a tem razão
na hora que declara, reclama, com toda razão, que ficou
extremamente difícil para o acompanhamento da votação
e, sobretudo, o conhecimento das emendas apresentadas
para saber se elas foram aprovadas ou não pelo Relator.
Mas eu acho que não teremos dificuldade, porque o Relator
pode dar parecer oral sobre todas as emendas.
A minha sugestão é que V. Ex.a apresente destaque
sobre todas as emendas, e na hora oportuna, o Relator
dirá se estará ou não com parecer favorável.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Constituinte
Francisco Rossi.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu queria me
reportar a esse trabalho que apresentamos e esclarecer
que acho válida a preocupação da nobre Constituinte
Lídice da Mata, mas eu tenho a impressão que após as
explicações que daremos aqui sua dúvida ficará completamente esclarecida.
Em primeiro lugar quero deixar bem claro que não
sou vinculado a nenhum grupo econômico, nenhum grupo
político que possa forçar-me a apresentar uma determinada proposta que atenda a esse ou aquele interesse. Nós
estivemos, nesta subcomissão, ouvimos aqueles que foram
assíduos a esta Subcomissão e procuramos apresentar
uma !proposta que, em nosso entendimento, significasse
algo que viesse aprimorar o sistema político que temos no
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País, no que diz respeito aos partidos políticos e ao sistema eleítoral. Nós avançamos um pouco, à medida que
propomos a criação de um capítulo, na nova Constituição,
que signifique um conjunto de normas que hoje não tem,
e não foi ainda contemplado, esse capítulo, em outras
Constituições, inclusive na atual, e que começa com a
definição do voto.
Entendemos, claro, que todo trabalho que se possa
fazer a respeito de qualquer assunto deva merecer criticas,
reparos, eu acho isso muito válido, é da essência da democracia a discussão, o debate, a não-concordância com determinados pontos de vista. Mas, sem dúvida alguma, estou
plenamente convencido de que a proposta que estamos
apresentando significa uma evolução, à medida em que
nós procuramos a criação de partidos que sejam verdadeiramente livres e não atados a uma legislação, como é o
caso da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que disciplina até a maneira de se fazer uma ata em um partido.
Propomos que a criação dos partidos seja livre. Avançamos
um pouquinho, também, ou talvez muito, nas Disposições
Transitórias, porque não consigo entender como se falar
num sistema eleitoral sem se referir a tempo de duração
de mandato. Se propomos a descoíncídêncía de mandato,
nós ouvimos muita coisa a esse respeito nesta Subcomissão,
e há quem defenda isso, e talvez ainda defenda no dia
de hoje, eu também sou favorável à descoíncídêncía dos
mandatos. Mas chamo a atenção dos nobres Constituintes
para esse ponto. Inclusive o Presidente me perguntava, há
poucos instantes, sobra esta questão. Aqueles que defendem a coíncídêncía de mandato não podem, evidentemente,
ser favoráveis ao meu anteprojeto, porque propomss uma
eleição, entendemos que o sistema eleitoral é ti.' ~ mais
perfeito quanto a possibilidade 'que ele ofereça ~I eleitor
para poder definir melhor o seu voto. Como o eleít... r poderá definir claramente o seu voto, poderá se debruçar
sobre as questões que estão sendo debatidas e dar um voto
tranqüilo, um voto bem definido, em cima das questões
que estão em debate num determinado momento eleitoral,
na hipótese de uma coincidência de eleição municipal com
eleição presidencial, como muitos pretendem que haja,
inclusive no próximo ano.
Claro que, em alguns lugares, vai prevalecer a tendência do tema nacional, em prejuízo dos temas municipais, e vice-versa.
Estamos propondo a descoincidência de eleições para
que hajam 3 níveis para que elas possam ocorrer: um determinado ano uma eleição municipal, para eleição de Prefeito e Vereadores; num outro ano a eleição para o Governo de Estado e a Assembléia Legislativa, para Deputados
Estaduais; e, num terceiro ano, uma eleição para Presidente e para o Congresso Nacional.
São temas específicos, e logo se apressam aqueles que
são contra eleições, a invocar o problema das despesas e
tantos outros, como aqueles que são contra eleições costumam invocar, quando se vêem diante de propostas como
a nossa, que entendo muito inovadoras e avançadas. Estamos tentanto, sim, criar condições para que o eleitor defina melhor o seu voto, mas é claro que quem é contra
isso ...
Eu tenho, também que me reportar a diversos comentários que tíva que escutar nos corredores do Congresso
Nacional, quando diversos colegas me perguntavam: "Como é que vou fazer a minha eleição, se não tenho Deputado Estadual para fazer essa campanha?
Ora, no momento em que uma questão dessa é invocada, eu tenho que entender que começa a prevalecer o
interesse pessoal e fica num outro plano o interesse do
Pais. Entendo que aqueles que se socorrem desse expediente, de buscar dobradinhas em todos os cantos de um
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Estado, e conseguem um determinado mandato a partir
de um procedimento dessa natureza, ganha esse mandato,
já tem esse mandato viciado na sua origem, porque nem
sequer o contrato do candidato com o eleitor houve,
porque a campanha foi feita pelos famosos grandes cabos
eleitorais, os candidatos a Deputado Estadual. Há quem
vá mais longe, achando que deveria haver uma coincidência geral porque ficaria mais fácil e mais barato, não só
os Deputados Estaduais, como os Prefeitos e Vereadores
também seriam engajados na campanha do Deputado Federal neste mesmo sistema.
É claro que no momento em que alguém expande,
diante de mim esse argumento, eu apenas me limito a ouvi-los, e é claro que não os aceito, à medida que eu apresentei um anteprojeto que contraria essa filosofia.

Há outros motivos que levam determinados constituintes a serem contra essa deseoíncídêncía e esses motivos eu os respeito, mas não posso absolutamente aceitar
e nem respeitar esses argumentos, porque o mandato que
nasce nessas condições nasce viciado. Não existe vínculo
entre o eleito e o eleitorado. Eu, realmente, me posiciono
contra esses argumentos.
No momento em que falamos em descoincidência de
mandato, pergunto: "Como poderíamos estabelecer um
sistema eleitoral sem nos referirmos aos tempos de duração dos mandatos e às épocas em que as eleições deveriam ocorrer? Portanto, nas disposições transitórias existe um calendário que nós fixamos e se os nobres constituintes tiverem o cuidado de verificar, e tenho certeza
que todos terão, vão perceber que esta descolncídêncía
fica claramente estabelecida nas disposições transitórias.
Eu queria enfatizar mais essas partes da minha proposta, porque essas estão suscitando mais dúvidas.
Com relação à criação de partidos políticos, eu acho
um absurdo, uma agressão inaceitável, essa que se faz,
aos partidos que surgem e, de repente, se vêem na contingência de desaparecer, simplesmente porque não atingem um determinado quorum ou um determinado quociente em uma determinada eleição. Partidos que surgem,
que elegem os seus representantes e que, de repente, nós
vemos no texto constitucional, em propostas até geradas
a partir do pensamento de eminentes constitucionalistas,
juristas, dizendo que o eleito, por um determinado partido, irá ter um determinado prazo para escolher um
outro partido, porque esse partido se vê extinto a partir
de não atingir um determinado número de votos, um
determinado quociente.
Então, pretendo que não haj a mais essa história de
registro provisório, registro definitivo. Agora, eu me pergunto e pergunto aos Srs. constituintes: "Como pretendermos um sistema válido e aue atenda aos interesses
dos partidos, se não fixarmos -alguns quocientes, alguns
percentuais, alguns números mínimos para que esses candidatos possam ter acesso aos meios de comunicação,
para divulgar os seus programas partidários?"
Então, foi isso que fizemos, sem nenhuma intenção
de criar dificuldades à existência dos partidos políticos,
muito pelo contrário, nós avançamos, nós evoluímos à
medida em que nós estamos propondo que esses partidos
cuidem das suas próprias vidas, sem ter que recorrer
a uma legislação complementar, a uma legislação ordinária. E, repito, são legislações incrivelmente detalhistas,
que baixam a determinados detalhes, a ponto de definir
como deve ser uma ata de determinada convenção. Isso
deve ser problema do partido.
A questão da fidelidade partidária: à medida em que
fortalecermos um partido, não há por que nós descermos
a detalhes;' a ponto de definirmos a questão de fídelí-
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dade partidária como princípio constitucional, porque já
está implícita essa definição, na medida em que nós força ao partido, força suficiente, no momento em que o
partido definir a forma, como aquele que deseja participar do processo partidário, e o cidadão concorda com
aquilo que foi definido pelo próprio partido, e se conseguido um cargo por esse determinado cidadão, ele poderá,
sim. ser expulso, poderá ter seu mandato cassado pelo
próprio partido, desde que ele recorra à Justiça.
O a, o cidadão irá assinar uma ficha concordando
com o programa, concordando com os estatutos e isso
dá origem a díreítos, dá origem a deveres e tudo isso
poderá ser questionado junto à Justiça. Não há necessidade de se fixar princípio constitucional, como é que se
extingue um mandato, como é que se expulsa alguém de
um partido. Isso não cabe na Constituição, no nosso entendimento.
Agora, chegando ao ponto levantado pela ilustre
Constituinte Lídice da Mata. Pela técnica legislativa não
me cabia dar redação e eu procurei me ater à técnica
legislativa. Não me caberia dar redação ao novo anteprojeto, porque quem vai dar redação, quem vai dizer o que
vai ser escrito agora, a partir do meu anteprojeto, são
os Srs. Para isso eu relatei emenda por emenda e posso
dizer que foi um trabalho estarante: foram 243 emendas
e sem demérito algum para o trabalho que foi realizado
nas outras subcomissões, mas quem quiser ver o trabalho
que foi feito nas outras subcomissões vai poder aquilatar
o peso do trabalho que desenvolvemos na nossa subcomissão e existe um relatõrio, no início do meu trabalho,
um preâmbulo, um breve relatório, em que eu explico bem
o que foi que aceitei e se os constituintes se dignarem
a verificar, eu entendo a dificuldade de compulsar rapidamente emenda por emenda e os pareceres. Até eu proporia ao Sr. Presidente que dilatasse um pouquinho mais
o prazo, para que todo mundo pudesse ver. Mas eu queria fricar também o seguinte, para que não haja a menor
dúvida: este trabalho nosso aqui já estava pronto sextafeira às 20:00 horas. Eu queria frisar que não foi por
problemas com o relator que esta reunião está sendo realizada agora. E,sse trabalho estava pronto antes das 20:00
horas de sexta-feira, porque nós tínhamos uma reunião,
inicialmente marcada às 20:00 horas e esse trabalho estava pronto bem antes. Claro que na parte da publicação,
a coisa bonitinha como está aí, demorou um pouco mais,
mas nós tínhamos o nosso trabalho concluído antes das
20:00 horas de sexta-feira, quando era o prazo estabelecido para que fizéssemos a nossa reunião aqui.
Eu creio que não vai haver grande dificuldade para
que possamos votar e queria lembrar o seguinte: fazer
um apelo aos membros da subcomissão, para que aprovem este anteprojeto do jeito que está, porque não há
qualquer prejuízo no pedido de destaque das emendas.
Isso é da técnica legislativa. Então, não haverá problema, num primeiro Instante, e eu apelo ao Sr. Presidente
que coloque em votação o meu anteprojeto, e aí sim e até fugindo um pouco daquilo que a técnica legislativa
determina - se dilatasse um pouco mais o prazo, para
que os Srs. pudessem fazer os destaques devidos e passássemos a votar os destaques das emendas.
Eu deixo aberta a palavra ainda no tempo que me
foi concedido pelo Sr. Presidente, para esclarecer alguma
dúvida que, eventualmente, possa ser levantada por algum colega.
O SR. PRESIDENTE (Isrtel Pinheiro) - Vamos colocar, então, em votação o anteprojeto do relator.
E,stamos em encaminhamento de votação.
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O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI
- Sr. Presidente, pela ordem.
, Não cabe discutir a duração de mandato. Esse assunto
e da competência da Subcomissão do Poder Executivo, que
na madrugada de sábado já decidiu pelo mandato do Presidente da República de cinco anos. Portanto não cabe a
esta Subcomissão voltar a esse assunto, que não é, no meu
entender, assunto desta Subcomissão.
Esse é um assunto decidido, pois se exclui do anteprojeto tudo quanto diga respeito a mandatos. Eu acho que
nós não devemos discutir essa parte, Sr. Presidente.
Essa a minha questão de ordem.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente
para contraditar.
'
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Relator, Constituinte Francisco Rossi.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu volto àquilo
que houvera dito há poucos instantes. Como, Nobre Constituinte, como seria possível, aqui subtrairmo-nos a um
direito que temos, desvestírmo-nos de um direito que nós
temos e que diz respeito, sim, à nossa Subcomissão?
Como falarmos em sistema eleitoral, nobre Constituinte, sem nos referirmos ao tempo de duração dos mandatos e às épocas em que essas eleições devam se aferir?
O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI
- Quer dizer que as duas Subcomissões vão discutir o
mesmo assunto?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas nobre
Constituinte, a questão dos direitos políticos também foi
discutida em outra Subcomissão e nem por isso nós dei,
xamos de discutir isso aqui também: a questão do voto
aos 16 anos; a questão do voto aos cabos e soldados, com
exceção dos conscritos, é a nossa proposta.
Então, nós temos, sim, que discutir aquilo que nos
diz respeito e tanto isso está ímplícíto, que todos os Srs.
Constituintes desta Subcomissão discutiam esses temas.
Porque não há como se falar em sistema eleitoral sem nos
reportarmos ao tempo de duração dos mandatos e às
epocas em que essas eleições devam acontecer. Não é porque uma determinada Subcomissão entendeu que o mand~to do Presidente deve ser de cinco anos que nós, aqui,
nao possamos entender que deva ser de quatro.
É da nossa competência, sim.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu gostaria
de dar uma explicação ao nobre Constituinte Rachid Saldanha Derzi; sou suplente da Subcomissão do Poder Executivo e participei da votação. O que nós decidimos lá foi
que o sistema de Governo será parlamentarista com o
mandato de cinco anos para o Presidente, no sist~ma parlamentar de Governo, e foi excluída da sugestão do Relator
sobre as Disposições Transitórias, quanto ao mandato do
atual Presidente da República. Lá ficou decidido que isso
compE=;te,. prova~el.mente" à Comissão de Sistematização,
ou próprio Plenano, na epoca oportuna de decidir.
. O que ficou decido lá, repito, foi o futuro sistema de
Governo parlamentarista, com cinco anos de mandato.
Tem a palavra a nobre Constituinte Lídice da Mata.
. Solicito um obséquio: que todos apertem o botão e
citem o seu nome parlamentar, por causa da gravação.
A. SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA
Sr
:f\residente,. inscrêvi-~.e para contraditar a qustão de or~
demo Oonsídero ate, Ja, e certamente esclarecida.
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Em primeiro lugar, com a divisão das 24 Subcomissões,
não se delimitou, de forma precisa, até onde vai o assunto
de cada Subcomissão.
A Subcomissão de Direito Politico, por exemplo, não
sô definiu quanto à questão da idade do eleitor, a questão
do voto do militar, como também definiu que o voto é
obrigatório, embora também estejamos a travar essa discussão e aqui vamos definir, hoje, uma posição desta
Subcomissão.
No que diz respeito às disposições transitórias, em que
a maior questão em debate é o mandato do Presidente da
República, eu chamo a atenção que a disposição transitória não trata apenas do mandato do Presidente da República, mas do tempo previsto para diversos mandatos.
Ao se discutir a questão do sistema eleitoral, teremos
uma visão clara de como ficarão os mandatos de todos
os eleitos em 1936 e antes.
Portanto, eu acho que é oportuno e diz respeito a
esta Subcomissão discutir esta questão e que nós devemos
tomar posição sobre todas as questões atinentes ao sistema eleitoral e partidos políticos, nesta Subcomissão,
inclusive alguns que possam parecer envolvidas na questão dos direitos políticos, como é a questão do voto aos
16 anos e a questão do voto obrigatório ou não.
Nesse sentido, eu mantenho a idéia de que devemos
permitir a votação dessa questão nesta subcomíssão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Constituinte Airton Cordeiro.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, apenas para apoiar a tese defendida pela
nobre Relatora, e Constituinte Lídice da Mata, e esclarecer mais: que à Subcomissão do Poder Executivo
compete estabelecer a competência do Poder Executivo e
não fixar o tempo de mandato do Presidente da República. Esta é uma questão inerente a esta Subcomissão e,
realmente, não podemos abrir mão do díreíto de legislar
sobre essa matéria. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra o nobre Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Sr. Presidente, ainda na linha do debate desenvolvido, eu ratifico
a opinião emitida anteriormente, durante os nossos debates, no sentido de que a nossa entrada no sistema eleitoral é benéfico, até porque ilustrará, quem sabe, melhor os
trabalhos da Comissão de Sistematização em um assunto
extremamente importante.
Sr. Presidente, com o objetivo de encaminhar a votação, e tendo em conta que as emendas devem ter sido
enumeradas por ordem de entrada, eu sugeriria na hipótese de que assim não seja o entendimento da Mesa, que na
votação se obedecesse os destaques oferecidos por ordem
de assunto. Ou seja, independentemente da numeração da
emenda, que qualquer emenda que busque modificar, por
exemplo, o art. 2.0 , o art. 3.0, todas elas fossem apreciadas, independentemente da sua numeração. Porque, sem
dúvida, isso irá facilitar os nossos trabalhos e dará, também, organicidade a quem apresentou emendas e pretende
destaques.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
razão, nobre Constituinte, mas o trabalho do Relator é
exatamente nesse sentido: as emendas são classificadas
na ordem dos artigos que elas modificam e, evidentemente,
é na ordem numérica.
O SR. RELATOR
Sr. Presidente.

(Francisco Rossi)

-

Permita,
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Nós havíamos feito um quadro comparativo de artigo
por artigo, e eu tenho a impressão que nem todos receberam; há alguns erros nesse quadro comparativo que
não foi erro nosso.
Eu quero agradecer aos funcionários do Prodasen,
mas eu tenho que admitir que o computador é uma
máquina burra; você tem que fazer uma programação
absolutamente perfeita, para que o computador possa
apresentar um trabalho mais ou menos perfeito e incrível.
O 'computador sempre nos devolvia, após nós termos feito
as devidas retificações, o trabalho com diferença daquilo
que nós havíamos feito, com as devidas correções.
Então eu pediria ao Sr. Presidente que determinasse
a distribuição de um trabalho, que tem algumas imperfeições, mas que é um quadro comparativo de artigo 'por
artigo da nossa proposta, com as emendas, e vai ficar
fácil para que cada membro da Subcomissão entenda e
eu peço aqui, desde já, que relevem as falhas que possam
haver nesse quadro comparativo, porque essas falhas nao
foram nossas, foram falhas na emissão do trabalho pelo
computador.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Agora a
Presidência está providenciando a distribuição do quadro
comparativo.
Realmente, com o quadro comparativo, facilita muito
a tarefa, porque tem o artigo do lado esquerdo e as
emendas referentes ao artigo do anteprojeto do Relator.
Eu gostaria de salientar mais uma vez que nós iremos
votar o anteprojeto 'do Relator, salvo os destaques.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Uma
questão de ordem, para esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra V. sxO SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Eu pergunto a V. Ex.a o seguinte: se votarmos o anteprojeto
em bloco, como é que fica a situação se um desses artigos
for rejeitado pelo Plenário?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Aí é substituído.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - E é substituido no anteprojeto a ser enviado à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) tarefa do Relator, daqui para a frente.

Claro, é a

'Continua em votação. O Regimento diz que dois falarão a favor e dois contra. O anteprojeto do Relator é
realmente um pouco excepcional, foge um pouco das normas e o Relator já falou a favor.
Então, vamos colocar em votação. (Pausa.)
Tem a palavra, para encaminhar a votação, a constttuin te Lídice da Mata.
A SRA. 'CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, embora concorde com o encaminhamento que tem
sido - de todas as Subcomissões - de votação imediata
do anteprojeto, após as suas emendas, considero que o
anteprojeto do Sr. Relator, embora tenha pontos em que
concorde, como é a questão da descoíneídêncía do mandato, acho que ele se baseia em um tipo da pensamento,
que se desenvolve em todo o seu relatório, que diz respeito
a uma nova forma de sistema eleitoral no Brasil, com
base no voto majoritário, distrital, do qual eu discordo.
-

-

Por isso mesmo, Sr. Presitlente, considero, mesmo que
as emendas possam modificar esse conteúdo, seria a mo-
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dífícação, de uma forma tão global, que prejudicaria o
conteúdo central deste relatório.

Neste entendimento é que defino a minha posição
pelo voto contrário ao relatório, embora não tenha uma
posição contrária a todos os seus artigos, a todo o seu
pensamento. Mas no sentido de que, do ponto de vista
fundamental do pensamento que o relatório desenvolve,
eu sou contrária.

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte, V. Ex. a pode votar a favor do relatório, pedir
destaque para a matéria que se refere aos pontos que
V. Ex. a diverge e, na hora da votação do destaque, V. Ex.a
vote contra. Mas o relatório não; o relatório, eu diria,
é o arcabouço e não tem sentido ficar contra o destaque;
mas ficar contra os artigos, com os destaques.
Eu estou orientando e, no meu entendimento, não
prejudica o ponto de vista de V. Ex.a na hora de votar
contra alguns artigos do anteprojeto do Relator.
Continua em discussão para encaminhamento de votação. (Pausa,)
Não havendo quem queira encaminhar, vamos colocar
em votação.
O Reglmento diz que tem de ser votação nominal e
maioria absoluta dos membros da Subcomissão. São 21
membros; tem que haver 11 votos a favor. Convoco o
Sr. Secretário para proceder à chamada.
O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI

-

V. Ex. a vai colocar em votação o parecer do Relator,

ressalvados os destaques.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, V. Ex. a me permite, para encaminhar a votação,
ainda um adendo?

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra o nobre Constituinte Saulo Queir6z.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - :É um
apelo aos nobres colegas Constituintes desta Subcomissão.
Na verdade, eu examinei, naturalmente com alguma rapidez, todas as emendas apresentadas e todos os artigos
receberam, sem exceção, 'Contribuições.
Visto o dispositivo do Regimento, se não alcançarmos,
e visto que mantida a regra desta Subcomissão nós temos
uma presença que não é das maiores - 8 em 21 mas quero alertar para o risco de, na eventualidade de
não se alcançar a maioria, caia o relatório sem que haja
um substitutivo e isso implicaria em que o Relator tivesse
que preparar um substitutivo e nós temos prazo até as
24 horas, salvo engano, para apresentar o relatório.
Eu alerto para o risco de que, de repente, a nossa
Subcomissão não tenha tempo hábil para apresentar o
seu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos continuar. Tem a ;palavra o Constituinte Geraldo Alckmin.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN -

se-

nhor Presidente, deve estae faltando algum membro titular do PMDB; então queria saber se tenho direito de
voto,
O SR. PRESIDENTE (IsraeJ Pinheiro) - Na hora
que terminar a votação, nós faremos o levantamento
partidário e V. Ex.a será chamado.
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Convoco o Sr. Secretário para iniciar a votação.
(iProcectoe-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS.
CONS,TITUINTESi:
Airton ccrdeíro - SIM
Arnaldo Moraes - SIM
Francisco Rossi - SIM
Francisco Sales - SIM
Horácio Ferraz - SrM
Isral Pinheiro FilhO' - SIM
.raym·e S,antana - SIM
José Agripino - SIM
José Melo - SIM
Lídice da Matta - NAO
Paulo Delgado - SIM
Robson Ma:rinho - SIM
Ronaldo Cezar Coelho
SIM
Rospide Netto - SIM
Saulo Queiroz - SIM
Waldyr Puglíesí - SIM
Geraldo Alkmin - SIM
Rachid Saldanha Derzi - S'IM
O .sR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Foram chamados os dois primeiros suplentes do livro de presença:
os oonstrtuíntss GeraldO Alckmin e Rachid Saldanha
Derzi.
Existe algum Sr. Constituinte que não ·tenha votado?
(Pausa,)
Então está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
O parecer foi aprovado com 17 votos contra 1 voto.
Srs. Constituintes vamos suspender a nossa reunião
por um prazo até às 14 horas, quando retomaremos aos
nossos trabalhos.
Vou suspender a reunião a pedido do nobre Relator,
para que possamos apreciar os destaques com relação ao
anteprojeto do Relator.
Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa às 11 horas e 4 minutos
e reaberta às 14 horas e 40 mínutos.)
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está reaberta a nossa reunião.
Eu tenho sobre a mesa, um requerimento de preferência assinado pelo nobre Constituinte Robson Marinho.
"Requeiro preferência para votação das emendas aos arts. 25 e 27, de autoria do Constituinte
Israel Pinheiro."
Esta emenda, do art. 25, propõe que os eleitos em
1982 ríearão até 1988. O art. 25 diz o seguinte:
"Art. 25. Os mandatos dos atuais Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1982, terminarão em 31 de desembro
de 1988."
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Senhor
Presidente, para contraditar.
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o SR. PRESIDENTE (Israel !Pinheiro) - V. Ex. a permite que eu termine a leitura da emenda, para depois
tomar a palavra?
Então, a emenda diz o seguinte:
"Os eleitos em 1988" - seria um parágrafo
acrescentado - "teriam mandato de dois anos,
que SJe extingue em 31 de dezembro de 1990, permitindo a reeleição desses candidatos, uma vez
só no caso específico dos Prefeitos eleitos em:
1988."

O art. 27 do anteprojeto do Relator, diz o seguinte:
"Noventa dias após a promulgação desta
Constituição serão realizadas eleições para Presidente e Vice-Pl'esidente da República, para Senadores e Deputados Federais."
A emenda para que foi solicitada a preferência diz
o seguinte:
"Os Senadores eleitos em 1982 e Deputados
federais eleitos em 1986 terminarão os seus mandatos a 31 de dezembro de 1990."
Essas são duas emendas, em que nos foram solicitada
a preferência.
Antes de colocar em votação a preferência, ouço, então, agora, com muito prazer a nobre Oonstituinte Lídíce
da Mata.
A SRA. CONSTITG'INTE LíDICE DA MATA - Senhor
Presidente, julgo que não há necessidade de preferência
para votação desta questão.
Hav'eria, no meu entendimento, se esta votação prejudicasse o conjunto da discussão e da votação dos demais artigos do anteprojeto. No 'entanto, apesar da minha
discordância com o anteprojeto, considero que ele guarda
em si uma coerência muito grande do :primeiro artigo até
as Dis:posições Transitórias. De forma que, muito pelo
contrário, acho que votando essa questão antes, ela, sim,
entraria em contradíção com a coerência do relatórío já
existente.
Portanto, sou contra a preferência, não vejo porquê
devemos votar essa 'questão logo, sem entrar, inclusive,
no mérito da emenda de V. Ex. a
Sou contra, em princípio, à preferência. Acho que nós
deveríamos estabelecer a discussão sobre todos os artigos
do relatório, as 'emendas determinantes, conseqüêntes
desta discussão e, ao final, nas Disposições Transitórias
votaeíamos essa emenda de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUERÓZ - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, ainda para discutir, dentro da linha defendida
pela Constituinte Lídice da Mata, eu acho que a preferência é válida, mas ela deveria de fato ser inserida como
preferência na discussão das disposições transitórias. Aí,
me parece que seria apropriado ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O requerimento vai ficar colocado na hora oportuna e poderá ser
aprovado para as disposições transitórias.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Constituintes que o apóiam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos colocar em votação os destaques ao anteprojeto.
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É preciso salientar que foram apresentados três destaques pelo Constituinte Horácio Ferraz, pelo oonstttuínte Fernando Gasparian e pelo Constituinte Vivaldo Barbosa, que não há necessídtde de serem votados porque o
relator já acolheu as emendas com parecer favorável.
As emendas são as de n.> 204, de autoria do próprio
Deputado Constituinte Horácio Ferraz; o destaque do
Constltulnte Fernando Gasparian é sobre a Emenda n.?
190, de autoria do Constituinte Fernando Henrique Cardoso, está aprovada, também, pelo Relator; e a Emenda
n.v 181, do Constituinte Vivaldo Barbosa também tem
parecer favorável do relator. Ela,g estão prejudicadas porque já estão aprovadas.
O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Qu,estão de ordem, Sr. Presídente,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra o oonstttuínte Sólon Borges dos Reis.
O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Sr. Presidente, não sou titular desta Comissão, apenas
suplente, mas sou titular de outra subcomissão, e não
tendo podido faltar a nenhuma das reuniões, que são
no mesmo horário desta, eu não tive outra oportunidade
de trattr do assunto que desejo tratar e, como agora sou
autor de uma emenda que foi rejeitada pelo relator, e
eu pedi destaque, mas não poderei estar aqui para defender a minha emenda. Então queria deixar registrado o
meu comparecimento porque o lógico seria que quem
apresenta um destaque, apresenta uma emenda, tem que
vir defender a sua emenda. Mas não tenho condição porque às 15:00 horas começa a redação final da minha
Comissão.
Apenas digo que a Emenda é a de n.o 238, e que pede
a apuração imediata das 'eleições, senão pela própria Mesa
eleitoral por escrutinadores nomeados pelo Juiz para evitar a fraude, o mapísmo, transferência de urnas e só isto
justificaria a minha emenda, sem falar na demora, no
suspense.
1
Deixo registrada, com a anuência da Mesa, esta minha
posição, para fim histórico porque não há outra implicação
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a poderá ficar tranqüilo que, na hora oportuna, o destaque
de V. Ex.a será colocado em votaeão e a emenda evidentemente, será discutida.·
,
Vamos começar, então, pela ordem dos artigos que
têm dois destaques. Temos, dos Constituintes Ronaldo
Cezar Coelho e Airton Cordeiro, ao art. 2.0, § 1.0
O Constituinte Ronaldo Cezar Coelho declara que só
pediu destaque para o art. 2.° O art. 2.0 tem 4 parágrafos.
Eu indagaria do nobre Constituinte ...
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, eu apresentei, em destaque, uma emenda para
o art. 1.0
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Ela está incluída e será votada. É porque V. Ex. a trata de outra
matéria, de outro artigo, Pode ficar tranqüilo que chegará na hora. (Pausa.)
Art. 2.° Indago do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho
V. Ex. a deseja destaque sobre parágrafo ou sobre o caput?
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Parágrafo primeiro e também para o caput.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O art. 2,0
diz o seguinte:
"Art. 2.° --< São eleitores os brasileiros que
à data da eleição contem 16 anos, ou mais, alistados na forma da lei."
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o

relator já aceitou a emenda seguinte:
"Fica obrigatório o certificado escolar de conclusão de 1.° grau."
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Claro
e o parecer está dizendo isso.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Corrigido.
Então, ao art. 2.0 não foi apresentada nenhuma emenda,
com o voto favorável do Sr. relator, o art. 2.° ficou como
está.
Estamos relatando o que está acontecendo e o que
poderá acontecer. O art. 2.0 não tem nenhuma emenda
com parecer favorável do relator; tem dois destaques,
vamos discutir os destaques.
Há os destaques. art. 2.0, § 1.0, do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho e do Constituinte Airton Cordeiro exatamente sobre a mesma matéria.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, é sobre os outros artigos.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Eu tenho os destaques tanto do art. 1.0 como para o art. 2.0
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Realmente;
deixe-me continuar. Tem uma outra série de emendas que
se referem ao mesmo artigo; vamos ler todas elas dos
Constituintes Ronaldo Cezar Coelho, Airton Cordeiro, Rospide Netto que tratam exatamente do art. 2.°, § 1.0
Do Constituinte José Agripino, art. 2.°, § 1.0; Robson
Marinho, § 1.0 do art. 2.° e só.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Eu não
sei qual foi o critério, porque naturalmente '"
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nós estamos
tratando só sobre destaques do artigo do anteprojeto do
Relator.
a SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRõZ - Mas eu
também indiquei pelo número da emenda; eu pedi o destaque.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Esses
destaques são ao anteprojeto, depois será o destaque das
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - As emendas
não estão aqui apresentadas emendadas.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Ressalvadas as emendas há destaque primeiro do anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Do anteprojeto, V. Ex.a apresentou emendas, mas não destaques sobre
o anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRõZ - Não me
dei conta disso; não distingui essa diferença.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, gostaria de pedir um esclarecimento.
As emendas que apresentamos nós fizemos requerimento de destaque, para votação dessas emendas que se
referem a determinado artigo. Gostaria, portanto, de saber
como se dará esse processo? Sei que a votação é em separado, V. Exas. estão destacando aquelas pessoas que pediram destaque para determinado artigo?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
toda razão nobre Constituinte. Aqui o Constituinte só pe-
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dlu destaque para o artigo; V. Ex.a pediu destaque de uma
emenda que irá interferir no artigo do Relator. É diferente. Nós vamos votar primeiro só aqueles destaques sem
emendas substitutivas, sem prejuízo.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, acho que nós vamos complicar o processo de
apuração de votos, até porque esses destaques, vamos admitir o seguinte, são supressivos; porém não os quero
suprimir. Quero modificá-los.
Deixe-me explicar; porque tem uma emenda, vamos
ver concretamente neste aqui, em que o alistamento e o
voto são facultativos. Qual é a emenda que se tem? É a
de que o voto passe a ser obrigatório. Está pedindo-se
destaque para saber. Ninguém vai querer, aqui, dizer que
o voto não tenha uma idade para ser um direito assegurado ao cidadão. O que se vai discutir se são 16 ou se são
18 anos. Então, não cabe discutir apenas destaque, como
se fosse suprimi-lo; já cabe discutir uma emenda que o
substitua.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte, já tem uma emenda.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Tem
emenda, por isso deve-se votar primeiro a emenda porque
aí estar-se-ia prejudicando o destaque, porque o destaque
já é a própria emenda.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Aí tanto faz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRõZ - Um ou
outro; porque um não pode ser supressão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Porque se
for supressão tem uma emenda para preencher o vazio,
nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Mas ninguém votou.
a SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRõZ - Mas será
votada na hora oportuna.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Mas então por que não se votar aquele? Porque votando em série
prejudicará todo o restante. Claro, é uma vez só.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - É muito mais
fácil, nobre Constituinte, eu sabendo, eu conhecendo o
ponto de vista da Comissão, será mais fácil ordenar o
trabalho, ordenar a tendência. Claro! Se V. Ex.a votar
contra já sei que a tendência é mudar para 18. Nós já
votaremos a emenda de 18 porque senão a emenda ficará
prejudicada, nobre Constituinte.
É a mesma coisa; chegaremos ao mesmo caminho, é
só uma metodologia adotada.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, eu acho que as emendas aditivas ou substitutivas
devem ter prioridade sobre as emendas supressivas.
O SE. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas eu não
sei se as emendas são supressivas; estou colocando em
votação um artigo. Os nobres Constituintes a que me referi
pediram destaque do artigo de um substitutivo do Relator.
Eu não sei qual o posicionamento deles se é a favor ou
contra. Eu não sei o que eles vão querer. V. Ex.a entendeu
agora a diferença?
Vamos ouvir, o Constituinte falar. Para o encaminhamento de votação temos destaques do Constituinte Ro-
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naldo Cezar Coelho e do Constituinte Airton Cordeiro;
enfim dos Constituintes Rospide Netto, José Agripino,
Robs;n Marinho, todos os destaques são idênticos ao §
1.0, do art. 2.°, e o caput e artigo.
É só o destaque ao artigo do Relator. Não há emenda
ainda. Está havendo uma dificuldade. Eu faço um apelo
à nobre Comissão que compreenda, para não tumultuar
os trabalhos.
Explicarei, novamente, com mais calma. Esses destaques são sobre os artigos do parecer do anteprojeto. Não
tem emenda. Os Srs. Constituintes a que me referi não
apresentaram emenda alguma; eles pediram destaque ao
artigo do Relator. Está bem claro agora?
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES - V. Ex.a ,
Sr. Presidente, me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - E
mesmo se ele for votado favorável, ficarão prejudicadas
as emendas, porque ficará clara a tendência da Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) problema.

Este é o

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Presidente, eu queria levantar uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Plnheíro) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Oonstítuínte Roherto Fr.eire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE =-- Senhor Presidente, a questão que se está discutindo aqui é,
primeiro, se o voto será aos 16 anos; segundo, se o voto
e o alistamento são facultativos ou obrigat6rios.
Não é possível que tenha alguém aqui que não queira,
no texto constitucional, não conste a oorígatoríedade ou
a racuídade do voto e a idade que o 'cidadão passa a ter
díreíto de votar. Todos nós queremos! Então, não quero
8'11Jpri1lliT isso. Eu quero modificar. Deve ter pedido de
destaque !para modificar. Emendas modificativas. Claro!
Existem! Estão lá! As supressívas têm prefsrêncía, apenas, quando não rem modificativas ou aditivas. Por que,
como irei votar? Eu não vou votar pela supressão! Eu aí vou
manter. Mas eu não quero manter! Eu quero modificar!
Como é que irei votar? Se não tem, mantém-se! Mas
aí vamos ter. Mas eu quero esse eselarecímento. É isso
que estou dizendo. Porque, como VOu ficar? Eu vou me
abster. Eu não quero! POr exemplo, eu a-ceito os 16 anos
Mas não aceito que seja facultativo o alistamento e o
voto, quero que seja obrigatório. como vou votar? Suprimindo? Mantendo? Não! Eu quero modificar. Então, tem
pref-eTência a modificativa! A supressíva, só quando não
há nem modificativa nem aditiva.
O SR PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O nobre
Constituinte Roberto Freire tem razão, porque se nós
aprovarmos o destaque, ficarão prejudicadas as emendas
que possam modificar.
Então, vamos inverter a ordem.
Nós temos destaques sobre emendas do Constituinte
Arnaldo Martins, pedido de destaque p;elo Oo:nst~tuinte
Fernando Gasparian. A Emenda n,? 14 e substítutíva ao
§ 1.0, do art. 2.0
O 8R CONSTITUINTE ARNALDO MORAES· - Senhor !PresIdente, acho que nós deveríamos começar pelas
emendas ao caput do artigo, porq~e" ele estabelece: "Os
eleítores que contêm 16 anos ou mais .
E têm inúmeras emendas elevando 'Para 1~ anos:
então, nós deveríamos começar !pelo eaput do artigo.
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O SR. CONSTITUINTE P:AULO DELGADO - Nós
deveríamos começar pelo art. 1.°, porque tem uma série de
emendas lá no art. 1,0, segundo essa seqüência.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - No
art. 1.0 só tem a emenda de V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a emenda do Constituinte Fernando Gasparian, como já me
referi. Tem o destaque do Constituinte Saulo Queiroz;
a emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada que é
exatamente nos seguintes termos, § 1.0 do art. 2.°, todas
referentes ao art. 2.° A Emenda n. O 19, que diz o seguinte:
"O voto é obrígatõrío, exceto para os analfabetos 'e para o eleitor com mais de 75 anos."
Do Constituinte Waldyr Pugliesi tem o destaque à
Emenda n.o 172.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Senhor
Presidente, pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra, V. Ex. a , pela ordem.
.
O SR. OONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Quero apresentar uma sugestão a V. Ex.a e aos demaís membros do. plenário, a fim ·de que se faça a votação, artigo
por artigo, porque me parece ofereceria um ordenamento
melhor para os nossos trabarhcs: o artigo que não tiver
emendas' e nem destaque, obviamente que se considera
aprovado.
O SR PRESIDENTE (Israel Pinheiro) foi aJprovllido.

Claro. Já

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - E discutiríamos artigo por artigo, e votaríamos as emendas e
os destaques de acordo com cada artigo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas é isso
que estamos fazendo. Exatamente isso. Como a Mesa tinha montado um esquema de votação, e o nobre- Constituinte Roberto Freire, com muita lucidez, mostrou que
ia causar prejuízo no final da votação, nós estamos modificando a sístemátíea de votação. Votaremos agora, prímeíro as emendas,
O SR. PRESIDENTE (Is'rael Pinheiro) - Mas prejudica as emendas. Nobre COnstituinte, se 3Jprovarmos 16
anos, muito bem. Fica 16. Mas se reíeítarmos 16, prejudica a emenda de 18. Olaro. Fica prejudicada. 'Ilem que
se votar primeiro a emenda. Rejeitada a emenda, ficaria
16; lliprovada a 'emenda, fica 18.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Senhor Presidente, eu volto a insistir que talvez, e dentro
da sugestão que V. Ex.a já acatou, que nós votássemos as
emendas modificativas na seqüência do trabalho, ou seja, primeiro, a emenda modificativa para o art. 1.°, depois as em-endas modificativas para o art. 2.° a·enão nós
não vamos ordenar, com certeza, os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a é o
único realmente que pode reclamar, porque V. Ex. a fo~
o único que apresentou destaque ao art. 1.0, mas ele f 01
englobado junto com outro artigo. Mas chegará a hora
oportuna, V. Ex.a. não será prejudicado.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Senhor
Presidente, eu de qualquer forma tenho, porque J}ó~ tratamos de duas coisas. O art. 1.0 trata dos sufrágíos: o
art. 2.° trata do alistamento. Acho que não há destaque
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinh~iro) - VllimolS c<!meçar a votação do destaque do oonstítutnte Saulo QueIroz. A Emenda n,o 66 ao art. 1.0:
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"O sufrágio é universal e o voto é direto,
secreto e obrigatório."
Está em encaminhamento de votação. (Pausa.}
Algum Sr. OOnstituinte deseja se manifestar?
O Regimento diz que são dois a favor e dois contra.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Até porpoderia ler novamente?
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - senhor presidente, para encaminhar a votação e ....
O 8R. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicito aos
nobres Constituintes que atendam ao tempo de 3 minutos, para snoammharem a votação, citarem o nome, e
declararem se encaminharão a favor ou contra.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - .. ,
vou encaminhar contra.
O SR. PRESIDENTE (Isra.el Pinheiro) - Contra. O
nobre Constituinte Airton Cordeiro com a palavra.
O SR CONSTITUINTE RACHID SALDANHA PERZI
_ Tenho 'a irna;Jll'essão de que é só o autor do destaque ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - São dois a
favor e dois contra.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDElRO - A norma aqui é outra, V. Ex. a está meio complicado com a da
Reforma Agrária ...
O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI
_ Lá é mais ordenado nesse negócio, lá é mais disciplinado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Constituinte Airton Cordeiro, que encaminhará contra.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente srs. Constituintes, eu prefiro a forma adotada
pelo Relat~r, por uma razão muito simples: a questão da
obrigatoriedade do voto é tratada no § 1.0, do art .2.°, ~
esta obrigatoriedade do vo~o, no § 1.0, do art; 2.°, esta
atrelada ao alistamento eíeítoral. Por esta razao, eu me
manifesto contrariamente à emenda apresentada pelo
Constituinte Saulo Queiroz e, desde logo, digo que me
parece ser mais razoável tratar da obrigatoriedade ou facultatividade do voto, no § 1.0, do art. 2.°
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, quero-me defender. Evidentemente, não apresentei a emenda, sem atentar para os aspectos observados pelo
Constituinte Airton Cordeiro.
Entendo que o art. 1.0 trata, de fato, do sufrágio do
voto - se ele deve ser ou não obrigatório. O art. 2.° trata
do alistamento.
Vejam:
"O alistamento é para 16 ou 18 anos" - conforme várias emendas. E o alistamento é obrigatório ou não."
Vejam, o art. 1.0 trata especificamente de sufrágio do
voto. Entendo que se colocarmos que o voto é obrigatório
ou facultativo, no art. 1.0, parece-me mais próprio de fato,
do que no art. 2.° que trata, especificamente, do assunto
do alistamento. Por isso, mantenho a minha emenda e a
minha votação em destaque, por estar absolutamente convencido de que esse tratamento é o mais próprio.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Relator.

Agosto de 1987

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:
Concordo com as colocações feitas pelo Constituinte
Saulo Queiróz, no que diz respeito ao aspecto formal, de
técnica legislativa, até concordo; mas aí se trata de uma
questão de princípio que deve se estabelecer se o voto é ou
não, obrigatório. Então, estamos defendendo o voto facultativo e me mantenho, em minha idéia, que não é apenas
minha, mas sentimos essa tendência na Casa, bem como
ouvimos nas reuniões em que debatemos amplamente este
assunto.. Fixamo-nos pelo voto facultativo; agora, quanto
à técnica legislativa, até acolho as ponderações de S. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Até porque, apenas para ilustração dos nobres Constituintes, apresentei também ao art. 2.° emenda que versa sobre o alistamento, onde defendo a tese desse alistamento obrigatório aos 18 anos de idade, que me parece, sob o ponto de
vista da técnica legislativa, o tratamento do assunto ficará mais perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. ,CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, acho que a emenda de autoria do nobre Constituinte Saulo Queiróz resolve uma série de problemas e
prejudica uma série de outras emendas.
Quando se diz que o sufrágio é universal, que o voto
é direto, secreto e obrigatório, com isso estamos determinando que o § 1.0, do art. 2.°, perde sua razão de ser.
Até porque, quando se diz que o voto é obrigatório, evidentemente que é obrigatório o alistamento. E aí está se
definindo, nesta votação, a questão também do § 2.°, na
questão de ser facultativo.
Com esta redação se prejudica toda uma série de
emendas ao § 1.0, dependendo desta votação. Até porque,
se não ganhar a inclusão do obrigatório, neste art. 1.0,
significa que a maioria desta Subcomissão é favorável ao
voto facultativo e, portanto, ao § 1.0 Porque uma vez que
é facultativo, o voto é facultativo também ao alistamento.
Se for obrigatório voto, claro que é obrigatório, também, o
alistamento, porque é prévio, é um pressuposto, é um requisito.
Por isso, acho de fundamental importância a votação deste artigo e como sou favorável, evidentemente, à
obrigattoriedade do voto, e obviamente ao alistamento, encaminho favoravelmente a emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, voto a favor do art. 1.0, na forma exposta pelo
Relator, em virtude de entender o que se define, preliminarmente, nesta nossa Subcomissão, é a característica do
voto, e não a natureza do sistema democrático que deve
ser objeto de discussão no art. 2.0, quando se define o
acesso livre ou o acesso coercitivo ao direito do voto.
Entendo, também, contrariamente ao Constituinte Roberto Freire, quando define a obrigatoriedade do alistamento eleitoral, necessariamente está a se defender a obrigatoriedade do voto. Razão pela qual, inclusive, nós, pelo
l.P8irtido dos Trabalhadores, [estamos apresentando uma
emenda ao art. 2.0 Então, defendo o projeto do Relator,
porque entendo que no art. 1.0 é a característica do voto,
na sociedade brasileira, que tem que ficar claro. E a partir
da característica do voto é que se define o acesso a esse
voto, e como ele será dado pelos eleitores. Por isso, defendo que aprovemos o art. 1.0, na forma em que foi apresentado pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Em votação.
(Pausa.)
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A votação será da seguinte maneira: Voto "SIM", será
favorável à emenda do nobre Constituinte Saulo Queir6z,
significando que o voto será obrigatório. "NÃO" - é o
voto facultativo.
Repetindo' "SIM" é o voto obrigatório' e "NÃO" o
'
,,'
voto facultati~o.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Só o art. 2.0 que
será votado.
O SR. CONSTITUINTE
- Não!
Assim ficarão prejudicadas as emendas.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Tenho a impressão de
que há necessidade de uma organização nesta votação, de
vez que, acho que devemos votar juntos o alistamento e
o voto facultativo ou obrigatório. Como estamos será
apenas uma questão de redação incluindo o obrigatório
ou facultativo no art. 1.0 ou, onde já está, que é o art.
2.0, § 1.0

De modo que, este momento, não é para dizer quem
vota contra a inclusão disto no art. 1.0 que é a favor do
voto facultativo. Tenho a impressão de que só posso votar
no destaque e só há um destaque no art.. ,. V. Ex.a tem
que colocá-lo em votação; não tem como deixar de colocá-lo.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, sou contra a emenda no que diz respeito à redação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não posso
atender à vontade de cada constituinte, do contrário não
terminaremos os nossos trabalhos. Há um destaque ao
art. 1.0 Tenho que colocar o destaque.
O SR, CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Só se for
sobre a matéria.

o SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - É
sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a
palavra V. Ex.a , pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, acho que a dúvida suscitada tem fundamento.
A forma proposta pelo relator no art. 1.0, esgota o que
é o sufrágio e o que é o voto. Agora, no art. 1 ° - obrígatoriamente - não se deve prever a facultatividade ou
não do voto, porque é uma questão a ser tratada no art.
2.0 Então, na prática, tem razão V. Ex.a , mas o seu raCIOcinio está induzindo a uma dúvida muito grande no Plenário. O que vamos votar, é a forma adotada ou não, pelo
relator, e a emenda apresentada pelo ilustre Constituinte
Saulo Queiróz.
Nesta linha de raciocínio, quero aduzir mais que temos
uma emenda que poderia ser perfeitamente substitutiva,
de autoria do constituinte do PT, que cincide com meu
pensamento: a obrigatoriedade do alistamento e a facultatividade do voto. Se nós considerarmos prejudicadas as
demais emendas sobre o voto facultativo, aprovada a
emenda do Constituinte Saulo Queiróz, evidentemente que
a proposta do constituinte do PT estará prejudicada. Evidentemente que sim. Aprovada a obrigatoriedade, o voto
facultativo cai.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Um momento. Aprovada a emenda do nobre Constituinte Saulo Queiróz, evidente que ficarão prejudicadas as emendas que se
referem ao voto facultativo. Mas não ao alistamento.
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A SRA. CONSTITUINTE LíDICE 'DA MATA - "NÃO",
ao alistamento facultativo?
O SR. 'CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Se o
voto é obrigatório, V. Ex.a não vai deixar o cidadão se
alistar! Como, Ex.a?
Se o voto é obrigatório, o alistamento é obrigatório.
É lógicol
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Agora,
o que V. Ex.a quer dizer, pelo menos o que entendi, é que
não quer que o voto seja obrigatório, mas pode querer que
o alistamento seja obrigatório, até para ter o Censo. Pode.
É questão de opção de V. Ex.a Agora, faço o argumento de
que no momento que não é obrigatório o principal é dizer
que o requisito também deixará de ser obrigatório. Agora,
pode alguém querer, e é um direito que assiste a cada um,
querer que o acessório seja obrigatório, embora o principal
não seja.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro)
Tem a palavra o nobre relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi)
Com todo
respeito ao nobre Presidente, mas creio que a forma como
a coisa está sendo colocada aqui, está induzindo os Srs.
Constituintes a votar desta ou daquela maneira. Tenho a
impressão de que não existe prejuízo algum na discussão
do art. 2.0 e seus parágrafos, se aprovarmos a definição
do voto, porque o sufrágio é universal e o voto é direto e
secreto. O Constituinte Roberto Freire, com o brihantismo
que lhe é peculiar. também está procurando induzir, porque existe uma diferença fundamental entre o alistamento
obrigatório e o voto obrigatório ou facultativo. Isso tem
que ser discutido aqui.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Peço aos Srs.
Constituintes que só falem com autorização do relator ou
do orador que estiver na tribuna.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Assim, Sr.
Presidente. haverá um prejuízo irreparável à nossa proposta e até a forma como vamos aprovar, se for aprovado
o que propõe o Constituinte Saulo Queiróz Sabem por
auê? A definição é clara Existe uma diferença fundamental entre o voto obrigatório e o alistamento obrigatório. ou vice-versa. A definição do voto é muito clara:
"O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto. Então,
não existe prejuízo algum, em que aprovemos agora isto
aqui, e passemos a discutir o art. 3.°, existindo pedido de
destaque sobre a mesa, quando discutiremos exaustivamente o problema ao alistamento e do voto obrigatório ou
não.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES - Sr.
Presidente, peço a palavra para contestar o argumento do
Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Srs. Constituintes, eu gostaria só de esclarecer: vamos disciplinar
um pouco os nossos trabalhos, senão não conseguiremos
atingir o nosso horário previsto.
É preciso esclarecer bem que o ilustre relator, teoricamente, tem razão. O Constituinte Saulo Queiróz solicitou
que o seu destaque fosse votado, em primeio lugar, ao
art. 1.0
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Mas,
Sr. Presidente, existem outros destaques na mesa sobre a
mesma matéria que terão suas votações no momento certo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas adotamos uma seqüência de votação.
A Presidência já aceitou várias sugestões e estamos
retroagindo às decisões j á superadas. Aí não vamos acabar
nunca.

176

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o Constituinte Saulo Queiróz exigiu que fosse colocado
o seu destaque em primeio lugar. Foi o pedido do Constituinte Saulo Queiróz. Então vamos colocar em votação e
vamos atender.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Um
minuto. Solicito esperar um pouco. Agora tenho que disciplinar os trabalhos.
Vou colocar em votação simbólica, se concordam ou
não com o pedido do Constituinte Saulo Queiróz, para ser
colocado, em primeiro lugar, seu destaque e votação.
Os Srs. Constituintes que apóiam a solicitação do Constituinte Saulo Queiróz, para que seu destaque seja votado
em primeiro lugar queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Está aprovado.
Vai ser colocado em votação o destaque do Constituinte Saulo Queiroz, por decisão da maioria ou por decisão do
voto do Relator.
Em votação.
"SIM" - é favorável à emenda.
A emenda diz o seguinte:
"O sufrágio é universal e o voto é direto, secreto e obrigatório."
"SIM", a favor ida emenda.
Vai-se proceder à votação. (Pauaa.)
Solicito ao Sr. Secretário que anuncie voto por voto.
(Procede-se à votação.)
!RESPONDEMA CHAMADA E VOTAM OS SRS.
CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - NAo.
Francisco Rossi - NAO.
Francisco Sales - SIM.
Horácio Ferraz - NAO.
Israel Pinheiro Filho - NAO.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - SIM.
José Melo - SIM.
Lídice da Mata - SIM.
Paulo Delgado - NAo.
Ronaldo Cezar Coelho - SIM.
lRospide Netto - SIM.
Saulo Queiroz - SIM.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Geraldo Alckmin - NAO.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
Assis Canuto - SIM.
o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Presidência vai proclamar o resultado.
Votaram "SIM" 11 Srs. Constituintes.
Votaram "NAO" 7 Srs. Constituintes e 3 votos abstenção.
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Está aprovada a emenda do nobre Constituinte Saulo
Queiroz.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Se tem até 21 Membros a Subcomissão, só pode ser
aprovada com 12 votos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Sr. Constituinte, temos 21 membros. Pode ser aprovada com 11 em
vez de 21 Membros.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Perfeito, Sr. Pr-esidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se passar ao destaque à emenda de autoria do Constituinte Waldyr Pugliesi, que já está prejudicada. "O alistamento e o
voto serão obrigatórios."
O destaque do nobre Constituinte Saulo Queiroz à
emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada: "O voto
é obrigatório, exceto para os analfabetos e para o eleitor
com mais de 75 anos."
O SR. CONSTITUINTE PAti"1.LO DELGADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O destaque do
Sr. Constituinte Fernando Gasparian ao § 1.0, que diz o
seguinte:
"Emenda n.O 14: o alistamento e o voto são
obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos."
Fica prejudicada a emenda e vamos discutir o § 1.0.
Vamos colocar esta em votação, porque aí fica discutido então o § 1.0 do art. 2.°
Vamos passar para o art. 2.°, que trata do alistamento.
O destaque do nobre Constituinte Saulo Queir6z ao
art. 2.° também está prejudicado. O alistamento é obrigatório. É o problema de ídade,
O SiR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Acho que
quando se fala em alistamento obrigatório para os maiores de 18 anos, de fato estabelecemos uma regra de a partir de 'que data. O voto obrigatório é uma coisa. O alistamento a partir de que idade e o cidadão será obrigado a
se alistar; isto parece que deveria ser tratado, salvo melhor juízo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Constituinte Paulo Delgado também tem um destaque: "O alistamento é obrigatório e o voto facultativo."
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, eu gostaria que a Presidência considerasse prejudicado o § 1.0 da minha emenda, mas mantivesse o caput
do artigo e os §§ 2.0 , 3.0 e 4.°.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Isso nós vamos discutir. Os §§ 2.0 e 3.0 não estão prejudicados. A
emenda não é de V. Ex. a A emenda é do Constituinte
Cláudio Avila da Silva e só tem o § 1.0
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO emenda minha, de n.O 4, ao art. 2.°

Há uma

O SR. PRESIDENTE asrael Pinheiro) - V. Ex. a tenha um pouco de paciência que chegaremos lá.
O destaque à Emenda n.O 121 está prejudicado.
Desta-que da Constituinte Lídice da Mata à Emenda
n.o 100. 'É o art. 2.° A emenda diz o seguinte:
"Substitua a expressão 'falicitará', contida no
§ 4.°, do art. 2.°, pela expressão 'garantirá e facilitará'."

Agosto

de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicitaria
aos nobres Constituintes que tenham um pouco de paciência. Nós temos que seguir a seqüência dos destaques.
Evidentemente aparecerão outros destaques. Se todo o
mundo questionar o seu destaque, eu não conseguirei nunca disciplinar a votação. Vamos colocar estes destaques de
votação, que não prejudicarão outro destaque sobre o artigo 2.0
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Tenho
uma pergunta a fazer. No caso os destaques que seriam
feitos ao art. 2.0 do caput do artigo serão votados posteriormente?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Ao caput
do art. 2.0 , até agora, não apareceu nenhum destaque.
O que temos aqui para votar é do Saulo Queiróz, que
é problema dos maiores de 18 anos, e o de V. Ex. a que,
agora, surgiu.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIR6Z - Sr. Presidente, a minha Emenda de n.o 4, foi apresentada no dia
15. Ela trata, exatamente, dessas questões.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Há ainda o
destaque solicitado pelo nobre Constituinte Paulo Delgado,
à Emenda n.? 4, ao art. 2.0 e seus parágrafos.
Tem o destaque do Constituinte José Melo, a Emenda
n.? 85. Não cita o artigo. Mas no parágrafo ele cria um
novo artigo, mas tem um parágrafo que diz o seguinte:
"O alistamento e o voto são obrigatórios." Já está prejudicado.
Temos aqui três destaques: sobre o art. 2.0 e seus
parágrafos. Vamos dar preferência à votação do caput
que é o destaque do nobre Constituinte Paulo Delgado e
do nobre Constituinte Ronaldo César Coelho, que pediu,
exatamente, o destaque à Emenda n,? 4, -conjuntamente.
A emenda já é conhecida e os Srs. todos Constituintes
possuem o anteprojeto. Vou evitar a leitura para ganharmos tempo. Para encaminhar a votação.
Os Srs. Constituintes querem encaminhar a votação?
(Pausa.)
Vamos ler o art. 2.0 , é um substitutivo ao artigo do
Relator:
"São eleitores os brasileiros que à data da
eleição tenham 16 anos ou mais, alistados na forma da lei.
§ 1.0 O alistamento é obrigatório e o .voto
facultativo."
Foi prejudicada.
"§ 2.0 Nenhum brasileiro está excluído do
alistamento eleitoral, por razões de sexo, raça,
grau de instrução, fortuna, convicção política, fé
religiosa, profissão e condenação criminal.
§ 3.0
Não podem alistar-se os eleitores que
não saibam exprimir-se na língua nacional e os
que estejam privados dos direitos políticos, nos
casos previstos nesta Constituição.
§ 4.0
A lei facilitará o exercicio do voto
pelos analfabetos."
Essa emenda prejudica as emendas dos destaques da
nobre Constituinte Lídice da Mata?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu estou
fazendo um levantamento da Constituinte. Tenha um pouco
de paciência. são três destaques sobre o art. 2.0 O do
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nobre Constituinte Paulo Delgado e da Constituinte Lídice da Mata, que não prejudica, que acrescenta a expressão "garantirá", e do nobre Constituinte Saulo Quei.
róz, de que "O alistamento é obrigatório para todos os
brasileiros maiores de 18 anos," que inclui o problema
da idade. Se for aprovado o destaque do nobre oonstítuinte Paulo Delgado em que propõe 16 anos, prejudicará
o destaque do Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Visto
que há destaques, sugiro que as emendas modificativas
dos parágrafos, que nós seguíssemos uma ordem na votação, ou seja, primeiro votaríamos o caput, em que ele
define fundamentalmente a idade e, depois, iríamos votar
parágrafo por parágrafo, para que o trabalho ficasse ordenado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não há
pedido de destaque, mas eu vou considerar o pedido ver·
bal do nobre Constituinte.
Está em votação o caput do art. 2.0 Quem votar "sim",
está a favor da redação original do Relator; "não", evidentemente será contrário.
Nobre Constituinte, V. Ex. a criou um problema regimental, porque V. Ex.a apresenta, no parágrafo, a idade
de 18 anos, e o nobre Constituinte Paulo Delgado no
caput, ele já põe 16 anos. Se votar o caput ...
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Se ficar
recusado o dele, então votará o meu. Porque assim fica
prejudicado.
SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIR6Z - É igual
ao do Relator que já foi aprovado de manhã.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Então vamos
colocar exatamente o Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ Tem
uma emenda do Constituinte Arnaldo Martins, propondo
uma modificação no caput do art. 2.0 Eu não sei se ele
está em destaque. Ele fixa em 18 anos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Ele
não está em destaque. Nós só poderemos votar os destaques.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Mas era
isso que eu queria saber, se havia destaque.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Os destaques são três. Vamos colocar em votação o destaque do
nobre Constituinte Saulo Queiróz.
Diz o seguinte:
"Dê-se a seguinte redação ao caput e suprima-se o § 1.0
Está em votação.
sa.)

Solicito ao Secretário que proceda à chamada. (Pau-

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Sr. Pre·
sídente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE lIsrael Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - A emenda do Constituinte Saulo Queiroz dando nova redação ao
caput do art. 2.0 e modificando a questão da Idade no
no mérito, também.
Ele não fala aue são eleitores os brasileiros de 16
anos, ele fala: "são alistáveis os eleitores que contem
18 anos" e, com isso, ao falar em alistamento, ele modifica, 310 invés de falar em eleitor, modifica a idade, e por
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isso, suprime o § 1.0 que fala em alistamento porque ele
coloca no caput,
Neste, realmente, ele consegue definir a questão dos
18 ou 16 anos, no eaput,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Exatamente.
O nobre Constituinte tem toda razão.
Então, votando-se a favor, define-se pelos 18 anos,
votando-se "NÃO", pelos 16 anos.
"SIM", 18 anos, "NÃO" 16.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM À

OHAMADA E

VOTAM OS

CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO.
Arnaldo Moraes - NÃO.
Francisco Rossi - NÃO.
Francisco Sales - NÃO.
Horácio Ferraz - SIM.
Israel Pinheiro Filho - SIM.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - NÃO.
José Melo - NÃO.
Lídice da Mata - NÃO.
Paulo Delgado - NÃO.
Robson Marinho - SIM.
Ronaldo Cezar Coelho - SIM.
Rospide Netto - SIM.
Saulo Queiróz - SIM.
Waldyr Pugliesi - NÃO.
Geraldo Alckmin - SIM.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
Assis Canuto - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) quorum.

SRS.

Não deu

A Presidência vai esclarecer: a votação só está considerada aprovada ou definida, quando houver maioria
absoluta a favor ou contra.
A maioria aqui são 11 votos.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Eu pediria
ao Sr. Presidente a interpretação do Regimento, através
de uma leitura, porque me parece que a maioria é dos
presentes.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a vai
me perdoar, mas a certeza é absoluta. Art. 21, § 2.°, do
nosso Regimento.
Vou ler para V. Ex. a :
"As deliberações nas Comissões e Subcomissões exigirão maioria absoluta de votos."
Então, ficou prejudicado o destaque do nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, uma questão de ordem sobre a interpretação
do resultado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
a palavra.
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O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Quando foi votado o Relatório foram retirados os destaques.
Concorda V. Ex.a ?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concordo.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - O que
seria necessário para voltar o corpo do Relatório era
o original, o qual precisaria ter maioria.
O SR. PRESIDENTE (Isra·el Pinheiro) - Sem dúvida.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Quando o relatório foi votado...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não! Não!
Vamos ter um pouco de paciência. Vamos examinar.
A emenda do nobre Constituinte Saulo Queiróz diz
o seguinte:
"Art. 2.° Dê-se a seguinte redação ao caput
e suprima-se o § 1.0: o alistamento é obrigatório
para todos os brasileiros maiores de 18 anos."
Se não conseguiu a aprovação desta emenda, prevalece o art. 2.° do Relator que diz o seguinte:
"São eleitores os brasileiros que à data da
eleição contem 16 anos ou mais, alistados na
forma da lei."
É claro!
Nobre Constituinte Assis Canuto, infelizmente V. Ex. a
não tem razão, porque não teve número para incluir o
destaque do nobre Constituinte Saulo Queiróz no local do
art. 2.°, do projeto.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Pelo contrário, Sr. Presidente. Nós votamos o relatório original,
destacando. Então, esse caput saiu do relatório original e
para voltar precisa de maioria.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Destacamos
sim. V. Ex.a tem razão. Mas, não entrou.
Vou proclamar o resultado.
Votaram "SIM" 10 Srs. Constituintes, 8 "NÃO" e três
ausentes.
Rejeitado.
Vamos passar ao destaque da nobre Constituinte Lídice da Mata.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra V. Ex. a , pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - O destaque do ilustre Constituinte Saulo Queiróz trata do alistamento: "o alistamento é obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18 anos."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte, este assunto já foi debatido, porque na votação
anterior ficou bem claro que se o voto é obrigatório para
18 anos, o alistamento passa a ser 16.
Isto já foi decidido. É questão que já decidimos aqui.
Vamos passar h Emenda n.o 100.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Há
um destaque para votação do caput do anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Foi votado
agora. Acabou de ser votado. Foi decidido que nós votamos o caput. O destaque do nobre Constituinte Saulo Queiróz foi exatamente o caput.
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Vamos votar, agora, o destaque à Emenda n.o 100, da
nobre Constituinte Lídice da Mata. Ela acrescenta a expressão "garantirá e facilitará" ao § 4.°, do art. 2.°
Com a palavra a Constituinte Lídice da Mata para
encaminhar.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Só para
dizer que acredito que a melhor formulação para o artigo
é de que a lei garantirá o exercício do voto pelos analfabetos.
Na medida em que a forma de facilitar será definida
na lei ordinária, mas há necessidade de afirmar-se a questão, de garantir-se o voto ao analfabeto. Por isso, acresceitei esta formulação. Acho que dizer apenas "facilitará"
abre a possibilidade de termos o que tivemos, ainda neste
ano de 1986, que é a lei, não sendo facilitada ao analfabeto, não sendo garantida ao analfabeto, pela falta de
facílídades objetivamente não designada pelo Supremo
Tribunal Eleitoral, ou seja, a necessidade de se colocar
na Constituição a garantia do voto para o analfabeto.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte, para encaminhar contra.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Eu
confesso que preciso de uma interpretação do Helator para
saber qual é a extensão do verbo "facilitar", usado aquí por
S. Ex.a. Porque se nós simplesmente trocarmos o vocábulo
"facilitará" por "garantirá", nós seremos redundantes.
Parece-me que, se o espírito aqui for criar condições mais
fáceis, para que o analfabeto possa votar é até uma questão de legislação ordinária, e não de natureza constitucional, porque o voto, ao analfabeto já é garantido. Quando
se diz aqui:
"São eleitores os brasileiros que, à data da
eleição, contem 16 anos ou mais alistados na forma da lei."
Existe uma lei garantindo o voto do analfabeto. Como
não? A lei já existe.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) Com a palavra
o Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Em parte, a argumentação do Constituinte Airton Cordeiro procede, porque veja, a Constituinte Lídice da Mata propõe que se
modifique, acrescentando "garantirá".
Ora, está implícita essa garantia no momento em que
se faz referência ao analfabeto que terá de ter condições
para que ele possa se expressar, expressar a sua vontade
através do voto. O que acontece? Por que pusemos aqui
"falicitará"? Porque nesta última eleição, a impressão que
se procurou passar é de que o analfabeto saberia ler e
escrever - um absurdo. Porque a cédula oferecida ao analfabeto foi a mesma oferecida aos letrados. Então, entendo
que seria uma redundância e a nível de técnica legislativa,
com todo o respeito às intenções da nobre Constituinte
Lídice da Mata, 'acho que seria uma redundância realmente, porque, até como um princípio, não como legislação
ordinária, mas como princípio está estabelecido aqui neste
parágrafo 4.° quando faço menção à forma de facilitar o
voto ao analfabeto. Está implícito.

a SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, acredito que da forma como está vai causar interpretações errôneas e equivocadas e abrirá a hipótese
de o analfabeto voltar a não ter voto neste País.
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art. 2.° diz que:
"São eleitores os brasileiros que contem 16
anos na data da eleição, alistados na forma da
lei."
A lei pode dizer que para se alistar precisa ...
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não é questão
de mérito.
O SR. CONSTITUINTE Roberto Freire - Claro que é.
Deixe terminar minha argumentação. A lei pode dizer ...
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Então, é forma
e técnica legislativa.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, não é a intenção do Relator.
Sr. Presidente, não estou querendo aqui levantar questão, porque não se está discutindo intenção.
Acredito que o Relator queira garantir o direito do
voto ao analfabeto, seja algo pacífico. Só que da forma
como está aqui, diz o seguinte: "alistar-se na forma da
lei". A lei ordinária pode dizer que para se alistar o cidadão de 16 anos tem que saber ler e escrever, porque na
Con~tituição. não diz, em nenhum momento, que está garantído o díreíto de voto ao analfabeto; pelo contrário.
Onde é que está dizendo?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Está no § 4.°
Está implícito, nobre Constituinte. E evidente que isto é
princípio constitucional.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Em
Constituição não se deixa implícito e nem se facilita. Em
Constituição se outorga direitos ou deveres. Não se facilita.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas o
outorgando esse direito.

§

4.° está

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas a
Constituição tem que ser imperativa. Facilitar não é império, facilitar não outorga; facilitar é facultar.

a fundamental é a lei garantir o voto do analfabeto.
A questão de facilitar o exercício desse direito é uma questão evidentemente de lei ordinária. Agora, a nível constitucional aqui tem que ter a garantia do voto ao analfabeto.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES - Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) vra V. Ex.a

Tem a pala-

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES - Existe
uma das emendas que estou apresentando, no § 2.°, e que
precisa, exatamente, é a garantia do voto do analfabeto
que devemos votar em seguida.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente: a Constituição está dizendo que são eleitores os
brasileiros que, à data da eleição, contem tantos anos de
idade alistados na forma da lei. Isso dá aos analfabetos o
direito de votar. É a declaração 'que dará ao analfabeto;
as exceções vêm adiante, e o § 4.° manda apenas que a lei
facilite no sentido de colocar uma folha de votação melhor, uma cédula mais fácil para eles ou com cor para
que eles, já que não saibam ler, tenham pelo menos a
referência da cor. Então, não há nenhuma dúvida de que
está assegurado, nesta Constituição, o direito aos analfabetos. E o § 4.° manda apenas que seja feita uma legislação que facilite o analfabeto a votar, já que eles não
sabem ler, através de cores ou outra coisa qualquer.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Continua o
encaminhamento de votação. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira encaminhar, vamos
passar à votação da Emenda n.o 100.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Levando em consideração a argumentação do Constituinte Roberto Freire, gostaria de requerer uma precedência da votação do § 2.° da emenda que apresentei a
este artigo, onde se fixa claramente, concordando com a
argumentação do Constituinte Roberto Freire, que nenhum
brasileiro será excluído do alistamento eleitoral por razões
de sexo, raça, grau de instrução, fortuna, convicção política, fé religiosa, profissão e condenação criminal. Então,
com esse artigo teríamos condição de precisar, no § 4.0,
o processo de facilitar o voto dos analfabetos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Com todo o
respeito ao Constituinte Paulo Delgado, eu entendo que
a questão de princípios tem que ser sintética. Eu tenho
impressão de que o que nós colocamos na nossa proposta
abrange tudo, até porque não faria sentido, no § 4.°, eu
dizer que a "lei facilitará o exercício do voto aos letrados".
Se estou me referindo aos analfabetos é evidente, é óbvio,
não consigo imaginar 'que alguém possa entender alguma
coisa diferente, do que nós não estaríamos resguardando,
como princípio constitucional, no § 4.°, o direito do voto
ao analfabeto.
A garantia, nobre oonsrüuínte, está implícita. Até eu
requerida ao nobre Presidente que pusesse logo em votação, porque nós vamos ficar discutindo exaustivamente,
e eu entendo as intenções do nobre Constituinte Paulo
Delgado, mas também entendo que a forma como foi colocada aqui, a nível de princípio, está bem abrangente, bem
genérica - abrange tudo. Não há o que se referir aí a nível
de sexo, de raça, grau de instrução, fortuna, convicção
política. Tudo isso está implícito nos princípios gerais que
nós propomos aqui em nosso anteproj eto. Não há a menor
dúvida.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Nobre
Relator, a tradição constitucional brasileira não tem sido
essa; às vezes a lei complementar contraria o princípio
constitucional que se imaginava que estava expresso. Nós
observamos, por exemplo, a lei de greve. O princípio constitucional assegura a lei de greve, mas a lei complementar
cria tantos obstáculos à efetivação de uma greve que ela
se torna praticamente ilegal.
Então, ao se precisar, nós teríamos uma forma de
evitar, exatamente, que a lei complementar ao contrário
do que prevê o princípio constitucional, que ela contrarie
e fraude o princípio constitucional. Este é o objetivo da
defesa do nosso parágrafo hoje.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu concordo
com as colocações de V. Ex.a mas eu me mantenho na idéia
de que devemos nos fixar em princípios genéricos. Da
forma como está em nossa proposta, entendo que atende
perfeitamente àquilo que está propondo V. Ex.a , como
também volto a insistir que eu não consigo alcançar o
raciocínio de quem queira entender coisa diferente de que
no § 4.° não estaríamos garantindo o voto do analfabeto
se estou me referindo especificamente a uma maneira de
facilitar o voto ao analfabeto, partindo exatamente do que
ocorreu nas últimas eleições, quando - repito - se imaginou que o analfabeto saberia ler e escrever como o letrado e a cédula oferecida foi a mesma. Então, entendi
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imperioso que se pusesse, como princípio constitucional, a
facilidade do voto ao analfabeto. Isso, é claro, terá que
ocorrer a partir de uma legislação ordinária ou lei complementar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação o destaque da nobre Constituinte Lídice
da Mata. Emenda n.O 100.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, qual é a redação proposta, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - "Garantirá".
Os Srs. Constituintes têm todas as emendas impressas sobre suas mesas.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Ape..
nas para obedecermos à técnica legislativa, Sr. Presidente.
Vamos admitir que seja aprovado o destaque; então, nós
teremos a seguinte redação:
"a lei garantirá o exercício do voto para os
analfabetos."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. "Garantirá e facilitará". ljJ da emenda da nobre Constituinte
Lídice da Mata. Está bem clara, Emenda n.O 100. Ela acres.
centa a expressão "facilitará". Estamos votando essa matéria.
O SR. RELATOR (Francisco ROSSi) - Não. "Garantirá". Porque "facilitará", já está.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A emenda
está com esta redação.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Sr.
Presidente, ainda não terminei meu pensamento. E garantirá em vez de facilitará.
Qual é a lei que vai garantir o exercício do voto? Não
é a Constituição? É! Então, quero propor o seguinte, para
que não sejamos amanhã até ridicularizados: "É assegurado o exercício do voto pelos analfabetos".
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a não
tem emenda a respeito, nobre Constituinte. Não pode.
V. Ex.a. vota contra. É emenda de redação. Mas agora
estamos votando a emenda da nobre Constituinte.
Faço um apelo aos nobres Constituintes que ajudem
a Presidência, porque estamos levantando questões aqui
que fogem totalmente do Regimento.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Nós
vamos votar uma aberração.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas é problema da Constituinte; ela deseja a votação.
Está em votação. "Sim", é a favor da emenda; "Não",
contra a emenda. (Pausa.)
(Procede-se à votação nomínal.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTI·
TUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - NAO.
Francisco Rossi - NÃO.
Francisco Sales - NAO.
Horácio Ferraz - NAO.
Israel Pinheiro Filho - SIM.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - SIM.
José Melo - SIM.
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Lídice da Mata - SIM.
Paulo Delgado - SIM.
Robson Marinho - SIM.
Ronaldo Cezar Coelho - SIM.
Rospide Netto - NAO.
Saulo Queiróz - SIM.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Geraldo Alckmin - SIM.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
Heráclito Fortes - SIM.
Assis Canuto - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Presídêneía vai proclamar o resultado; 14 a favor da emenda e
6 contra.
A emenda foi aprovada, com a ausência de um oonstituinte do PDS.
Vamos agora ao destaque do Constituinte Paulo Delgado.
Agora, é opção de redação. Ou permanecem os § 1.0,
2.°, 3.0 e 4.° do Relator.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, creio que o § 1.0 está prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está prejudicado ;então o § 1.0 fica: "O alistamento é obrigado".
Então, não há necessidade; se a redação retira, então
vamos colocar em votação, praticamente, os §§ 2.°, 3.° e 4.°
UM SR. CONSTITUINTE (
) - Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte, tenha um pouco de paciência. O Presidente está
acabando de explicar a votação, V. Ex.a. interrompe, tenha
um pouco de paciência.
O SR. CONSTITUINTE - Tem um destaque para ser
votado o caput.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O caput já
foi votado. Qual é o número da emenda de V. Ex.a? Não
está na mesa.
UM SR. CONSTITUINTE - Em relação à redação do
anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nós j3- decidimos que é posterior. V. Ex. a requereu. Tem razao. É
aquela famosa discussão. Agora ele requer. O nobre Cons·
tituinte tem razão. Podemos agora votar os destaques daqueles Constituintes que solicitaram a supressão. Exatamente.
Vamos votar agora os seguintes destaques. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - 9 § 2.° do
artigo, o Relator, no seu parecer, é con~ra o al1S~amento
indiscriminado; 'Por isso é que eu ~staTIa de pedír ao Sr.
Presidente que colocasse em votação.
Nós defendemos o alistamento indiscriminado, inclusive para aqueles que estão condenados criminalmente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
razão. Vamos colocar, em votação, o § 2.°, da Emenda
n.O 4 do nobre Constituinte Paulo Delgado e explico por
quê.' Aprovado o destaque do nobre Constituinte Paulo
Delgado, fica prejudicado o § 2.0 do anteprojeto do Relator.
Está bem claro?
Concedo a palavra o Sr. Relator, para justificar.
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O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Volto a fazer
referência ao que já disse, porque está um pouco tumultuado isso aqui, e seguramente o que disse o Constituinte
Paulo Delgado, e até pela forma como a coisa está sendo
conduzída parece que não foi bem apreendido por todos.
Entendo que não faz sentido que um condenado possa ter
o direito ao alistamento e, conseqüentemente, ao voto,
como propõe o Constituinte Paulo Delgado.
Entendo que o cabo e o soldado devam votar, sim, mas
nós fazemos uma ressalva aqui aos conscritos que, são
aqueles que prestam serviço mUitar obrigatório, compondo
forças que, eventualmente, possam garantir a própria eleição com grandes contingentes que têm que se deslocar, às
vezes, para garantir a eleição. Haveria uma dificuldade
quase que intransponível para que os conscritos pudessem
votar. Essa é a colocação que eu faço.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação.
"SIM" é votar a favor dos §§ 2.° e 3.° do Constituinte
Paulo Delgado que se opõe ao § 2.° {lo Relator, o qual diz
que os militares são alistados, exceto os conscritos.
O nobre constituinte Paulo Delgado amplia para todos

os segmentos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Airton Cordeiro.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, não quero ser impertinente, mas quero chamar
a atenção de V. Ex.a para o seguinte: se nós votamos há
pouco que a "lei garantirá e facilitará o exercício do voto
para os analfabetos" e nós vamos votar agora o § 2.° dizendo que nenhum brasileiro será excluído do alistamento,
por razões de sexo, raça, grau de instrução, nós estamos
sendo redundantes, sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
razão. Mas isso será tarefa para o Relator, depois de sistematizar nossa votação, para marcar a posição do nobre
Constituinte Paulo Delgado.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não é bem isso,
é uma questão muito objetiva, de mérito, inclusive.
No momento em que se votar "SIM" está sendo aprovado o que propõe o Oonstítuínte Paulo Delgado: "NAO"
fica aprovado, mesmo se não der os 11, aquilo que estamos propondo. E repetindo e lembrando, o nobre Constituinte Paulo Delgado propõe que essa possibilidade de
alistamento e voto seja extensivo a todos os brasileiros,
inclusive aqueles que estão Condenados, os militares conscritos e etc.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, pela ordem.
Gostaria de esclarecer que, quando eu defendi essa
emenda e esse destaque, eu deixei claro que, reconhecendo
a amplitude do parecer apresentado pelo Relator, no entanto esse parecer, exatamente na questão dos militares e
dos condenados criminalmente, ele se opõe à emenda. Essa
é a razão pela qual, para que o relatório final reflita a
discussão desta Subcomissão é que a votação deve ser feita.
O objetivo é que, no caso da condenação criminal, é muito
claro na sociedade brasileira, a falência dos processos correcionais, a falência do sistema penitenciário e o que se
diz é que a prisão tem o objetivo de educar e ressoeíalízar
o detento.
A emenda propõe, exatamente, através do exercício
pleno do direito de cidadania, dar a eles também o direito
de voto.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicito a
atenção do nosso Plenário. (Pausa.)
Está em votação.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO.
Arnaldo Moraes - NAo.
Francisco Rossi - NÃO.
FranciS'Co Sales - NAo.
Horácio Ferraz - NÃO.
Israel Pinheiro Filho - NÃO.
Jayme Santana - NÃO.
José Agripino - NÃO.
José Melo - NÃO.
Lídice da Matta - SIM.
Paulo Delgado - SIM.
Robson Marinho - NÃO.
Ronaldo Cezar Coelho - NAO.
Rospide Netto - NAO.
Saulo Queiróz - NÃO.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Geraldo Alckmin - NÃO.
Rachid Saldanha Derzí - NAO.
Assis Canuto - SIM.
Heráclito Fortes - NAO.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vou proclamar o resultado. São 16 "Não", e 4 "Sim".
Está rejeitado o destaque do nobre Constituinte Paulo Delgado e ficam prejudicados o destaque do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, o destaque do Constituinte
Airton Cordeiro ao art. 2,0, § 1.0.
O parágrafo 1.0 não existe mais.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, estou inconformado, eu queria encaminhar.
Por exemplo, a minha opinião não vem ao caso, sou a
favor do voto só a partir dos 18 anos de idade. Mas pedi
destaque para que não constasse do texto, por exemplo,
qualquer menção à questão de idade. O meu entendimento é que, a ser dado para o maior de 16 anos, que seja na
lei ordinária quando ele assumir, voluntariamente, a responsabilidade civil e penal, por exemplo. Por isso, eu
queria ver isto votado. Meu destaque é para eliminar,
Sr. Presidente. Não vi isso votado.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - O destaque é
supressívo, Sr. Presidente. Acho que ele tem toda a razão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação. Eu vou aceitar a sugestão dos Constituintes Ronaldo Cezar Coelho e Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Aí não
é questão de 'aceitar nenhum apelo, por mais respeitável
que seja e de dois respeitáveis Constituintes. É uma

Agosto de 1987

questão do Regimento. Isto é uma matéria que foi prejudicada. A partir do momento em que uma emenda
substitutiva que determinava que deveria ser 18 anos, não
cabe no mesmo grau numa mesma reunião, renovar-se
para suprimir aquilo que ficou aprovado, quando não foi
rejeitado, através daquela votação, da emenda do Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu entendo que
seu pedido de destaque está prejudicado. Eu entendo. Eu
entendo até porque foi votado, hoje pela manhã, aprovando. Agora, o destaque de V. Ex. a é para não fazer referência à idade.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Sr. Presidente, peço a palavra, para debater.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRõZ - Sr. Presidente, há quem entenda, nesta Comissão ·e, eventualmente, poderá ser a opinião do nobre Constituinte Ronaldo Gezar Coelho, que não nos cabe tratar de sistema
eleitoral. Ele apresentou uma emenda supressíva. Eu apresentei uma emenda modificativa que não logrou êxito.
Agora, quanto à emenda supressíva, pode ser a opinião
da maíoría, de que não deva ser consignada no texto
qualquer menção ao sistema eleitoral. Acho que ela deve
ser votada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos
adquirir um caráter liberal, vamos colocar em votação que
é mais rápido do que a díscussão, (Pausa.)
Em votação o destaque do Sr. Constituinte Ronaldo
Cezar Coelho.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, nós cometemos um erro; teria que ser votada
primeiro a questão da idade, depois de 16 ou 18 anos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nós já discutimos isso aqui três vezes.
Está em votação o destaque do Constituinte Ronaldo
oezar Coelho.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de registrar o meu
protesto contra esta atitude da Presidência, porque, na
verdade, o que se está fazendo aqui é voltar-se a uma
matéria vencida. Isso não é possível, porque ela foi aprovada. Com a ausência de quorum, aqui se aprovou o projeto do Relator. Gostaria de protestar contra isso.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Aí V. Ex.a
comete uma pequena injustiça com a Presidência. A intenção é liberalizante.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Na
minha opinião
equivocadamente liberalizante, Sr. Présídente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - É equivocada, mas é liberal, não prejudica ninguém. Porque é só
votar. V. Ex. a votará "NAO"?
é

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIROEstá se refazendo uma votação que foi feita num momento que não deu quorum.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, o que é que está escrito lá - é para suprimir?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não é para
suprimir. Ele está pedindo o destaque.
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o SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr. Presidente, como está escrito lá - é para suprimir?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Para
votar a favor ou contra. É para suprimir ou não.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Subjetivamente, esse destaque era supressívo,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Ele só
está querendo lembrar algo que se passou na questão da
reforma agrária, que não é bom exemplo nesta Casa. Não
é nenhum bom exemplo. O que eu estou querendo dizer é
que vamos votar algo que já foi votado. É evidente; foi
aprovado.
O SR. PRESIDENTE' (Isra·el Pinheiro) - Nobre Constituinte Roberto Freire. Vamos passar ao processo de votação. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, a Mesa não está cometendo nenhuma violência regimental. Foi apresentado um destaque substitutivo
que tem preferência sobre o destaque supressívo. votou-se
o destaque substitutivo, não alcançou quorum. Mantevese a redação do anteprojeto; agora, regímentalmente,
tem-se que votar o destaque supressivo, apresentado pelo
Constituinte !Ronaldo Cezar Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra à nobre Constituinte Lídice da Mata.
A SRA. OONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de conhecer o
conteúdo do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - li': o art. 2 °
A SRA. CONSTITUINTE LíDIeE DA MATA - Não,
Sr. Presidente. Eu quero saber o conteúdo do destaque
feito pelo Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Suprimindo o
caput do art. 2.°
A SRA. CONSTITl.i"INTE LíDICE DA MATA - Diz
isso?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Não diz.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Então,
não temos o que votar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O nobre oonstítuínto Ronaldo Cezar Coelho quer que haj a uma votação
a respeito do art. 2.°, é um direito que ele tem.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Mas,
Sr. Presidente, há uma redação dizendo o seguinte: "suprima-se o art. 2.°" Ou então se for uma emenda modificativa. Não é nem uma emenda modificativa nem supressíva.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - V. Ex.a tem razão. O Constituinte Ronaldo Cezar Coelho tem que encaminhar a votação, dizendo qual é o seu ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra, Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, para apresentar. Vamos ouvir seu ponto de vista.
A SRA. CONTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Pret3iJdente, ainda pela ordem. Não é possíveü apresentar
/emendas ou destaques sem ter sido feito anteriormente a
rdiscussão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte, ele pediu destaque ao artigo. Vamos pedir a opinião do nobre Constituinte Ronaldo Cezar Coelho.
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O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO Eu encaminhei o destaque, tendo por objetivo, por entender que definir a idade de 16, 17 ou 18 anos teria que vir
combinado com uma série de outras obrigações, razões,
exigências e deveres para o eleitor menor de 18 anos de
idade. A minha intenção é suprimir o caput do art. 2.0 do
anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Israel pinheiro) - Continua
franqueada a palavra aos Srs. Constituintes. para encaminhar contrariamente. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIlRE - li': um
absurdo nós termos uma Constituição que não defina um
direito fundamental do cidadão. Os capitulos primeiros de
uma Constituição definem a nacionalidade e os direitos
políticos do cidadão, e nós vamos ter aqui uma Constituição dizendo que vamos ter um sistema eleitoral; mas nós
não vamos definir, na Constituição, quando começa esse
direito eleitoral do cidadão. Isto é um absurdo. Isso inclusive vai atentar - entenda, suprimir este artigo - vai
atentar contra um projeto que tem uma lógica, que tem
uma sistematização e mais, que ajuda a dar bom crédito a
uma Comissão ou Subcomissão que, democraticamente,
funcionava. Para não ocorrer, por exemplo, o que ocorreu
com a Reforma Agrária que, por conta de uma divergência,
conseguiu-se inviabilizar a saída de um relatório e de um
projeto.
Aqui vai-se tentar sair de um projeto com uma lacuna
naquilo que é fundamental; fala-se em direitos políticos
do cidadão, e não Se define quando começam esses direitos. Realmente, é um absurdo suprimir. Foi derrotaõa a
questão da idade de 18 anos e está-se querendo voltar a
ela por meios travessos.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu esposo as
opiniões expendídas aqui pelo Constituinte Roberto Freire e acrescento mais: eu entendo o que pretende o Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, mas não é da nossa competência tentar compatibilizar o que V. Ex. a está pretendendo. Ou seja, que nós deveríamos pensar, quando
baixamos o limite para 16 anos, a fim de que o cidadão
possa votar, nós estaríamos preocupados com o que poderia uma outra Comissão, a nível de responsabilidade penal, concluir por exemplo. Se bem entendi o 'que V. Ex. a
está pretendendo. Seria isso?
O SIR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO O meu entendimento, Relator, é que o voto só deve ser
aos 18 anos.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas já foi
votado isso.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Esse é o meu entendimento. Suprimindo isto. A maioria de 10 por 8, portanto, de 10 por 8 daqui desta sala,
votamos por 18 anos. Este é o fato. O meu entendimento
é que suprimindo isso, colocando em votação e suprimindo,
implica que o direito de voto começa com o de responsabilidade civil aos 18 anos.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Absolutamente.
Não é da nossa competência estabelecer isso. V. Ex. a teria
que apresentar uma emenda nesse sentido.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR COELHO
- Respeitando o posicionamento do Sr. Presidente, mas
eu queria deixar o meu protesto se esta questão for votada
novamente. Porque eu entendo que é uma questão vencida
e nós estamos voltando a ela, quando se altera, aqui no
âmbito da Subcomissão, o quorum, que poderá modificar,
inclusive, aquilo que já foi decidido aqui.
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o SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Há duas correntes de opinião diversas dentro da Subcomissão.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Robson
Marinho.
O SR CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, uma preliminar: eu gostaria de apresentar uma
impugnação ao resultado da votação que decidiu esta
questão, uma vez que participaram do processo de votação,
19 Srs. constituintes, e a Mesa anunciou o resultado com
a presença de apenas 18 constituintes; 10 a 8 quando, na
verdade, participaram do processo de votação 19 constituintes. Gostaria de apresentar um pedido de impugnação
desta votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
apurar, junto à Secretaria-Geral, se tem realmente razão
a reclamação do nobre Constituinte Robson Marinho, e
daqui há pouco, fornecerá as explicações devidas.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro)
A Mesa
está apurando; a Presidência está apurando um assunto
importante.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - J!l matéria vencida, Sr. Presidente.

Atenção, Srs. constituintes, estamos resolvendo um
assunto importante que, realmente, a votação pode ter
sido viciada por um erro da Mesa ou da Presidência.
Eis a votação:
Francisco Sales - SIM.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - SIM.
José Melo - SIM.
Lídice da Mata - SIM.
Ronaldo Cesar Coelho - SIM.
Rospide Netto - SIM.
Saulo Queiroz - SIM.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Assis Canuto - SIM.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
São 11 votos "SIM".

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. as têm
que compreender, Srs. constituintes, que é importante que
haja clareza quanto ao resultado da apuração.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
resC?lver. Solicito aos Srs. que tenham paciência. A Mesa é
obrígada, agora, a fazer uma conferência.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - J!l matéria vencida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa responde à questão de ordem do nobre Constituinte Robson
Marinho: foram dez votos a favor e nove votos contra.
A votação foi regular.
O assunto está superado, nobre constituinte; é matéria vencida por 10 a 9.
O SR. CONSTITUINTE AIR;~ON CORDEI~O - S~
V. Ex. a consultar a fita magnétíce, observara que roí
anunciado o resultado 10 a 8, quando, na verdade, participaram 19 constituintes, do processo de votaçao.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - É um lapso,
foi um erro.
O SR. CONSTITUINTE AmTON CORDJEmO - Se
houve um lapso eu quero impugnar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O lapso foi
da Presidência que anunciou 8, quando foram 9 votos.
J!l muito fácil de se apurar pela folha de votação; eu
vou citar os nomes dos Srs. constituintes.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, é matéria vencida.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - É matéria
vencida, mas é bom que se dê um esclarecimento~para
não se levantar suspeita sobre o processo de votaçao.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas, com o
outro resultado não se alcançou o quorum para a aprovação de matéria?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Os Srs. constituintes que votaram "SIM".
Se algum Sr. constituinte não estiver incluido na votação no lado "SIM" ou "NAO", queiram reclamar ao terminar as minhas palavras. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Está
faltando o meu voto Sr. Presidente, o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos continuar.

.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO -

sídente,

Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Votaram
"NAO".
Airton Cordeiro, não.
Arnaldo Moraes, não.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) V. Ex.a
tenha paciência, vou terminar.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO
Meu
nome foi citado aí, e eu não votei sim. Eu sou favorável
pelos 16 anos.
O SR. CONSTITUINTE AIlRTON CORDEmO - Eu
acho que se deve promover a outra votação. _
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Não é
essa folha de votação, Sr. Presidente. Não é essa!
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Presidência vai solicitar as fitas magnéticas para que possamos
recompor a votação.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Vai
recompor a votação sem as pessoas que votaram?
O SR. PRESIDENTE <Israel Pinheiro) - Recompor
a votação é conferir se o que foi votado aqui confere com
a folha de votação.
Vamos continuar. Fica encarregado o Sr. Secretário
para o providenciamento ...
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Faz
uma nova votação dos que estavam presentes, naquela
hora?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Fica suspensa a reunião, para a apuração do resultado eleitoral.
Está suspensa a reunião.
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(Suspensa às 16:33 horas, a reunião é reaberta às 16:45h.)
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Estão reabertos os trabalhos.
Solicito aos Srs. Constituintes que ocupem o seus lugares.
Não vamos votar o destaque.
,A Mesa vai decidir as questões de ordem, levantadas
pelos nobres Constituintes Ronaldo Cezar Coelho e Roberto Freire.
,Como ficou decidido no início da nossa votação, a
Presidência ia colocar em votação os destaques com relação aos artigos do parecer do relator, mas atendendo
à lógica, às explicações, à solicitação do ilustre Constituinte Roberto Freire, a Mesa realmente concordou colocar em votação, em primeiro lugar, as emendas referentes aos artigos. Ora, a emenda do nobre Constituinte
Saulo Queiróz não foi aprovada. Agora, eu posso colocar
em votação o destaque do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, na medida em .9.ue a emenda não modificou o art. 2.°
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Mas já
foi rejeitada.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Só
que o art. 2.° nessa questão estava aprovado no momento
em que se aprovou o anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Foi
pedido destaque, estava destacado.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas,
o destaque fica prejudicado porque a emenda do substitutivo está em votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Não.
Está em votação. Solicito ao Sr. Secretário que providencie a votação.
O SR. CONSTTUINTE ROBERTO FREIRE - Eu só
quero dizer o seguinte que está se levantando sobre matéria vencida, nova votação.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu protesto,
isso é matéria vencida. Hoje pela manhã foi feita a votação do anteprojeto, e agora, porque se alterou o quorum,
talvez, alguém esteja na esperança de que o resultado possa ser outro.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai constar
em ata o protesto do nobre relator.
Solicito ao Sr. Secretário que providencie a votação.
O SR. CONSTITUINTE PAULO ,DELGADO - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Sr. Constituinte está procedendo a chamada do Constituinte Airton
Cordeiro.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos disciplinar; está com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, para um esclarecimento.
Se o destaque do Constituinte Ronaldo Cezar Coelho
for aprovado, no caso, como ficaria a redação do art. 2.°,
nas duas hipóteses?
Gostaria que V. Ex.a esclaresse, a fim de que nós pudessemos votar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Se for rejeitado ,evidentemente permanecerá o art. 2.° do relator.
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Se for aprovado o destaque é derrubado o art. 2.0 Ou fica
vago, ou alguma emenda que vai entrar em votação ...
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO Fica
vago?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A emenda
já foi votada, porque antes era substitutivo.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Acho melhor
nós aprovarmos aqui, no âmbito da Subcomissão, um artigo, onde conste apenas que são eleitores brasileiros os
alistados na forma da lei. Nós temos que estabelecer o
momento em que esse direito se inicia.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Concordo com V. Ex.a
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Porque já foi
aprovado. E deveria, sim, no meu entendimento, ser votado o destaque inicialmente, mas no momento em que
nós optamos pela votação das emendas ficou prejudicado
o destaque, e não houve número. Como já estava aprovado, pela manhã, o relatório com apenas um voto discordante, eu entendo que nós estamos votando uma matéria que já foi votada.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro,
está esclarecida.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Então, quero
registrar aqui o meu protesto.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Tanto
é verdade que estão votando porque querem 18 anos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO dem, Sr. Presidente.

Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Há dois aspectos a serem considerados.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEmO - Sr.
Presidente pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra.
O BR CONSTITUINTE AmTON CORDEIRO - Nós
não vamos aprovar sem fazer referência à Idade,
Sr. Presidente, nós temos que reconhecer o que está
se articulando, aqui neste Plenário, é uma manobra para
se fazer uma nova votação sobre matéria vencida. Nós não
podemos perder a seriedade da votação.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Pela
ordem, Sr. Presdiente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Constituinte Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar este tipo de argumentação ou de insinuação, porque é muito
perigoso. Nós estamos defendendo o cumprimento do Regimento Interno. V. Ex.a colocou em votação as emendas modificativas. Na medida em que a emenda proposta não foi
agasalhada, não substituiu o anteprojeto do Relator, uma
vez que não alcançou maioria absoluta de votos, embora
tenha alcançado maioria simples, é perfeitamente pertinente a votação do destaque supressãvo, proposto pelo
Constituinte Ronaldo Cezar Coelho. E aduso mais ainda,
Sr. Presidente, o anteprojeto quando foi aprovado, no
período da manhã, foi aprovado salvo as partes destacadas,
salvo as partes destacadas.
,-6 SR. CONSTITUÍNTE /ROBSON MARINHO - Mas, a
emenda foi votada, nobre Constituinte.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, para contra-argumentar.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Mas
não foi agasalhada.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Presidência
vai decidir.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Para
contra-argumentar.
. ,
O SR, PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a já
teve a oportunidade, nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
agora, a partir da intervenção do nobre Constituinte Robson Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está bom, V.
Exa. tem a palavra.
O SIR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu quero contra-argumentar com base no Regimento.
O projeto apresentado pelo Relator foi aprovado, salvo os destaques: destaques supressívos, modificativos ou
substitutivos. Havia requerimento de emendas substitutivas, e têm preferência sobre todas as outras - é regimental! E no momento em que elas são votadas, definidas,
serão prejudicadas todas as outras.
_
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Na hipótese de serem aprovadas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a não
tem razão, nobre constituinte, eu vou explicar a V. Ex. a A
Mesa vai decidir.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O que
está em jogo, Sr .Presidente, é que a emenda substitutiva
envolve uma questão de mérito que, com a supressão
será um retorno exatamente à situação daqueles que foram derrotados na questão do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
decidir.
O SR. CONSTITUINTE IROBERTO FREIRE - É evidente, com a' simples e pura supressão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro I - Eu peço ao
nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Se fosse modificando o anteprojeto, claro que sim. Mas não é.
É suprímíndo algo que já foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
decidir.
A Mesa volta a insistir, que havia decidido, no início
dos nossos trabalhos, 'que iria colocar em votação os destaques ...
O SR. CONSTITUINTE PAULO'DELGADO - Por sugestão' do próprio. COnstituinte Roberto lfreire, com sugestão do próprio Constituinte Roberto FreIre.
.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Por própria
sugestão do Constituinte' Roberto Freire, os destaques aos
artigos. do anteprojeto do ~elator.
,Convencido pelo próprio Constituinte Roberto Fieire, que foi colocado em primeiro lugar, as emendas, a
Mesa.: ..
: O SR. CONSTIT'G'INTE ROBERTO FREIRE - ~ Ás
emendas substitutivas.
O :SR. PRESIDE,NTE, (Israel Pinheiro)' - ... assim
o fez.
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Infelizmente, a· emenda do nobre Constituinte Saulo
Queiroz não foi aprovada, não sendo aprovada, não foi
incluída no relatório do anteprojeto do ilustre Relator.
Logo, prevalece o destaque do nobre Constituinte Ronaldo
Cezar Coelho. O nobre lRelator tem razão, prevalece o Relatório, logo, o destaque poderá ser colocado em votação.
e será colocado em votação o destaque.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, como representante do Partido dos Trabalhadores ,protesto contra a decisão desta Presidência, por entender que é volta à matéria vencida. Os argumentos da
Presidência não nos convenceram. E nós entedemos que
abrirá um precedente, nesta Subcomis·são, o que é perigoso
e que atesta a dificuldade que nós teremos, daqui para
frente, para aprovarmos qualquer coisa, que contrarie
aquilo que uma maioria eventual neste Plenário possa decidir.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMINSr. Presidente, em defesa da Presidência,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALOKMINSr. Presidente, eu me arrogo no direito de usar a palavra,
embora a Presidência não necessite de procuradores, mas
tenho que repelir este argumento, até porque não se pode
alterar nenhum voto contra a maioria. A maioria tem
que prevalecer.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Desde
que ela esteja em plenário!
A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Peco
•
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra à Constituinte Lídice da Mata.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, volto a registrar o meu protesto, porque até
estaria disposta a entender essa votação, se por acaso
houvesse, anteriormente, um destaque suprimindo o
art. 2.°, o que não existe. Portanto, Sr. Presidente, nesse
sentido, não vejo como a votação possa ser outra senão
o resultado anterior, que é o de permanecer o relatório.
Porque houve uma emenda modificativa que foi derrotada
e não existe nenhuma emenda supressíva, na Mesa, a não
ser um destaque para o artigo que não tem nenhuma
emenda supressiva. Assim, fazemos o nosso protesto a essa
votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a mesma, Constituinte Lídice da Mata, esclareceu muito bem
à Presidência. Há realmente o destaque do art. 2.° e o
destaque só poderá ser votado ou a favor ou contra. Só
pode ser votado SIM ou NãO; se votar SIM significa a
permanência do art. 2.° do anteprojeto do relator; NãO
- é a emenda supressíva, O destaque é supressívo, na
medida em que o Regimento...
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Sr. Presidente, mas mesmo o nobre Constituinte propõe que
fique em aberto. Como é possível? Há poucos instantes
S. Ex. a fez essa proposta.
O SR: PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A proposta
não é da Presidência, a proposta é do Constituinte. A Presídêncía- dá um esclarecimento bem claro do Regimento: "Só se pode votar SIM, NãO, ou ABSTENÇãO". Se
votar SIM prevalece o art. 2.°, se votar NãO, o art. 2.°
será eliminado do anteprojeto. É problema de se corrigir
na Comissão Temática, mas eu tenho que cumprir o Regimento. (Pausa.)
Em votação.
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o SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, apenas para instruir a votação. SIM é em favor
do art. 2.0
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - SIM é para
suprimir - é o destaque. E NAO é para manter o relatório.
Nobre Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, V. Ex. a en'caminhou a votação, pedindo a supressão do art. 2.0 • Ora,
S. Ex. a pede SIM; SIM é o destaque e eliminará o art. 2.0
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Quero
uma informação da Presidência; na solicitação que aí
'está, fala-se no caput do art. 2.0?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não! Requer
destaque para votação em separado do art. 2.0
No encaminhamento, o nobre Constituinte esclareceu
com muita clareza que ele solicitava o destaque sobre o
caput, isso foi muito discutido e debatido aqui.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Vale o
que está escrito, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos
passar à votação.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, quero saber se posso justificar oralmente o meu
voto?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. O Regimento manda que seja por escrito.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Mas,
por que por escrito?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Pelo Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
Nobre Constituinte, V. Ex.a sabe, muito bem, que é do Regimento Interno!
Esta Presldêncía aceita com liberalidade todas as
questões, mas quando há notória intenção de obstrução,
a Presidência não aceita. Não aceita.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não é mais
possível! Já estamos no processo de votação, já está superado o prazo.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, quero dizer que votarei NAO, por entender ser
uma manobra, a fim de alterar um resultado consagrado
por este plenário, porque o número ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Faça a justificativa do seu voto por escrito! :Él o que manda o Regimento e a Presidência tem obrigação de zelar por ele.
V. Ex. a não pode continuar com a palavra. Solicito
a compreensão de V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Compreendo, mas é um precedente muito sério.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos
proceder à chamada.
(Proceda-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E
CONSTITUINTES:

Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - NAo.Francisco Rossi - NAo.

VOTAM OS

SRS.
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Francisco Sales - NAO.
Heráclito Fortes - SIM.
Horácio Ferraz - SIM.
Israel Pinheiro Filho - SIM.
Jayme Santana - Sim.
José Agripino - AUSENTE.
José Melo - NAo.
Geraldo Alckmin - SIM.
Lídice da Mata - NAO.
Rachid Saldanha Derzi ..:...... SIM.
Assis Canuto - SÍM.
Paulo Delgado - NAO.
Robson Marinho - SIM.
Ronaldo éezar Coelho - SIM.
Rospide Netto - SIM.
Saulo Queiróz - SIM.
Waldyr Pugliesi - NAO.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Votaram Sim
11 Brs, Constituintes; Não, 8, e 2 ausentes.
Está aprovado o destaque, em conseqüência, está rejeitado o art. 2.0
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O artigo inteiro, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O caput do
art. 2.0 Assim decide a Mesa. (Pausa.)
Continuamos a votação.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Solicito
à Mesa anexar o pedido de destaque ao que foi aprovado.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O que
foi pedido de destaque elimina todo o artigo e acaba o sistema eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não foi. V.
Ex.a há de me perdoar, nobre Constituinte. Foi solicitado
com muita clareza que o destaque era sobre o caput do
art. 2.0
Solicito a V. Ex. as que tenham um pouco de consideração com esta Presidência, para não deturparem os fatos
já amplamente discutidos. Sou muito liberal, mas não
aceito esse tipo de jogada. (Pausa.)
Vamos continuar a votação.
Há ainda destaque a respeito do art. 2.0 que estão prejudicados, dos Constituintes Rospide Netto, José Agripino
e Robson Marinho. (Pausa.)
Vamos passar para o art. 3.0
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO sidente, pela ordem.

Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Presidência solicita um pouco de paciência dos Srs. Constituintes, para poder ordenar novamente a votação que foi bastante prejudicada.
O ilustre Relator vai tratar agora do art. 3.0 , 5.0 e 6.0
-que tratam exatamente do mesmo assunto - sistema eleitoral, misto, majoritário e proporcional.
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A Presidência solicita a atenção dos Srs. Constituintes
para que não façam, depois, questionamentos sobre o assunto que está sendo agora esclarecido.
O nobre Relator aceitou emendas suprimindo o art. 4.°
Solicito a atenção dos Srs. Constituintes, a fim de que
não haja redundância e repetição de questões de ordens.
Os arts. 3.°, 4.°, 5.° e 6.° fazem parte do mesmo contexto;
trata-se da mesma matéria. 1!l o voto, o sistema de votação.
E o Relator já aceitou emendas supressívas aos arts. 4.°
e 5.° Logo, só estão em debate o art. 3.° e o art. '6.° Chamo
bastante a atenção da Casa. (Pausa.)
O art. 3.° diz o seguinte:
"O sistema eleítoral é misto, majoritário e proporcional.
O art. 6.° - A competência para estabelecer
Os critérios da divisão distrital é do Congresso Nacional que fará, através de lei complementar.
Parágrafo único: - Igualmente, lei complementar estabelecerá a redivisão distrital, após a
divulgação de cada censo demográfico."
Existem vários destaques sobre o art. 3.° e o art. 6.°
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu queria, apenas, argumentar o seguinte: eu apresentei um destaque para implantar ou manter, no País, o sistema proporcíonal, no caso dos civis. Se essa hipótese for derrotada,
eu não aceitarei que se retire do anteprojeto do art. 4.°,
o parágrafo único e art. 5.° Até porque acho que isso tem
que ser definido - a proporcíonalidade e a majoritária,
em quanto vai ser. Por isso digo, se vou votar - não quero votar - mas me posicionarei contra o misto. Se aprovado o misto, que se mantenha o art. 4.°, o parágrafo único e o art. 5.°
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Relator para responder ao nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Esse foí um
assunto exaustivamente debatido aqui, também, e foi objeto de algumas palestras e nós optamos pelo sistema eleitoral misto, que já se convenciona chamar "distrital misto",
que seria uma referência i~cor:eta a e~sa. f.o~ma de voto.
Porque o sistema eleitoral e místo, majorttárío e proporcional. Então, já havíamos imaginado, inicialmente, estabelecer a forma de preenchimento das cadeiras, das vagas,
pelo sistema majoritário em distritos eleitorais. E optamos,
no nosso anteprojeto, pela metade do sistema majoritário,
distrital majoritário; e a outra metade pelo proporcional.
O parágrafo único diz que:
"O número de distritos será levado à unidade
superior sempre que for ímpar o número de vagas
a preencher, no Estado."
No caso de números ímpares, para defini-los acrescese 1 para cima.
O art. 5.°, diz o seguinte:
. "Na eleição para deputado federal e na eleição para deputado estadual, o eleitor terá dois
votos ... " e também não estamos definindo como
seria' o sistema. São inúmeros os sistemas eleitorais mistos. Nós poderíamos aí'. citar diversos.
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Agora, em virtude das diversas emendas que recebemos, nós nos curvamos a essas argumentações, de que essa
forma de disciplinar o sistema eleitoral misto, deverá ser
melhor discutida e melhor definida na lei complementar,
na legislação ordinária. Até porque, se nós entendêssemos
que devesse isso ser um princípio constitucional, nós não
teríamos como mudar, com muita facilidade, esse princípio, em razão das oscilações que ocorrem, inclusive na
população, em diversos Estados e em unidades da Federação, do País.
Apenas estou expendendo o meu ponto de vsita e V.
Ex. a depois vai entender o porquê de optarmos por aceitar essas emendas que foram propostas. Agora, se bem
que o tema seja polêmico creio que será mais fácil até
para decidirmos. Porque, esposando o seu ponto de vista,
se for aprovado o art. 3.° acho até válida a colocação de
V. Ex. a '"
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - '" mas eu continuo esposando e mesmo aprovando o sistema 'eleitoral
misto, majoritário e proporcíonal. Teremos que votar essa
matéria, mas me curvo às razões expendídas, em diversas
emendas que foram apresentadas, porque entendo, realmente, que essa era uma matéria para ser díseíplínada, a
fim de que não seja algo estático que não possa ser modificado. E não será com facilidade, se nós colocarmos isto
como princípio constitucional, como está no art. 4.°, parágrafo único e no art. 5.° Quanto ao art. 6.°, nós estamos
apresentando aqui uma subemenda, dando-lhe uma nova
redação, e remetendo toda essa matéria à legislação complementar. Porque são vários os sistemas. Nós temos o
sistema com dois votos, o sistema com um voto, aquele
que se vota e depois o restante dos votos ou a diferença
dos votos conta-se para outra votação.
Porisso que eu não entendo que deva ser remetida à
legislação complementar. Nós temos o sistema do distrito
unínomínal, do sistema plurinominaI. Poderíamos ter 1,
2 ou 3 suplentes. Temos o sistema plurínomínal, com 2 ou
com 3 candidatos escolhidos pelo voto majoritário e também com suplentes. Tudo isso, entendo que deva ser matéria para ser discutida e ser fixada a forma da escolha,
para legislação complementar. Acho até que será uma
matéria muito fácil de ser decidida aqui.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, eu queria, agora, continuar. Eu teria alguma
argumentação ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Continua o
Constituinte Roberto Freire, depois V. Ex.a terá a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu não
vou aqui expendi nenhuma opinião, em relação à questão
do voto distrital. Em todas as suas modalidades, eu considero um sistema eleitoral antidemocrático. Quero argumentar que se a maioria da Subcomissão adotar o distrital
misto, é fundamental que se fixe critérios da distribuição
distrito, a proporção ~ para não deixar ao sabor de legisladores, eventualmente, querendo diminuir uma percentagem para o proporcional. Porque em determinado momento
o distrito lhe beneficiará ou fazendo exatamente o inverso
e ficaríamos ao sabor de maiorias eventuais no Congresso.
Então, que se defina a nível constitucional.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Eu acho
extremamente pertinente observar o fato abordado.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - E mais
ainda - a questão do número de votos. Nós podemos ter
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a ditadura dos dois partidos que normalmente, irá ocorrer
no distrital. A tendência do sistema partidário, no distrital,
nas várias modalidades, puro ou misto, é bipolarizar as
eleições. E, pode, por exemplo, ao não definirmos aqui, que
o voto é tudo, ou seja, um para o majoritário e outro
proporcional, possibilitando uma certa opção, qual é o risco
que se corre? É que iremos, realmente, marchar para o
bipartidarismo. Porque, provavelmente, os partidos majoritários, no Congresso, na lei complementar, darão direito
a um voto, sendo ele nominal para o candidato majoritário
e, automaticamente, proporcional para o mesmo partido
majoritário. Isso irá significar a instalação clara do bipartidarismo. É fundamental que se diga que tem os 2 votos.
E mais, concretamente, se quisermos ser distritais, nós
definiremos que os partidos têm que ser fortes e o voto
tem que ser polista. De modo que, eu não acredito e estou
querendo mostrar, que se vier o distrital nós teremos que
aprovar isso, porque é uma garantia, já que é antídemocrático o sistema. Porém, que não seja tanto, para se deixar ao sabor de maiorias eventuais no Congresso. Que se
de~ina os princípios fundamentais. Esclareço logo, de antemao, que sou contra, a partir do art. 30, porque o sistema
mais democrático é o proporcional.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Permite-me
um aparte, nobre Constituinte? (Assentimento do orador).
Verifique, V. ~x.a, que o art. 3.0 não fala em voto
distrital. Aqui nós estamos falando: o sistema eleitoral é
misto, majoritário - que seria o distrital - e proporcional, é o sistema que está aí.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - É porque o Executivo é majoritário:
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Já está garantido como princípio.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O quê?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - O sistema proporcional já está garantido como princípio.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não!
Não é isso! V. Ex.a não me entendeu; o que estou querendo
dizer é que na eleição, o critério para preenchimento será
a metade, para os votos majoritários, ou seja, vamos dividir os Estados e mtantosdístrítos quantos sejam a metade
do número de Deputados que têm direito àquele Estado,
e a outra metade eleita pelo proporcional. Se retirarmos
isso, vamos deixar que uma maioria, aqui resolva que não
vai ser a metade, que vai ser dois terços do distrital, se
lhe interessar, ou então dois terços do proporcional. Nós
vamos ficar ao sabor de maiorias eventuais. Isto tem que
ser fixado como está aqui: metade distrital e metade proporcional. E este é um princípio geral, não é uma questão
de lei complementar.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas, me permita explicar as dificuldades de ordem prática.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
vamos deixar para data posterior, vamos definir logo.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu me curvei
aos argumentos que foram apresentados e que dizem
respeito a uma questão de ordem prática. Por exemplo,
em São Paulo - eu vou citar o caso de São Paulo, porque
sou Deputado por São Paulo e conheço bem o problema de
lá - são 60 vagas aqui na Câmara Federal e 84 para Deputado estadual. Se nós formos fixar a maneira, a forma de
estabelecer essa proporcionalidade, como princípio constitucional, na prática nós vamos ter uma dificuldade quase
que intransponivel. Até porque nós precisaríamos estar
advinhando o que a outra, a Subcomissão do Poder Legislativo vai fazer a nível de fixar a representativídade. Se
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em São Paulo nós tivéssemos distritos mais ou menos parecidos nos limites geográficos, para Deputado estadual,
como nós estamos propondo aqui, mesmo assim eles não
seriam os mesmos. De qualquer maneíra, nós teríamos que
recorrer à legislação complementar ordinária, para definir,
também, os distritos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Isto é
absurdo.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sim Ex.a é um
absurdo, mas nós não temos outra alternativa,'porqi.te nós
não dizemos aqui, no princípio constitucional, que são 60
deputados federais e 60 deputados estaduais. Aí, sim ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eles
seriam os mesmos.
O SR.. ~ELATOR (Francisco Rossi) - Agora, veja,
a outra díflculdade: no Acre, nós temos 8 deputados
fe~erais .-: pelo que está aí e eu estou achando que não
vai modífícar muito - e uma representação, a nível estadual, de 24 cadeiras. Nessa hipótese, nobre constituinte
veja o que aconteceria: nós teríamos, de acordo com ~
que está aqui, e nós propusemos isso, mas estou convencido de que não é o melhor, nós teríamos 4 distritos para
eleger ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Para
federal, e doze para deputado estadual. ..
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não, não. Até
que poderia;m ser 1~ para 'deputado estadual, mas V. Ex.a
h~ .de convir que nao seria o mesmo limite, haveria uma
dírículdade quase que intransponível para fixar isso. Pelo
que está aqui nós não teríamos isso. Nós teríamos um ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Nobre
constituinte, sabe o que V. Ex.a está fazendo. Está me
ajudando.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre
Constituinte Roberto Freire, V. Ex.a respeite a palavra do
nobre relator ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu estava com a palavra, foi ele quem a tirou.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Constítui!1t e Roberto Freire estava com a palavra ou não? Ou
dei a palavra ao nobre Relator?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Era eu
quem estava com a palavra, não era o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicito a
V. Ex. a que dê preferência ao Relator e eu passarei a palavra à V. Ex.a, a posteriori.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
V. Ex.a não vai me cassar a palavra. Eu estava fazendo
um diálogo com ele, mas a palavra estava comigo.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu entendi que
V. Ex. a já havia encerrado a sua exposição.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não.
Estávamos discutindo e V. Ex. a veio fazer numa réplicanão sei se tem direito de réplica. Eu só queria esclarecer
uma coisa: é que, dentro do sistema distrital nós estamos
querendo trazer para o Brasil algo que não tem nada a ver
com a nossa tradição. Mas, com esse espírito brasileiro de
querer imitar tudo, está-se querendo imitar a Alemanha
sem termos a tradição que tem a Alemanha.
Deixe-me explicar por que. É porque lá, na Alemanha
a legislação 'que trata das eleições é estadual, e o que nós
queremos fazer áqui é federal, é estarmos definindo o que
vai acontecer em São Paulo, o que vaí acontecer no Acre.
E isso vaí dar lugar a manipulações antidemocráticas, por
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isso é que não funciona aqui. Na Alemanha não é assim,
lá cada estado tem o seu parlamento estadual e tem sua
divisão distrital para as eleições estaduais. As eleições federais lá são outras, Lá são outras. Agora querer trazer para um continente como o Brasil, ...
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Os limites geográficos são outros.
...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE para se definir uma questão de distrito, isso vai dar lugar
à manipulações antídemocrâtícas, E, mais, isso vai levar
à formação de ditaduras de dois partidos sem nenhuma
ídentídade ideológica, heterogênea, ajuntamentos reais,
como infelizmente é a nossa realidade de hoje, até.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho) - Nobre
Deputado, a Mesa solicita a V. Ex.a que respeite o tempo.
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Sr,"Presidente, eu gostaria de pedir à Mesa e não gostaria de discutir. Eu pediria à Mesa o seguinte: quando formos votar
o art. 3.° e for mantido o voto distrital misto, ou seja,
majoritário e proporcional, .. ,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a será
ouvido na hora oportuna.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - .. , que
seja mantido os artigos do anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Já está entendido.
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - V. Ex.a tem
razão, quando faz referência ao bipartidarismo, porque, de
fato, no sistema distrital, essa tendência existe, quando
for distrital puro. Mas nós estamos propondo também o
proporcional, justamente para resguardar a representatividade das minorias, na prática, o que está acontecendo
é a mesma coisa. Na prática, é quase o que está acontecendo hoje é o distrital puro. E, eu volto, novamente ao
exemplo de São Paulo, quando que talvez 70% dos deputados federais ou talvez mais, tinham vindo pelo voto distrital.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Que
voto distrital? Está se confundindo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte respeite a vez do Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu estou convencido de que o voto distrital é altamente moralizante.
Vai acabar acontecendo o que se dá, hoje, com os trens
pagadores que correm por esses Estados afora, que centra
numa determinada região com 10, 20, 30 municipios e, na
outra eleição, não se dá a menor satisfação para aquele
eleitor, e vai para uma outra região, estabelece o rodízio.
Há pessoas que acabam vindo para esta Casa 3, 4 vezes
por esse sistema. Inclusive eu acredito que, num primeiro
momento, haja uma concentração de recursos financeiros mas, eu fico imagínando se, na segunda eleição, esse
qU~ vai gastar recursos fabulosos numa primeira eleição,
dentro do sistema distrital, vai conseguir o resultado que
conseguiu no primeiro. Porque causa escândalo. Eu quero
citar o exemplo de Brasília. Praticamente, nós tivemos
uma eleição distrital aquí. ..
O SR. PRESIDENTE <Israel Pinheiro) - A Presidência solicita a atenção dos Srs. Constituintes. Há um orador com a palavra, que é' o nosso ilustre Relator.
O SR. .RELATOR (Francisco Rossi) - Eu queria citar o exemplo de Brasília, quando a população, em virtúde do pequeno espaço geográfico em que se situa, que
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nós podemos considerar como um distrito, sabiam quem
eram os candidatos e repudiaram a influência ido poder
econômico na eleição, aqui em Brasilia. Agora, nós teremos sim condição, porque, na prática, o que está acontecendo é isso, nobre Constituinte Roberto Freire, na prática, nós temos sempre o resultado do sistema proporcional
bipartidário. Esta é que é a grande verdade. Com os pequenos partidos conseguindo a sua representatividade, com
poucos deputados. O 'que nós queremos é moralizar, porque
nós estabelecemos muita diferença no resultado, na prática, entre o que acontece no voto distrital e no sistema proporcional Ê esse o nosso entendimento e é esta a nossa
proposta. É altamente moralizante, vai acabar com essa
história de dinheiro rodando aí,
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não é
possível, não vamos ser ingênuos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra à nobre Constituinte Lídice da Mata.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
V. Ex. concorda em me ceder a palavra?
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Paulo Delgado.
O SR. CONSTITIi"INTE PAULO DELGADO - Apresentei uma emenda e pedi destaque ao art. 3.0 do anteprojeto do Relator, onde se define essa questão, e eu solicitaria à Presidência que encaminhasse a votação. Proponho
que o art. 3.° fique da seguinte forma:
"O sistema eleitoral é proporcional nas eleições legislativas e majoritárias nas eleições do Poder Executivo."
Ou seja, é consagrar o princípio do voto proporcional
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Qual é
o número da emenda de V. Ex. a?
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO
É a
Emenda n,? 3.
Porque, em seguida passamos à discussão, no caso
dela ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Aqui temos
a Emenda nl? 5.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Não.
Emenda n.? 3, ao art. 3.0 do anteprojeto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Israel PinheirO) - Há a emenda do nobre Deputado Roberto Freire que é no mesmo
sentido. Eu não estou achando aqui o destaque de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, eu apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Israel pinheiro) - Eu não estou
achando é o destaque, porque a emenda ....
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Apresentei o destaque cedo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Emenda
n.o 3:
"O sistema eleitoral será proporcional nas
eleições legislativas, majoritárias nas ...
São vários destaques, mas todos serão prejudicados
com a votação do destaque do Constituinte Paulo Delgado.
A SR. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, eu pedi para encaminhar, para que fosse recolocada a calma no Plenário.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos atender ao apelo da nobre Constituinte.
A SR. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Eu recebi não só o relatório, mas também uma fundamentação do
voto distrital misto. E li, reli, com interesse, até de que
uma matéria nova pudesse me trazer a possibilidade de
votar atrás na minha posição. Mas, quanto mais leio sobre
esse sistema eleitoral, mais fico convicta de que esse sistema nada tem a ver com a realidade brasileira. O voto distrital, mesmo misto, na sua proporcionalidade, nos 50%
em que é proporcional, aumenta para ser proporcional só
em 50%; aumenta o quociente eleitoral e, portanto, dificulta objetivamente a existência de posições minoritárias,
como aqui já ressaltou o Constituinte Roberto Freire.
Acaba, portanto, com a participação proporcional, representativa democrática, no nosso País, reduz as possibilidades dos pequenos partidos, acaba com a representação setorial dos segmentos organizados da nossa sociedade, como
a eleição de candidatos negros, de representação da mulher, acaba com a representação de segmentos da sociedade, porque impede, através do voto majoritário, reduz a
votação, reduz a eleição, reduz a discussão, reduz o caráter
do Congresso Nacional a um somatório de discussões sobre
as questões distritais, sobre as questões municipais. A fundamentação aqui, diz:
"Tendo-se o voto proporcional, não teremos a
eleição de representantes dos municípios."
Ora, não se trata de eleger representantes de municipios para o Congresso Nacional, o que está em discussão
é a eleição de deputados federais que deverão decidir sobre matérias que digam respeito à vida nacional. Para
representar os municípios nós já temos, e muito bem representados, que são os vereadores, e eu digo com a experiência de ter sido vereadora - e acredito até que fui bem,
até porque fui a segunda mais votada da cidade onde fui
vereadora - mas, Sr. Presidente, o voto distrital reduz a
capacidade de cada um dos deputados a se transformarem
- como se diz na Bahia - no deputado "minhoca", no
deputado da terra e não no deputado que define posições
ideológicas, que define e que defende posições políticas
que possam colocar a sua posição à avaliação do eleitorado, mas sim a candidaturas que dizem respeito a interesses regionais. Portanto, tira do voto a qualidade do voto,
das idéias, da defesa de proposições ideológicas e a defesa
de proposições de problemas que venham a ser importantes para a vida nacional.
É neste sentido, inclusive concordando com aquele que
conhecia muito bem a vida política nacional, que conhecia
muito bem a realidade brasileira, que conhecia muito bem
a história política do Brasil que foi o ex-Presidente falecido, Tancredo Neves, que defendia que o voto distrital
amesquinha e apouca a representação nacional, que o
voto distrital transformará o Congresso Nacional, em primeiro lugar, dos latifundiários, dos vigários, dos prefeitos,
dos delegados de polícia, de cada um dos distritos.
É com esta compreensão que nós temos uma posição
contrária ao voto distrital, porque queremos um regime,
um sistema eleitoral brasileiro que corresponda às tradições políticas democráticas do nosso .pov~ e não uma in:itação simplesmente de SIstemas eleítoraís de outro pais,
que aliás, nós já comprovamos que não dá .certo no n?~so
País. Toda imitação que o BrasIl fez- do SIstema polítíco
americano deu no que deu, num presidencialismo exacerbado onde o Legislativo não tem potencialmente o poder
de i~tervir. Toda a cópia, sem estar ligada à realidade
objetiva da Nação, dá numa cópia imperfeita e por isso
dá num resultado muito ruim.
Neste sentido, Sr. Presidente, é que apóio o destaque
feito pelo Constituinte Paulo Delgado, porque entendo que
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o sistema proporcional, garantido no nosso País, dará possibilidade de mantermos o sistema mais democrático.
Gostaria também de dizer que entendo, inclusive, que
o art. 3.0, não institui o voto, embora eu vá votar contra,
para que não tenha outras interpretações, mas o sistema
eleitoral é misto, majoritário e proporcional, na minha
opinião isso não quer dizer que o voto seja distrital. Porque o sistema majoritário já o é para o Executivo no nosso País. Os outros artigos é que definem o caráter do voto
distrital, mesmo assim votarei com o destaque do Constituinte Paulo Delgado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Geraldo Alckmin.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN - Sr.
Presidente, caros Constituintes:
Eu entendo que o ilustre Constituinte, Relator Francisco Rossi, foi muito feliz no seu relatório, na medida em
que institui o sistema eleitoral misto, majoritário e proporcional, e mais, propõe que a lei complementar venha a
regulamentar a proporcionalidade e a rorma como isso
ocorrerá.
Gostaria de dizer que o sistema distrital misto é melhor .porque cria um vínculo maior entre o representante
e o representado, acaba havendo um vinculo maior entre o
eleitor e o eleito. E mais do que isso, ele permite que a
eleição se faça de forma mais barata, e vai eliminar os
grandes gastos nas eleições e aqueles candidatos que vão
a uma região e gastam fortunas, e na outra eleição, vão
mudando de região.
Faço uma outra observação; hoje, na prática, com o
sistema proporcional, o povo na sua sabedoria já está votando de forma distrital. Eu peço até o testemunho do
meu colega de região, que é o companheiro Constituinte
Robson Marinho. Na nossa região, livremente, o povo
votou 90% nos candidatos da região; os candidatos de fora
não conseguiram ter 10% de votos.
Hoje, pelo sistema proporcional, já se faz uma votação
distrital pela sabedoria do povo. Nós entendemos que se
for estabelecido o voto distrital misto, metade pelo distrito
e metade proporcional, vai aumentar, no Congresso Nacional, a representação proporcional. Se nós fizermos um
levantamento, hoje, no Congresso, 70% dos candidatos representam distritos, representam regiões. Nós entendemos
que o Relator ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Constituintes que atentem que há um orador na tribuna.
O SR. CONSTiTUINTE GERALDO ALCKMIN - '"
foi muito feliz na sua proposta, e entendemos também que
a legislação complementar deve definir como ocorrerá esse
voto distrital misto e a forma como isso deve se processar.
A Constituição é apenas uma carta de princípios, ela não
deve ficar descendo a detalhes sobre coisas que devem
ser tratadas pela legislação complementar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Saulo Queir6z.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, se já não fosse minha tendência natural, mais me
inclino ainda pela manutenção do sistema proporcional,
ouvindo a Constituinte Lídice da Mata. Eu partilho da
opinião - partilho porque é a opinião de quem quer preservar os ganhos que tivemos ao longo desse período - de
que o sistema distrital conduzirá, de forma inequívoca, ao
retorno do bipartidarismo. Da forma como está proposto,
os representantes dos pequenos partidos terão aumentado
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substancialmente a possibilidade de participar da Câmara
Federal, e nós perderíamos, por isso, poderíamos correr o
risco de perder participações importantes, como a da
Constituinte Lídice da Mata.
O segundo aspecto, é que a argumentação apresentada, que foi sólida, pelo Deputado Geraldo Alckmin, nada
mais faz do que retratar uma situação conhecida, neste
Pais, que a realidade de São Paulo não é, de fato, a realidade do resto do Pais. No meu Estado, por exemplo, nenhum Deputado se elegeu com base nos votos da região
onde ele atua, o deputado só se elege nos pequenos Estados se ele, de fato, tiver condição de mensurar e de captar
os pr-oblemas do Estado como um todo. Por isso, acho que
até porque nem todos os Estados são o retrato do Estado
de São Paulo, que o voto proporcional legitima mais a
representação, também, de cada um dos parlamentares
que vêm aqui representar o seu Estado. Não acredito, não
creio que o voto distrital afaste o risco da influência do
poder econômico, pelo contrário, concentra a influência do
poder econômico nos distritos.
Por isso, Sr. Presidente, por todas as razões invocadas,
eu me posiciono contra o voto distrital. Com referência ao
destaque colocado em votação, eu alerto, visto que apresentei proposta de idêntica redação, e que o meu intuito
era de, na hipótese de se aprovar o mandato de Senador,
com a duração .ídêntíca à de Deputado Federal, que. também a eleição para o Senado se fizesse no sistema proporcional.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Apenas para
dizer que nós concordamos - já dissemos isso, inclusive
na nossa exposição de motivos - vai haver sim concentração de recursos dentro do distrito. Mas isso gera escândalo, isso gera espécie, não creio que, num segundo momento, essa mesma concentração vá surtir os mesmos efeitos; vai haver um repúdio do eleitorado com relação àqueles que se pensarem apenas em reeleições, usufruindo dos
recursos econômicos que estejam à sua disposição não vai
se reeleger. Como bem lembrou o Deputado Geraldo
Alckmin, o voto distrital obriga que haja um vínculo mais
estreito entre o eleitor e o candidato eleito. Isso é fundamental. se não houver uma contra-prestação de serviço,
de trabalho não haverá esta possibilidade. Não existe poder econômico ou político, no mundo, que dite um resultado positivo em cima de uma candidatura que não expresse o desejo do eleitorado dentro do distrito nos últimos 4 anos. Isso não poderá ocorrer nunca, por mais dinheiro que se gaste dentro do distrito. É altamente moralizador.
Da forma como está hoje, é muito cômodo para quem
dispõe de recursos financeiros, salvo, evidentemente, honrosas exceções, mas está muito fá.cil para quem dispõe de
recursos econômicos e políticos para se eleger. Basta que
se concentre uma determinada área, no outro ano se concentre numa outra área e assim vai indo, 4, 8, 16 anos, se
reelegendo, sem qualquer vínculo com
seu eleitor. O
mandato já nasce viciado. lJ: viciado na origem, porque não
existe nem sequer um contato inicial entre o candidato
e o eleitor. Essa é que é a grande verdade. Por quê? Exis·
te aquela pretensão do deputado federal que aqui chega,
nesse sistema de abuso do poder econômico, que quer continue esse sistema - salvo honrosas exceções, e respeito
as razões despendidas por vários dos Constituintes que
aqui estão, mas esta é a realidade e nós temos que dizer.
Muitos querem esse vínculo com o deputado estadual, que
nem sequer saem de dentro de suas casas, porque quem
está fazendo a campanha, a peso de ouro, é o deputado
estadual.
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Eu repito o que disse, hoje, pela manhã; é também
desejo desse deputado que houvesse uma COincidência geral de eleição, para que também o prefeito e o vereador
fizessem essa mesma coisa, que faz hoje o deputado estadual, em muitos Estados. Nós sabemos disso, essa é a
realidade. Causa espanto, causa indignação esse abuso do
poder econômico nas eleições.
É esse o nosso objetivo. Eu não vejo como os segmentos expressivos, mas que são minoritários, na sociedade
brasileira, possam ficar marginalizados dentro desse processo, se metade, embora o aumento do quociente seja uma
realidade, eu não vejo como esse segmento possa ficar
alijado na representação, aqui do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Já ouvimos
dois Constituintes a favor e dois contra.
Vamos passar à votação.
O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente só para um
esclarecimen to .
'
O SR. PR~SIDEN'!E (Israel Pinheiro) - Não posso
começar a abrir exceçao, porque o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte diz:
"No encaminhamento da votacão poderão falar dois. . .
"
, .0 SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, seja democrâtíco ,
o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mais liberal
do que a Presidência tem sido não é possível, então é
desordem.
. Solicito aos nobres Constituintes que tenham paeíênCIa, vamos manter uma boa convivência, democrática e
parlamentar. A Presidência não pode ficar abrindo exceções, o Regimento é muito claro, não vai mudar voto de
ninguém. O Regimento é claro, serão ouvidos dois Constituintes a favor e dois contra, por 3 minutos sendo que
eu permiti o tempo por 4, 5 e 10 minutos.
'
Concedo a palavra à Secretária para proceder à chamada dos Srs. Constituintes, para a votação da Emenda
n.> 3, do Constituinte Paulo Delgado. O voto "sim" é a
favor da emenda e "não" é contra a emenda:
"O sistema eleitoral é proporcional nas eleições legislativas e majoritárias."
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - SIM.
Arnaldo Moraes - SIM.
Francisco Rossi - NÃO.
Francisco Sales - NAO.
Heráclito Fortes - SIM
Horácio Ferraz - NAO.
Israel Pinheiro Filho - NÃO.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - NÃO.
José Melo - NAO.
Geraldo Alckmin - NAO.
Rachid Saldanha Derzi - NAo.
Lídice da Mata - SIM.
Assis Canuto - SIM.
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V. Ex. a não conhece o regimento. Perdoe-me.
Paulo Delgado - SIM.
Continua com a palavra o Constituinte Saulo Queiróz.
Robson Marinho - NAO.
Ronaldo César Coelho - SIM.
Apenas proclamo o resultado. Está rejeitada a emenda destacada pelo ilustre Constituinte Paulo Delgado; em
Rospide Netto - NAO.
conseqüência, está mantido o art. 3.0 do anteprojeto do
Saulo Queiróz - SIM.
Relator.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Vamos continuar a votação.
Presidente - NAO - (Voto de desempate)
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu só
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Votaram queria dizer a V. Ex. a
"Sim" 10 Srs. Constituintes e "Não" 10. O Presidente deO SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) Vamos
sempata votando "Não".
continuar os nossos trabalhos.
(Protesto do Plenário)
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Presidente quero que conste que não foi nenhum desapreço a V. Ex. a
Agora, eu não conhecia isto e quero dizer que isso é um
vota duas vezes pelo Regimento.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - li: uma profundo absurdo: uma pessoa ter direito a dois votos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas isso é
falta de respeito.
O SR PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a a Assembléia Nacional Constituinte ...
que está faltando com o respeito para com este PresiO SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
dente. A Presidência não votaria se não tivesse a certeza Presidente, eu estou com a palavra e quero fazer a resdo seu voto. V. Ex. a tem que me respeitar, nobre Cons- salva: não houve nenhum desapreço pessoal. Agora, que
tituinte Roberto Freire. Se V. Ex.a desconhece o Regi- existe é o meu profundo desrespeito a uma norma que
mento. respeite-me. Eu conheço o Regimento. Eu tenho qualifica Constituintes nesta Casa.
absoluta certeza.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre ConsO SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre- tituinte, V. Ex. a continua sem razão, porque se a Presisidente, uma questão de ordem.
dência não tivesse desempatado não teria quorum e a
emenda
estaria rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu tenho
absoluta certeza, agora, podemos discutir. Eu vou ler para
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro,
V. Ex. a V. Ex.a se levantou como se eu estívesse come- eu não quero que o Presidente tenha direito a esse voto.
tendo uma falta e eu não admito.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - E continua
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE Eu V. Ex.a sem razão.
quero discutir o voto de qualidade. Se uma pessoa pode
Concedo a palavra à nobre Constituinte Lídice da Mata.
ter dois votos.
A
SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
a
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. me
respeite. Eu voto e V. Ex. a recorra da decisão. Tenho abso- Presidente, eu gostaria de esclarecer uma coisa: o que o
nobre Constituinte Roberto Freire levanta ...
luta certeza.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Atenção.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O PreEstá com a palavra a nobre Constituinte Lídice da Mata.
sidente só vota para desempatar.
Solicito a atenção dos Srs. Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - E empatou.
a
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - O que
V. Ex. não ouviu e agride um colega que sempre lhe respeitou. Houve um empate de 10 a 10 e o Presidente de- o nobre Constituinte levanta não é algo de absurdo, porque o comportamento do Legislativo no geral, é este: o
sempatou.
Presidente da Câmara não vota em todas as sessões, ele
a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - V. Ex.
vota nas sessões de desempate. Concordo com S. Ex.a, esse
me desculpe. Eu não agredi ninguém, não. Eu quero dis- absurdo
está no Regimento Interno. Agora, o Deputado
cutir o voto de qualidade, se uma pessoa pode ter dois
Constituinte tem o direito e o dever de fazer o protesto,
votos.
diante do absurdo do Regimento, não diante do voto do
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Aí V. Ex. a Presidente.
vai discutir o Regimento. Vou ler para V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu já esO SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - E qual . queci a reação. Eu reclamei da reação do Deputado Consé o desrespeito nisso?
".tituinte 'Roberto Freire, porque deu a impressão de que
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - . V. Ex. a se eu havia cometido uma fraude. Eu já esqueci o incidente.
levantou como se eu estivesse cometendo uma fraude.
Já o superamos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Uma
Ficam prejudicados os destaques ao art. 4.°, que está
fraude, não. Como tivesse se equivocado. Eu quero dis- já suprimido pelo Sr. Relator. Fica prejudicado o destaque do ilustre Constituinte Roberto Freire.
cutir.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Se eu não
Fica prejudicado o destaque do Constituinte Horácio
tivesse certeza, nobre Constituinte, eu não teria votado. Ferraz, art. 3.°, 4.° e 5.0
Como tenho certeza absoltua, eu votei.
Fica prejudicado o destaque da nobre Constituinte
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O voto -Lídícé da Mata, com ressalva do art. 6.°, porque o nobre
de qualidade, tudo bem.
.Relator aceitou-uma sub emenda, vai apresentar uma subO SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Art. 20, § 3.0: emenda.
"O presidente votará em todas' as deliberaO SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, em embargo da decisão d.a. Mesa, eu tenho uma
ções, tendo ainda voto .de desempate."
é
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emenda supressíva dos arts. 4.°, 5.° e 6.° que eu entendo
que deve ser colocada em votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não precisa,
nobre Constituinte. Já está prejudicado, porque o Relator
já suprimiu os arts. 4.0 e 5.°
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu aceitei a
emenda de supressão.
O SR. PRESIDENTE (Israel pinheiro) - Aceitou a
Emenda, mas não para o art. 6.° Aceitou para o 4.° e o 5.°
Eu expliquei com muita calma e chamei bem a atenção.
Prestem atenção, pois o Relator já aceitou a supressão
dos arts. 4.° e 5.° e manteve o 6.°, com a subemenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - V. Ex.a
agora j á entendeu.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Relator
já aceitou a emenda supressíva, dentro do espírito de
V. Ex.a
A emenda constante do destaque do nobre Constituinte Waldyr Pugliesi que também está prejudicada; o outro
destaque é para a emenda 103, da nobre Constituinte
Lídice da Mata; tem uma emenda do Constituinte Saulo
Queiróz que também está prejudícada.
Vamos passar à votação do art. 7Q "eleição do Presidente que trata ... "
Solicito aos srs, Constituintes, para que na hora de
mudança do tema, em que haja necessidade de uma leitura, evitemos as discussões paralelas.
Vamos entrar, agora, na votação do art. 7.°, que diz o
seguinte:
"Para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República e do Governador e Vice-Governador do Estado ... "
O Relator aceitou uma emenda supressíva da expressão "de Estado".
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não. Houve algum equívoco aqui, porque eu não me lembro.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Pode ter
havido engano, vamos apurar se houve engano da coordenação dos trabalhos.
O SR.RELATOR (Francisco Rossi) - Havia uma
emenda propondo o Executivo, mas foi alterada, pela
consulta à assessoria, porque entendemos que, sendo o
Executivo amanhã ou depois, por qualquer motivo, pode
haver u~ eleição para delegado ou qualquer coisa assim,
e é Executivo, então temos que especificar bem: presidente da República, governador e vice e prefeitos.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Relator, a emenda que eu apresentei ao art. 7.° do anteprojeto é que, ao não se colocar a expressão "do Estado" o
anteprojeto permite que se caracterize que não haverá
eleição para Governador do Território ou do Distrito Federal.
Então, é por isso, o art. 7.°
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Qual é o número da emenda?
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - A Emenda n.O 6. Senão é possível interpretar que não está contido
no artigo a eleição de Governador de Território e do Distrito Federal. Esse é o entendimento que eu tenho e foi
acolhido, pelo que entendi.
O SR. RELATOR (Francísco Rossi) - Foi aprovada,
realmente, Ex.a. Foi perfeito.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Há dois destaques ao art. 7.°, do nobre Constituinte Saulo Queir6z..
No primeiro, ele requer destaque para a votação em separado da Emenda n. O 70.
Solicito aos Srs. Constituintes que prestem atenção.
Dá-se a seguinte redação ao art. 7.°:
"transformando-se em parágrafo o art. 8.°:
Na eleição para os cargos do Poder Executivo·
é exigida a maioria absoluta ide votos, excluídos os
nulos."
Passo a palavra ao Sr. Relator para comentar.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, antes do Relator, acho que seria interessante que
eu expusesse as minhas razões.
O PiRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Exatamente. Então, vou ler os destaques de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - O que
me parece importante, na defesa, é que eu apenas retive
os votos em branco para efeito de se mensurar a maioria
absoluta.
O Relator no seu parecer, na verdade, endossou minha
tese, porque raciocinou ao contrário. Entendo e vou dar
um exemplo: uma eleição com 3 candidatos e que se tenha
50% dos votos em branco. Quando se excluiu os brancos
e os nulos, então, 50% dos eleitores votaram entre os
3 candidatos, mas um deles alcança mais de 25% dos votos
ou mais de 50% dos 50% dos votos.
Eu acho que o voto em branco, Sr. Relator, representa,
e temos de aceitar de tal forma, uma recusa em se votar
em qualquer um dos candidatos. Assim é que eu tenho a
presunção de que a legitimidade da eleição majoritária,
com maioria absoluta, nós não podemos excluir da mensuração. São os votos em branco, de tal ordem, que se
teria que somar aos votos dos candidatos, mais os votos
em branco, e só assim se apurar a maneira absoluta, ou
seja: alguém tem que ter 50% dos votos da soma dos candidatos mais os votos em branco, porque o voto em branco
é um voto qualificado. Tanto é um voto qualificado que a
nossa história é tradição legítima os votos em branco
para efeito de apuração de quociente eleitoral.
O raciocínio que o nobre Relator expende, na verdade defende minha tese. Se V. Ex. a se detiver na argumentação do Sr. Relator na defesa do texto original,
V. Ex.a verá que, na verdade, V. Ex.a está defendendo, exatamente, a tese que eu defendo.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Constituinte
Saulo Queir6z, eu queria dizer o seguinte: n6s tivemos nessa última eleição um número muito grande de votos brancos e votos nulos; principalmente, nós corremos o risco de,
eventualmente, numa eleição em que possamos ter 50%
dos votos em branco, num primeiro turno, já que estamos
querendo uma maioria, de um candidato que disputa uma
eleição com outros 3, 4 ou 5 candidatos se eleger com 10
ou 15%.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRõZ - É por isso
mesmo que V. Ex. a tem que somar os brancos.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - No segundo turno eu entendo que vence, entre os dois candidatos mais
votados, aquele que tiver maioria de votos.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Relator, se V. Ex.a não mantiver os votos em branco para
efeito da soma para se apurar maioria absoluta, por absurdo, imagine que V. Ex.a tenha 80% dos votos em branco; 'Como V.·~Ex.a está excluindo, na verdade, um candidato, que tivesse 8% dos votos válidos, poderia obter a
maioria absoluta, porque v.. Ex. a .sõ- conta para apuração
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da maioria absoluta os votos dados aos candidatos, de
acordo com a redação do anteprojeto. Acho que meu argumento é líquido.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Numa eleição,
Constituinte, explique-me, para que eu possa entender,
pois não consegui alcançar o raciocínio de V. Ex.a numa
eleição. em que tenhamos 50% de votos em branco, no
.meu raciocínio, eu entendo que esses votos, excluídos ...
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - É porque
V. Ex.a exclui esses votos em branco para efeito de apuração da maioria absoluta.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Pois é, mas a
maioria absoluta nesse universo que representa a metade.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Mas vej a
V. Ex.a que, na redação dada pelo projeto original V. Ex. a
exclui, para efeito de apuração da maioria absoluta, os
votos em branco e os votos nulos, ou seja, a maioria absoluta sería apurada, apenas, pela soma dos votos dados aos
candidatos. E aí eu entendi, quando na sua defesa, que
V. Ex.a raciocina da mesma forma que eu, na defesa que
V. Ex.a coloca.
O SR. RELATOR (Francicco Rossi) - Eu me rendo
aos argumentos de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Relator, eu apresenteí a .emenda, porque eu estava no espírito do relatório.
.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está suspensa a- reunião por alguns minutos.
(Suspensa às 17 horas e 58 minutos, a sessão
é reaberta às 18 horas e 14 mínutos.)
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está ír,eaberta a reunião.
Nós estávamos discutindo o art. 7.°, os dois destaques
do ilustre Constituinte Saulo Queirós. Quanto ao primeiro destaque, V. Ex.a 'estava se referindo à nova redação
ao art. 7.°, .e o nobre Rela:tor tem a palavra para comentar.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu me rendo
às argumentações do nobre Deputado Saulo Queiróz, inclusive eu me escuso junto a ele, porque, nesta altura
dos acontecimentos, eu já estou sendo traído até pelo
meu subconsciente, e fui realmente traído. Na discussão
inicial, a respeito dessa matéria, quando nós discutiamos,
no âmbito da assessoria, nós houvéramos decidido contar também os votos brancos. Mas depois nós aceitamos
outras ponderações, inclusive acolhemos a idéia de V. Ex.a
Sou totalmente favorável, em relação ao acolhimento da
proposta de emenda de V. Ex.a Acho que nós já poderemos votar, temos quorum e vamos discutir o segundo
destaque.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILáCQUA Sr. Presidente, pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação, se todos estão a favor. O Relator já
concordou COm a emenda do Constituinte Saulo Queiróz,
em que 'exclui os, votos em branco.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILáCQUA Sr. Presidente me concede a palavra.
. O.SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) -

V. Ex.a tem

á,. ,palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILáCQUA
Eu Ouvi o :Deputado."Saulq Queirós.
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O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Perdão. Inclui os votos 'em brancos.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA - ...
fazer a defesa de que os votos em branco devem entrar
no cálculo. Data vênia, eu não 'concordo. Acho que quem
votou em oraneo não deve merecer nenhuma consideração. É a mesma coisa que o eleitor que não votou 'em ninguém, votou em branco. Acho que ele não deve ser considerado; só devem ser consíderados os votos, nominais. De
outro modo, nós teríamos 'que considerar também todo
o eleitorado, isto é, que aqueles que compareceram e não
quiseram votar. É a mesma coisa que não tivessem 'Comparecido. Por esse motivo, eu sou contra a inclusão dos
votos brancos no cômputo da maíoría absoluta, para a votação de executivos.
O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ - Sr. Presidente, pela ordem. Para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ - Sr. Presidente, para oferecer apoiamento à emenda do Deputado Saulo Queiróz, considerando que a maioria absoluta
tem que significar a manifestação da vontade do eleitorado, e se nós excluirmos os votos em branco, no cálculo,
nós corremos realmente um risco de eleger um chefe do
Poder Executivo com a minoria e não com a maioria absoluta. Eu entendo que nós devemos, realmente, consagrar
esse princípio, porque é altamente democrático e vai representar inclusive maíor legitimidade para aquele que, eleito para a chefia de um Poder Executivo, contar, eviden'temente, com a maioria dos votos do eleitorado. Por isso
90U favorável à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vou colocar
em votação. Solicito ao Sr. Secretário que inicie a votação.
Procede-se a votação.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, é matéria da maior importância e embora a reuníão tenha sido suspensa por dez minutos, uma grande
parcela dos Srs. Constituintes não voltaram ainda. Eu sugeriria, se a Mesa assim também, entender, que nós passássemos à discussão da emenda seguinte, que é de lavra
do Senador Alfredo Campos, que eu encampei em destaque,
e que trata de um. assunto que a mim parece relevante.
Então, nós discutiríamos as duas.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
toda razão, nobre Constituinte. Vamos passar a discussão
da emenda n,v 154, ao art. 7.0, do Senador Alfredo Campos
para a qual foi solícítado o destaque pelo nobre Constituin~
te Saulo Queiróz. Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Saulo Queiróz, para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - O Senador Alfredo Campos busca colocae na Constituição atraVés. desse artigo. Vem o, que seria uma inclusão, a ~briga
toríedada de que alguém, que exerça uma função executíva, ao exercer uma função onde ele pudesse ser demissível, ad nutum, teria que renunciar ao mandato ou
gerar a incompatibilidade através de um simples lícenciamento. Parece-me que é uma matéria relevante e sobre
ela, paira uma sombra na Constituicão atual em que há
inclusive, muitas ·discussões.
~
,
Se me permítír o Sr. Presidente, eu lembraria dois
exemplos que nós vivemos recentemente: dois ministros
Um ex-governador de Estado e. um ex-prefeito, fora~
convocados p.llira compor o Ministério atual, e não se obrigaram a renunciar aos cargos de governador e de minístro, São Ministro íris Rezende e o Ministro Dante de
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Olíveíra, este último agora, retoma à Prefeitura. Parece-me que quem foi eleito para um cargo executivo, ainda
dentro do princípio de eleição majorítáría, ele assume, de
rato, uma responsabilidade para um número de eleítores,
e se deixar esse cargo para exercer uma função demissível ad nutum, seja do que for, de Ministro, Diretor, Presidente de empresa, me parece que desvirtua e diminui a
confiança que o eleitor emprestou àquele cidadão. Constituições anteriores, vedavam essa prática, e me parece
que é, de fato, matéria de ordem constitucionaL
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Continua
franqueada a palavra, se algum outro Constituinte desejar encaminhar a votação.
Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Se bem que eu
deva concordar com as razões expendídas pelo nobre
Deputado Saulo Queiróz, eu queria lembrar que existe uma
tendência, hoje em todo o mundo, àe se excluir dos princípios constitucionais qualquer matéria que se refira à
inelegibilidade. Por isso, tão-somente, nós pretendemos remeter isso para a legislação ordinária. Existem alguns
países, e eu cito o caso da Alemanha, em que se dá esse
exemplo, que se alguém falar em inelegibilidade lá, ninguém vai saber o que é, porque simplesmente não existe
essa figura. única e tão-somente por isto é que estamos
remetendo e ...
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Que,
aliás, também não é minha, é do Senador Alfredo Campos.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - ... não acolhemos a proposta à emenda do Senador Alfredo Campos, por
entendermos que essa matéria não deva constar como
princípio constitucionaL Porque se nós, entendendo inclusive as razões expendídas por V. Ex.a, acolhermos essa
emenda, nós vamos ter também que colocar, no texto constucional, outros casos de inelegibilidades tão graves ou
mais graves do que esse.
O SR. CO!lfSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - É justamente o contrário Sr. Relator, é o caso de inelegibilidade.
Ele foi eleito para um cargo.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Quanto a isso
aqui, nós chegamos' à conclusão com a Assessoria, que é
matéria do Poder Executivo, da Comissão do Poder Executivo. Não é da nossa alçada. Desculpe-me.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Não sou desta Subcomissão, mas eu gostaria de opinar.
Não sei se é o caso do nobre Constituinte Alfredo Campos
e também do nobre Constituinte Saulo Queiróz, mas sem
entrar no mérito, do meu ilustre companheiro, Relator
Francisco Rossi, embora ele tenha rejeitado a emenda
diria que nós somos um País, Sr. Presidente, ainda carente
de quadros eficientes, competentes na vida pública; embora
nem sempre se requisitem melhores quadros, a presunção,
juris tantum é a de que sejam requisitados os melhores
quadros. E dada a dinâmica da vida nacional, é possível
que amanhã um Prefeito de Cuiabá, por exemplo, melhor,
talvez, que o que deixou o cargo para assumir o Ministério
da Reforma Agrária e agora retornou - me parece que
este é o caso a que o Constituinte se referiu - ou o Governador enfim, possam ocupar um cargo de relevância ainda
que demissível ad nutum, Eu sou mais liberal nesse aspecto,
Sr. Presidente, embora pertencendo a um pal'tido pequeno,
em princípio, é prejudicado por esse tipo de coisa. Eu
acho que essa vedação prejudica muito mais 0- partído
majoritário, aquele que tem vinte e doís.Governadores, tem.
maioria dos Prefeítos, Inobstante isto, por uma questão de
princípio; eu sou liberal, acho 'que não se deve vedar fi
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deixar para a lei ordinária, que é exatamente a lei que no
curso do tempo, pode corrigir, orientar, em função da
conjuntura temporal. Fixar isto como um axioma constitucional, - acho que andou bem o nobre Relator, nisso eu
o acompanho - realmente, não é nem da prática constitucional, muito menos adequado à realidade brasileira.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Nobre
Constituinte Joaquim Bevilacqua, V. Ex. a citou o exemplo
dos partídos majoritários, o quadro do partido majorítário. É de se supor que este seja extremamente rígido. É
um partido que tem duzentos e cinqüenta Deputados Federais e tem 46 Senadores e, por isso mesmo, no universo do
Partido, ele tem onde buscar, sem dúvida alguma, pessoas
representativas, de absoluto conhecimento das várias matérias, para exercer uma função de Ministro - nós estamos falando até sobre o exemplo citado - e como não há
íncompatíbílídade para o exercício de apenas o cargo de
Ministro, para os Deputados Federais e Senadores, na Constituição atual, V. Ex.a abre até uma prerrogativa extremamente complexa. O detentor de cargo do Executivo pode
exercer qualquer função demissível ad nutum, pela Constituição atual, pode ser diretor de empresa, pode ser presidente de empresa, pode ser Ministro. E nós, do Poder
Legislativo, nós só podemos ser Ministros ou Secretários
de Estado. Até nisso o tratamento é desigual.
E eu fico dentro do entendimento de que a nós, sim,
poderia ser aberta a prerrogativa de exercer funções demissíveis ad nuturn, sem perder o mandato. Mas quem
tem cargo no Poder Executivo, eleito, que será a partir
de agora, por uma eleição majoritária, que, quase sempre,
será em dois turnos, e que mereceu a confiança de um
segmento da população brasileira, no Estado ou no Município, deixar aquela função para exercer um cargo de
Ministro, por mais relevante que seja, não me parece de
boa tônica, até porque - eu repito para frisar - o partido, que é majoritário, tem que ter obrigatoriamente
quadros fora do Poder Executivo, ou que, eventualmente, esteja <exercendo o Poder Executivo, para qualificar
um Ministério ou uma Secretaria de Estado ou uma Diretoria de Empresa.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro - Concedo a
palavra ao Sr. Horácio Ferraz.
O SR. CONSTITUINTE HOMCm FERRAZ - Discordando da colocação do Deputado Bevílaoqua, que coloca
que isso não seria uma matéria constitucional, acredito
que nós podemos ter dúvida quanto à Comissão que seria
competente. Mas ela será, sem dúvida nenhuma, matéria
constitucional, porque em relação aos Deputados e senadores, É a Comissão que vai disciplinar quais os cargos
que ele deve assumir. E também em relação aos detentores
de mandatos do Poder Executivo. Quer dizer que podemos
discordar que seja da Subcomissão do Poder Executivo,
mas não que não seja matéria constitucional.
O SR. RELATOR (Francisco !Rossi) - Permita-me um
aparte, nobre Constituinte?
Após as razões que eu expandi aqui no meu parecer chega a essa hora a cabeça da gente está quase fundindo mas eu encerrei o meu parecer, dessa maneira:
"Entendemos que a matéria não é da competência desta Subcomissão. Embora impertinente
nesta Subcomissão, manifestamos nossa concordância no mérito. Mas, realmente, não é da competência dessa subcomissão."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação o destaque do Ss- Oonatítuínte Saulo
Queiróz, em que ele sugere a Inclusao dos votos brancos,
no cômputo geral, para apuração da maioria absoluta.
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Quem vota "SIM", vota a favor da emenda e vota sobre o ponto de vista do nobre Constituinte. Vamos começar a votação.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - Sim
Arnaldo Moraes - Não
Francíscc Rossi - Sim
Francisco Sales - Sim
Horácio Ferraz - Sim
Israel Pinheiro Filho - Sim
Jayme Santana - Sim
José Melo - Não
L'dice da Mata - Sim
Paulo Delgado - Sim
Robson Marinho - Sim
Ronaldo César Coelho - Sim
Rospide Netto - Sim
Saulo Queiróz - Sim
Waldyr Pugliesi - Sim
Geraldo AIkrnin - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Sim
Assis Canuto - Sim
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado,
Sim 16, Não 2.
Foi aprovada a emenda.
O segundo destaque foi prejudicado pelas razões expostas pelo Sr. Relator.
Agora, o destaque seguinte é do ilustre Constituinte
Saulo Queiróz, sobre a emenda do Constituinte Humberto Lucena, mas trata, realmente, da mesma matéria, ele
só sugere acrescentar o parágrafo único ao art. 9.°, que
diz o seg1linte:
"Desde o momento da proclamação dos resultados das eleições majoritárias, os eleitos para
o Poder Executivo não poderão ser nomeados para
cargos e funções de que possam ser demitidos
ad nutum,"
Exatamente igual 'e lestá prejudicado.
Art. 11. Vamos passar para o art. 10.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
pala vra a V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr.
Presidente, ainda quanto 00 art. 7.°, eu fiz um requerimento de destaque, em votação em separado e pareceme que V. Ex.a não tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Is,rael Pinheiro) - V. Ex.a tem
razão. A Presidência vai providenciar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a solicitou o destaque do art. 7.0
Estamos no período de "encaminhamento de votação.
Concedo a palavra a V. Ex. a
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O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr.
Presidente, por não concordar com a exigência de maioria absoluta de votos para Presidente da República, VicePresidente, Governadores e Vice-Governadores, Prefeitos
e Vice, é que solicitei a votação em separado. Acredito
que a exigência de maioria absoluta para os: respectivos
cargos levaria necessariamente a uma segunda eleição,
fazendo com que, logo em seguida, nos próximos 30 dias,
houvesse uma outra eleição, participando os dois candídatos mais votados. Conseqüentemente acarretaríamos
sérios problemas, na questão eleitoral, em função do problema financeiro, e inclusive do eleitor que tem que votar
várias vezes seguidas para o mesmo cargo. Por isso não
concordo. E por não concordar e achar que a eleição deva
ser maioria simples é que pedi voto em separado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao Oonstítuínte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, acho que a votação da questão em separado, fica
preíudícada a paetír do instante em que minha emenda
foi votada e aprovada.
'
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra a V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - V.
Ex. a , na questão da votação daquela emenda dos 16 anos,
colocou em votação por duas vezes. Então, faço questão
que esta votação seja colocada em separado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vou atender a V. Ex. a
Vamos colocar em votação o destaque ao art. 7.0, do
anteprojeto do Reloator.
Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Entendemos
serem frágeis as razões invocadas pelo nobre Constituinte - respeitosamente quero colocar isto - porque voltamos 00 mesmo assunto da possibilidade de um candidato eleger-se com uma parcela minoritária de votos. Então, seria muito mais democrático ,e daria mais autenticidade na representação um segundo turno. Ademais essa
nossa proposta, no seu 'todo, procura compatibilizar o que
aqui está, a nível de sistema eleitoral e partidos políticos,
com 'aquilo que imaginamos vá acontecer no País, ou
seja, a adoção de um sistema parlamentar ou de qualquer
coisa que dele se aproxime. Então entendemos que o
segundo turno seria muito importante, até para evítar a
possibilidade de uma eleição - como tem ocorrido com
muita freqüência - de executivos que detêm 20, 30% de
votos o que não significa absolutamente a maioria.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEmO - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte para encaminhar 'a votação.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON coRDEmO --:.- Sr.
Presidente, entendo que não há razão para que se faça a
votação. Não há razão! Acabamcs de aproV'3Ir a emenda
do Constituinte Saulo Queiróz, que é extamente a antítese da emenda do ilustre Constituinte e quero dizer o
seguinte: quanto 00 precedente invocado, em verdade ele
não existe," porque naquela votação ...
"Ó SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Houve
o precedente e eu gostaria que fosse posto em votação.
Vou responder ao nobre Constituinte Airton Cordeiro, não
é 'a mesma situação.
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o SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Evidente que não é!
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Existe
uma diferença fundamental.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Até
porque houve uma manobra.
O SR. SAULO QUEIRiÓZ - O que foi aprovado foi a
supressão da expressão "em branco"; o artigo permanece.
Então, o Constituinte F.cancisco Sales pode perfeitamente
solicitar o destaque ao art. 7.°
O SR. CO:>íSTITUINTE ROBSON MARINHO - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pi:mheiro) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Constituinte Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, ocorre o seguinte: aprovamos, por maioria
abzoluta, emenda do ilustre Constituinte Saulo Queiróz,
que deu nova redação ao art. 7.° do anteprojeto. Portanto, aprovamos os dois turnos e aprovamos a inclusão do
voto em branco, através da emenda do Deputado Saulo
Queiróz ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte, respondo a V. Ex.a, mas isso não impede que o
Constituinte Francisco Sales possa pedir destaque de
tudo. Agora S. Ex. a pode suprimir todo o art. 7.° Pode
perfeitamente !
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRiÕZ - Sr. Presidente, acho que é tudo uma questão de se criar, ou não,
precedente. Não houve nenhuma similitude entre esta e
3. situação anterior, porque o destaque apresentado, naquela oportunidade, pelo Constituinte Arnaldo Moraes,
só pode ser levado à votação porque a emenda havia sido
aprovada e se mantinha a redação original. Entendo que
podemos fazer uma votação liberal e não me coloco de
forma alguma contrário a que se faça e se apure essa
votação, só que se cria um precedente para que, doravante, situações idênticas possam vir a ocorrer e já muito
tarde para a nossa votação.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao Constituinte Robscn Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON ~MARINHO - Sr.
Fl·.esidente, quero reforçar e associar-me à posição do
Constituinte Saulo Queiróz. Na situação anterior foi votada uma emenda, que não alcançou quorum. Portanto, não
modificou a redação do anteprojeto, o que permitiu, por
exigência regimental, o destaque-supressívo que teria que
ser votado, como o foi. No -caso presente não é a mesma
coisa ...
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - É a
mesma coisa!
O SR. CONSTITUINTE RbB;lON MARINHO - Não
é a mesma coisa! Uma emenda modificativa já foi votada e alcançou quorum. Já houve a modificação.
O SR. PRESIDENTE (Israel- pinheiro) - A mesa vai
raciocinar dentro da: seguinte lógica: a eme~da do Constituinte Saulo Queiróz suprimiu uma expressao do art. 7.°
Na hora. em que votamos, e V.' Ex.a votou, a favor da
supressão da expressão, V. Ex.a estava aprovando o restante do artigo ...
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O destaque de V. Ex. a ficou prejudicado. Então quero
que V. Ex.a fique convencido da justeza...
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Não
concordo, porque V. Ex.a abriu um precedente e acredito
que V. Ex.a tenha que adotar a mesma medida quanto
ao meu destaque. Solicito a V. Ex.a que o coloque em
votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não! Temos
que ter uma certa coerência. O caso anterior é bastante
diferente e vou repetir com calma, explicando a V. Ex.a
É que não foi aprovada a emenda do Constituinte
Saulo Queiróz, logo o artigo não foi considerado votado;
aí foi permitido o destaque do Constituinte Arnaldo Moraes. Agora a posição de V. Ex.a é diferente. A emenda
do Constituinte Saulo Queiróz foi aprovada e na medida
em que o Plenário aprovou a emenda, indiretamente,
aprovou o artigo.

Então a Mesa mantém a sua decisão e vamos passar
para o art. 10, pois não há destaques para o art. 9.°
Há destaque da Constituinte Lídice da Mata. O Relator aprovou a emenda que permite a reeleição por mais
um período. Então, a redação original já está modificada.
O Relator acabou com a reeleição indefinida, limitando-a
a um período.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Então o 11.°
desaparece e fica permitida, por mais um período, a
reeleição do Prefeito e do Vice.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte Lídice da Mata V. Ex. a sugeriu a supressão da
expressão "permitindo a reeleição" ...
A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Se for,
modifica...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Foi modificada só por um período, V. Ex.a concordav
Vamos continuar. Estou me referindo ao destaque da
Constituinte Lídice da Mata, mas há um outro destaque
do Constituinte Paulo Delgado, que propõe a votação em
separado da Emenda n.O 7, de autoria de S. Ex.a e que
diz o seguinte:
" . .. Substitui ° art. 11. .. "
.
O destaque está prejudicado pois o relator concordou
com a supressão do art. 11.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, o relator concorda com a supressão do art. 11,
mas permite a reeleição para o período subseqüente. A
minha emenda procura regular a impossibilidade da
reeleição para o mesmo cargo no período imediato, no
período subseqüente ao mandato exercido.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra a V. Ex. a
. O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Veja
V. Ex.a que a emenda apresentada pelo Constituinte
Paulo Delgado não concorda apenas com a reeleição, mas
mantém o mandato de 4 anos. Eu também apresentei
destaque para uma emenda, estabelecendo o mandato em
5 anos, sem. reeleição,- para todos os cargos eletivos. Por
lógica, eu pediria ...
. O SR. PRESIDENTE (Israel Pínheíro) <-- V; Ex.a apresenta destaque ao art lO?
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o SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - A minha
emenda tem o seguinte teor:
" ... Todos os mandatos eletivos são de cinco
anos, não se admitindo a reeleição para os cargos do Poder Executivo."
A minha argumentação é que, recusada a minha
emenda, que modifica dois itens no parecer original, a
duracão do mandato e a não reeleição, ou seja, se não
forem aprovados os mandatos de cinco anos para todos
os cargos, se remeteria a votação da emenda do Constituinte Paulo Delgado para se votar ou não no aspecto
da reeleição
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas, Constituinte Saulo Queiroz, a emenda de V. Ex.a aborda dois
assuntos que são a fixação dos prazos eletivos e a não
reeleição ...
A emenda do Constituinte Saulo Queiroz fixa todos
os mandatos eletivos em cinco anos e, ao mesmo tempo,
não permite a reeleição. Ela não pode ser votada porque
o Constituinte, ao votar, não poderia, se fosse o caso,
concordar com o prazo de cinco anos e discordar da reeleição. Em virtude disto, a emenda teria que ser desdobrada;
não pode ser votada no seu todo, porque engloba dois
assuntos. Vamos votar, primeiro, a reeleição e aí fica
prejudicada a sua emenda. Mas, aí, votaremos o prazo
de cinco anos da emenda de V. Ex.a.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Muito
bem!
O SR. CONSTITUINTE FRANCISOO SALES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra a V. Ex.a.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr. Presidente poderia ajudar no encaminhamento da votação,
porque' tenho uma emenda, a 204, que estipula cinco anos
de mandato e que permite a reeleição apenas uma vez.
Então, seria o desdobramento da votação, porque, se votarmos a emenda do Constituinte Saulo Queiroz, vedaremos
a reeleição e aprovaremos os cinco anos, enquanto temos
a emenda de quatro anos 'Com reeleição. Então têm que
ser votadas três propostas: quatro anos com reeleição,
cinco anos com reeleição e cinco anos sem reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Passemos à
votação do destaque do Constituinte Paulo Delgado ...
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES
Sr. Presidente, regimentalmente as emendas supressívas
têm preferência na discussão e votação e parece que a
emenda do Constituinte Saulo Queiroz é supressiva; ela
condensa os arts. 10 e 12, portanto suprime. Ela tem preferência na votação.
O, SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro ) - A emenda
do Constituinte Paulo Delgado tem o mesmo problema da
emenda do Constituinte Saulo Queiroz; ela trata do mandato de quatro anos e da reeleição. Mas é possível votarmos a emenda do Constituinte Paulo Delgado, em primeiro
lugar, porque o mandato de quatro anos será objeto de
oütras emendas, como a emenda do Constituinte Saulo
Queiroz.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr. Presidente, como sugestão: acho que isso será uma questão
de se adequar a redação, o que nos facilitará.
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São duas questões distintas: uma, é o mandato de
quatro ou cinco anos e outra a reeleição. Assim apresento
uma sugestão à Mesa, até para adiantar nossos trabalhos
- que votássemos primeiro se admitimos ou não a reeleição e depois se adequaria a redação, para sabermos se
os mandatos seriam de quatro ou cinco anos.
V. Ex.a concorda com isso?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concordo.
Vamos colocar em votação a reeleição. Os Srs. Constituintes que votarem sim estarão a favor da reeleição; não,
estarão contra a reeleição de um mandato só.
Solicito à Secretária que proceda à chamada.
(Procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, concordo que se faça esse desdobramento para a votação, mas eu gostaria de precisar que
não sou contra a reeleição, sou contra apenas para o
período subseqüente ao período em que se exerceu o mandato. Então, gostaria que se votasse isso separadamente.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES
Sr. Constituinte, é preciso que se esclareça bem, o que V.
Ex.a explicitou não é bem reeleição. Não é o entendimento
tradicional do que seja reeleição. Discutimos aqui na Sub'Comissão que é inviável o controle sobre o uso da máquina
pública para aqueles que detêm o mandato, isso foi amplamente aqui discutido. E em virtude dessa preocupação
é que apresentei essa emenda. Então, eu gostaria que se
votasse a questão da reeleição, em primeiro lugar, em
qualquer tempo e em seguida se votasse o problema do
mandato.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Então vamos
colocar em votação.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO _
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra para encaminhar.
Com a palavra o nobre Constituinte Airton Cordeiro.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO Sr. Presidente, apenas para contraditar o Constituinte
Paulo Delgado. Na verdade, não se trata de reeleição neste
caso, mas, sim, de uma nova eleição. Tenho a impressão
de que a matéria não é pertinente para votarmos agora,
se V. Ex. a pretende estabelecer o princípio da reeleição
ou não.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre Constituinte Airton Cordeiro, a emenda do Constituinte Saulo
Queiroz vai obrigar esta decisão, porque ela também engloba, na- mesma emenda, mandato e reeleição. Vamos votar
a reeleição, porque assim fica decidido.
UM SR. CONSTITUINTE
- Mas
se vou votar a reeleição primeiro, como é que vou aceitar?
UM SR. CONSTITUINTE
- Se
for vitorioso 5 anos, aí não vota reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos inverter. Vamos tratar primeiro do mandato.
Solicito aos nobres Consttiuintes que tenham um pouco de paciência. Vamos colocar em votação o mandato:
4 anos, é SIM.
UM SR. CONSTITUINTE
- Do
Executivo, não é Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Só do Executivo.
-
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o SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar à votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
a palavra para encaminhar. V. Ex.a vai encaminhar como
autor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Apenas
para esclarecer. A proposta apresentada é para que todos
os mandatos eletivos venham a ser de 5 anos, com uma
preocupação lá nas disposições transitórias de não se prorrogar os mandatos em vigor. Ou seja, os mandatos em vigor de Deputado, de Senador, de Governadores, que foram
eleitos para 4 anos, seriam mantidos por 4 anos. Após o
cumprimento desses mandatos é que os mandatos seguintes passariam a ter a duração de 5 anos. Ressalvo este
aspecto, porque, para mim, eticamente é importante que
fique claro que, em hora nenhuma, busquei aumentar o
mandato que gozo agora.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) V. Ex.a tem
razão. Então vamos passar à votação.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, estamos votando mandatos executivos mandatos eletivos, melhor dizendo, trata-se de Presid~nte, Governador, Prefeito, não é isso?
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Não. A
proposta é de que todos os mandatos eletivos seriam de 5
anos, Deputado, Senador, Vereador também.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Ê que
estou me baseando no raciocínio que ele falou, que vamos
votar 5 anos ou 4 anos para todos os mandatos eletivos.
Depois se será reeleito ou não. Estamos falando isso em
relação a todos, inclusive o Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Temos que
ter um pouco de paciência porque é uma matéria bastante complexa. Temos que conversar e discutir com muita
calma, porque realmente o assunto não é simples. Porque
tem mandatos do Executivo e do Legislativo.
A intenção já está fugindo um pouco. Vamos conversar
com calma.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Pela ordem,
tem a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Estamos discutindo o art. 10. E o artigo 10 fala dos mandatos
Executivos. Isso está muito claro aqui. Tem dois assuntos
que vamos discutir e votar. Se será permitada a reeleição,
ou se haverá impedimento. Então são duas questões. V.
Ex.a desconheceu as emendas, especificamente, para facilitar a votação. Então, o Constituinte Saulo Queiroz traz
à colocação um complicador, porque ele quer discutir 5 anos
para tudo. Acho que como estávamos esquecendo, não
tem que se discutir isso. Tem-se que discutir para os
Executivos: Presidente, Governador, e Prefeitos se será 4
ou 5 anos. Quatro anos, quem for favorável a 4 anos vota
SIM. E quem não for favorável a 4 anos, mas a 5, vota
NAO. Ê o mesmo que dizer, vota-se por 4 ou vota-se por
5. Definido isso, passa-se para a reeleição.' " .
Ó SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Ainda há um
outro complicador, nobre Constituinte" Roberto Freire. É
'se o sistema "de Governo é parlamentarista ou presidencialista.
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O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas
isto não está em jogo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas é um
complicador.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Se for
complicador tem de tudo. Pode ser que a gente ache que
Prefeito seja mais, Governador menos, Presidente menos.
Aqui ninguém está discutindo se são os atuais ou os futuros.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Quero trazer uma contribuição modesta à esta discussão Sr.
Presidente, a tarefa do político deve ser descomplicar. Pretendo trazer uma contribuição. Esta matéria, de fixação
de mandato, no meu entendimento, não é pertinente à
esta Subcomissão. Ela é pertinente à Subcomissão da Organização dos Poderes, do Poder Executivo e do Poder
Legislativo. Tanto que tenho um destaque na Mesa pedindo
a supressão desses 3 artigos que tratam de prazo de mandato de Presidente, Governador, de Prefeitos, porque não
é pertinente nesta Subcomissão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mantenho a
palavra ao nobre Constituinte Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, ou temos emendas modificativas que têm preferência, e podemos aproveitar uma única emenda, ou temos que decidir sobre o destaque para suprimir esses artigos. Porque no meu entendimento pessoal, jurídico, e
principalmente politico, esta Subcomissão não é o foro
adequado para decidir a respeito de fixação de mandato
de nenhuma natureza, Sr. Presidente. Para isso funcionou
e já deliberou a Subcomissão da Organização dos Poderes
Sr. Presidente.
'
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Constituinte Paulo Delgado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Eu gostaria de contestar a afirmação do nobre Constituinte. Há
pouco, já abrimos mão de decidir a idade do eleitor. Agora
vamos abrir mão de fixar o tamanho dos mandatos no
Brasil. Daqui a pouco a nossa Subcomissão não decide.
Eu defendo que tenhamos que votar esta questão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
tomar um outro rumo. A Mesa vai sugerir o seguinte. Há
destaques sobre a mesa, de Constituintes, a respeito do
parecer do Relator. Há destaques dos Constituintes Rob'son Marinho aos artigos 10, 11 e 12. Há destaques do
Constituinte Geraldo Alckmin ao art. 10. Há destaque do
Constituinte Fernando Gasparian ao mesmo artigo 10. Há
destaque do Constituinte Rospide Netto ao art. 10. Há
destaque do Sr. Constituinte Ronaldo César Coelho ao art.
10. Há destaque do Constituinte Aírton Cordeiro ao art.
11, que já está prejudicado, porque o artigo já está suprimido. Proponho, para não criar muito tumulto, que votemos, em primeiro lugar, os destaques aos artigos. Porque,
à medida em que for eliminado o artigo 10, fica dirimida
a dúvida com relação à reeleição. Fica eliminada a reeleição e o prazo de mandato ao mesmo tempo. Elimina-se
o art. 10. É a proposta que a Presidência vai levar aos
Srs. Constituintes.
Então vamos começar a discussão.
O SR. CONSTITUINTE·
- Na
tese do Constituinte Robson Marinho, eu me apresso em
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apresentar uma sugestão de que devíamos votar a emenda Executivo. Em todas as Constituições do mundo, é no capítulo do Poder Legislativo que se trata da duração do
supressíva de todos os artigos, dentro do mérito apresentado por ele. Porque se foi entendido que esta Comissão mandato dos SrS'. Deputados, dos Srs. Senadores. l!: no
não deve decidir sobre este assunto, iríamos nos poupar capítulo do Pod-er EXiecutivo que se fixa o mandato do
Presidente da República e do Vice-Presidente, Quando
de várias votações. Acho que teria que se votar, neste caso,
existe. l!: evidente, que a Subcomissão do Sis,tema Eleitosem dúvida, em primeiro lugar, a emenda supressíva.
ral terá que levar em conta o prazo de mandato fixado
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre- pela Comissão do Poder lJegislativo, do Poder Executivo,
sidente, pela ordem.
para, a partir dai, então, adequar o sistema eleitoral: a
este prazo, a este mandato, fixado naquela Platrte da
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está em discussão. A Mesa colocou em discussão o destaque, repito, Constituição que lhe é devida. Assim 'como será a Subcomissão dos Estados que irá tratar dos: Gov'ernos, dos
para suprimir os artigos 10, 11 e 12.
Estados, e 'a Subcomissão dos Estados e Municípios Mas há destaques individuais. Vamos colocar primeiro não sei bem qual é a denominação - mas dentro da Coo do Geraldo Alckmin, que propõe o número 10, só. A missão da Organização dos Estados, Municípios 'e DiSsupressão do art. 10. Tem 4 destaques sobre esta matéria. tríto F1ederal. As Subcomissões respeettvas é que vão
Vamos colocar em votação o destaque do art. 10.
tratar da questão dos Governos: de ÉstadoS' e dos GoverO SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Pela or- nos Municipais. Pwece-me que é absolutamente procedente, tem inteira razão, a colocação aqui levantada pelo
dem, Sr. Presidente.
nobre Constituinte Robson Marinho. Porque a SubcoO SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a pala- missão do poder Legislativo, já tratou, no seu anteprovra para encaminhar à votação V. Ex.a
jeto, de fixar o mandato dos Deputados e dos SenadoreS.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Senhor A Subcomissão do Poder EXiecutivo, fazendo aliás, aquilo
Presidente, quero contestar a afirmação do Constituinte que fez a Constituinte de 34, o que fez a Constituinte
Robson Marinho, que aliás coloea com propriedade que de 46, e o que fizeram todas. as nossas constituintes, traa
é uma questão política. E talvez não convenha ao'PaJr- tou de fixar o mandato, no art. 6.°, que é na Seção 1. ,
do
Capítulo
3,
do
Poder
EXiecutivo.
Tem
sido
assim
histido majoritário discutir a duração do mandato do Presidente da RepÚiblica nesta SubcomiSsão. Esta é uma toricamente a fixação da duração do mandato do Prequestão política, evidentemente. Mas 'a prerrogatíva é da sidente da República. Cabe à Subcomissão do Sistema
Subcomissão do Sistema Eleitoral de fixar la duração do Eleitoral críar os mecanismos eleitorais adequados a estes
mandato dos detentores. de cargos executivos. A Comis- prazos de mandatos ali fixados. Portanto a minha intersão da Organização dos Poderes trata da competência venção é no sentido de corroborar àquílo que aqui afirma
legal desses que integram os poderes, mas não quanto e aqui questiona o nobr'e Cons.tituinte Robson Marinho.
à duração do mandato daqueles que ocupam as chefias
O SR. PRESIDENTE (Isra,el Pinheiro) - Tem a palado Poder Executivo. Então me parece que quanto à ques- vra o Constituinte José Ulysses de Oliveira.
tão política, estou de acordo, Talv'ez não convenha aos
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA
Partidos majoritários a discussão deste assunto a discussão deste tema aqui, considerando-se que j ã houve - Sr. Presidente, como Suplente desta Subcomissão eu
uma decisão em uma outra Comissão, que quer me parecer gostaria de dizer que estou de pleno acordo com a ~oloa
do Constituinte Robson Marinho, e que, V. Ex.
caracteriza uma invasão de área de atribuição desta Sub- cação
ao colocar em votação o art. 10, colocasse também o 11
comissão. Acredito realmente que deveríamos meditar so- porque
complementar do 10. Um complementa ~
bre este ponto. Estamos abrindo mão da prerrogativa de outro. Oele11é complementa
fixar o mandato dos Presidentes, dos Governadores e dos colocar os dois em votação. o 10. Então V. Ex.a deveria
Prefeitos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nobre
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Constituinte, o sr. Relator já deu parecer f,avoráv,el à
Sr. Presidente, peloa ordem.
emenda supressíva do art. 11 Ele já está eliminado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a 'tem
Tem a palavra o Constituinte Roberto F,reire.
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA queria 'contraditar a argumentação dos Constituintes
Apenas o seguinte, Sr. Presidente. Pela praxe parlamen- Robson
Marinho e José Fogaça, dizendo o seguinte, que
tar e pelo Regimento da Câmara, que é subsidiário aos
se
for
aceita
a sua argumentação de que cabe a cada um
trabalhos da Constituinte, a emenda supressíva tem prepoderes definir mandatos, vamos' ter 'aquilo que nunrerêncía, A Comissão pode derrubar a emenda do Cons- dos
tivemos em nossas Constituições, os Municípios na
tituinte Robson Marinho. Ai sim, é uma decisão política. ca
Mas ela tem preferência até por uma questão de brevi- sua lei 'específica, fixando os mandatos de seus Pref,eitos.
dade processual, porque V. Ex.a vai colocar em votacão
O SR. CONSTITUINTE JOSl!: FOGAÇA - Não foi
~
a supressão de três artigos.
isso que eu disse nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) ~ Só do 10.
O SR. .cONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Vossa
EXicelência disse isso. Porque são os Estados que' vão deO SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Se a Comissão entender que ele deve ser derrubado, P{l- finir os seus poderes'.
los 'argumentos que foram expendídos, muito bem, acaba
O SR. CONSTITUINTE JOSl!: FOGAÇA - V. Ex.a
a discussão.
.
está partíndo da premissa 'errada.
O SE. PRESIDENTE (Israel Pínhelro) - Com a paO SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicito "aos
lavra o Constituinte José Fo~aça.
Srs. Constituintes que tenhamos um pouco mais: de calma,
O SR. CONSTITUINTE JOS~ FOGAÇA - Sr. PresiO SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - E aíndente, parece-me que. esta discussão é extremamente da m.ais, não vamos aquí estar buscando exemplos...
Válida, porque é um tema que interessa não só aos com- constãtuínte José Fogaça, estou :querendo dizer. que se
ponentes desta Subcomissão, como também aos daquela fÔ'SS'elIDOS levar em consíderação ' o, que -a Constituição
da qual faço parte e sou Relator, ,a. Bubeomíssão do Pod,er hoj e diz não teríamos sistema eleítoral, porqúe não há
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sistema eleitoral na atual Constituição e nem na tradição nossa. O sistema eleitoral, ou a fixação das regras
'eleitorais estão no capítulo do Poder Legislativo ,e no
capítulo do Ex;ecutivo. Esse nosso trabalho sea.-i!a inócuo.
Não vamos aqui estar querendo definir as questões com
muita clareza..Até porque vai haver muita superposição.
Quero dizer que o sistema eleitoral não trata apenas da
forma do voto, não trata corno se apura este voto. Trata
também da alternância do poder. Tirata da cronologia
que se exercita no sistema eleitoral. Trata-se, da periodicidade desta alternância. li: evidente. Aqui, vai se fixar,
em princípio, de quando em quando vão se realízar eleições no País para todos os cargos e a forma 'como vai se
realizar. li: claro que é específico. Agora, como é uma
questão política, talvez até estejamos não querendo realizar uma pesquisa, uma enquete prévia. Não custa
nada. Vamos ao voto e define-se. E isso, se entrar em
contradição' 'com a do Constituinte José Fogaça, a S1stematízação vai ter que resolver esta questão, Esta é a
sua, 'especificidade. Eu vi isso em várias sessões da Comissão de Sistematização, como também acompanhei em
várias Subcomissões tais contradições. em Subcomissões
que têm a estrutura presídeneíalísta, outras parlamentarista. Tem Subcomissões que tratam de justiça agrária
na Reform Agrária, como também do Poder Judiciário.
E isso vai ter que ser compatibilizado. Não haverá nenhum problema que o Sistema Eleitoral que aqui está
tratado defina a periodicidade das eleições no Br.asil.
Pelo 'contrária, 'eu dizer como se vota e não se dizer
quando se vota? Não estou fazendo nada.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Senhor
Presidente, eu recorro à lembrança dos 'companheiros
desta Subcomissão. Na verdade, quando 'entramos para
os detalhes do sistema eleitoral foi quase que uma posição consensual. O Relator, defendeu aqui, ao longo do
período, a tese de que devíamos dar organícídade ao sistema eleitoral. Não devíamos nos restringír apenas em
dizer quem pode, como votar e quando votar. O que se
buscou, na verdade, foi uma inovação. E esta inovação
contou, naquela oportunidade, com a opinião f,avorável
da maioria, ou quase da unanimidade dos membros desta
Subcomissão. Então não é de fato um assunto novo. Sabíamos, de antemão, que o Relator encaminharia o sistema eleitoral nes-se sentido, quase que com a prévia
aprovação doa membros desta Subcomissão. Representa,
sem dúvida, uma inovação à Constituição em vigor. Mas
representa também, penso assim, uma inovação positiva,
porque todo assunto eleitoral seria tratado em um único
capítulo.
O SR. PRESIDENTE (Isl.'ael Pinheiro) - Tem a palavra o Constituinte Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - V. Ex.lI
sabe do apreço e da grande admiração que tenho pelo
ilustre Deputado Constituinte Roberto Freire. Eu até aceito e compreendo a motivação da intervenção de S. Ex.a,
as motivações políticas da intervenção do ilustre Constituinte Roberto Freire. Mas, reafirmo, respaldado ainda
que fui pelo Constituinte José Fogaça, de que, juridicamente, na composição e na redação de uma Constituição,
não é pertinente a esta Subcomissão a definição com
relação a mandatos. E :r:eafirmo que, politicamente, também não é o momento adequado e oportuno para que
esta Subcomissão se pronuncie. Razão pela qual, Sr. Presidente, eu insisto perante V. Ex. a, na votação do destaque de supressão do artigo que apresentamos à consideração da Mesa.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Para
contraditar, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra a Constituinte Lídice da Mata.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - O ,Constituinte Geraldo Alckmin acaba de me lembrar aqui sobre
a questão de que, na verdade, o que está amedrontando
muito na definição do mandato do Presidente da República, a questão política, não está contemplada aqui. Estamos definindo, nestes artigos, o mandato dos futuros Presidentes. A outra questão que haveremos de discutir aqui,
sem dúvida alguma, Sr. Presidente, é sobre o mandato
do atual Presidente da República. Trataremos disso, e
espero que não fujamos à responsabilidade de tratar também nesta Subcomissão das disposições transitórias. Quanto à pertinência ou não, acho que j á está bastante claro
que as referências históricas não nos valem para este caso.
No que diz respeito à pertinência, é que a praxe, a prática
da Constituinte, hoje, tem sido a de haver discussão e
deliberação sobre diversos assuntos em inúmeras subcomissões. E para finalizar, Sr. Presidente, ao invés de ficarmos discutindo, vamos pôr em votação. Aqueles que considerarem pertinente, votarão no relatório; os que não
considerarem pertinente, votarão com a emenda supressíva, ou até mesmo, temos a opção, de votar se é pertinente ou não. Agora o que não podemos é continuar de
forma ilimitada com este debate.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Airton Cordeiro, que já me
havia solicitado, V. Ex. a será o segundo.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, gostaria de contraditar a afirmação do nobre
Constituinte Robson Marinho, quando afirma que o momento político não é este. O momento político para votarmos é agora, quando a Subcomissão está discutindo essa
matéria. O mais é sofismar.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, fui citado nominalmente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a já
falou uma vez e não pode falar a segunda vez.
Concedo a palabra ao nobre Constituinte Paulo Delgado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, gostaria de afirmar a necessidade de nós nos
posicionarmos e lamentar que se faça referência à tradição constitucional brasileira que não é das melhores. Aliás,
nas outras subcomissões tem havido o seguinte: o que
há de melhor na tradição constitucional tem sido derrotado nas outras subcomissões. Então a fixação do mandato do Presidente da República, de Governadores de
Estado e de Prefeitos é da competência da nossa subcomissão da mesma maneira que a definição da idade do
eleitor que nós passamos para o Código Penal e que nós
devemos neste momento definir aqui.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Passo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR FRANCISCO ROSSI - Entendo que
não se trata apenas de uma votação para definir o tempo
de duração do mandato do Presidente, do Governador ou
do Prefeito. Entendo que essa votação que vai se fazer,
agora, é uma questão da maior gravidade. Não estou dizendo que o que vou afirmar aqui corresponda plenamente à realidade, mas poderá estar no bojo das propostas que acabamos de ouvir aqui, de que não seria da
competência desta Subcomissão, ou que não seria o momento oportuno para tratarmos esta questão. Considero
isso muito grave, porque convém lembrar que poderemos
passar à opinião pública a idéia de que estamos endossando aquilo que disse recentemente o Presidente da Re-
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pública, se outorgando e se arvorando no direito de ter o
mandato de 5 anos, ferindo e arranhando a soberania da
Assembléia Nacional Constituinte. E mais, nobre Constituinte Robson Marinho, é da nossa competência sim. Como
nós poderemos pensar num sistema eleitoral sem fixarmos
prazos, sem fixarmos duração de mandato, para que se
estabeleça a :periodicidade das eleições? Entendo, nobre
Constituinte, que é da nossa competência, e nós não podemos nos subtrair desta prerrogativa. Se nós fizermos
isso estaremos diminuindo a grandeza desta Subcomissão.
É o momento oportuno sim, o momento adequado para
nós falarmos bem alto aquilo que nós pensamos a respeito do mandato, principalmente, do Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Presidência vai passar à votação, mas vai declarar o seu voto,
porque o Presidente participou como suplente da Subcomissão do Poder Executivo, em que o relator foi o nosso
ilustre Constituinte José Fogaça e naquela Subcomissão
tive a oportunidade de votar pelo parlamentarismo, com
5 anos de mandato. Então, vou votar pela rejeição, pela
supressão do art. 10, e aviso que o destaque que vai ser
votado é do nobre Constituinte Fernando Gasparian, por'que o destaque do ilustre Constituinte Geraldo Alckmin
envolve outro assunto, que é a reeleição.
Está em votação o destaque do nobre Constituinte
Fernando Gasparian, e dos ,Constituintes Rospide Netto
e Ronaldo César Coelho que solicitam destaque para a
votação em separado, com a supressão do art. 10.
Para orientar a votação: se votar Sim, é favorável
ao destaque, isto é, para suprímír o art. 10. Sim. é supressão do art. 10 e Não é a manutenção do art. 10.
Solicito ao Sr. Secretário que providencie a chamada
dos Srs. Constituintes.
(Continua a votação.)
O SR.
- Para encaminhar
a votação, pois quem votar sim decide, na verdade, que
esta comissão não tem competência para decidir sobre
mandatos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A argumentação de V. Ex.a é subjetiva. O Presidente já esclareceu o
seu voto, porque já foi um voto na Subcomissão do Poder
Executivo. Não entra em choque. Sou favorável que esta
comissão tem poderes para decidir.
O SR.
- As emendas
apresentadas são supressivas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) -

Não.

Na verdade nós estamos votando a supressão ou não
do art. 10 e não podemos admitir outras conclusões.
Para orientar a votação: Sim significa supressão do
art. 10.
Está em processo de votação.
A Presidência já foi extremamente liberal, já recebeu
até reclamações de alguns Srs. Constituintes, porque estaria permitindo excessivo número de oradores na defesa e
no encaminhamento da votação.
Está encerrado o assunto.
Não dou questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicito a
atenção dos Srs. Constituintes.
Sra. Secretária, proceda à chamada dos Srs. Oonstítuínteso
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Sr. Constituinte Airton Cordeiro, responda como vota
V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, para não fugir à minha responsabilidade, voto
não.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO
Arnaldo Moraes - SIM
Francisco Rossi - NÃO
Horácio Ferraz - NÃO
Israel Pinheiro Filho - SIM
Jayme Santana - NÃO
José Agripino - NÃO
José Melo - SIM
Lídice da Matta - NÃO
Paulo Delgado - NÃO
Robson Marinho - SIM
Ronaldo César Coelho - NÃO
Rospide Netto - SIM
Saulo Queiroz - NÃO
Waldyr Pugliesi - NAO
Geraldo Alkmin - SIM
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - SIM
Assis Canuto - NÃO
O SR. PRESIDENTE (Isr3Je1 Pinheiro) - O destaque
foi rejeitado por 12 votos NÃO, 8 SIM e 1 AUSENTE. Então, foi mantido o art. 10. O art. 11 foi suprimido.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) a emenda do Constituinte Saulo Queiróz.

Temos agora

A emenda do Constituinte Saulo Queiróz é a Emenda
n.? 72.
Já tínhamos decidido que ela envolve duas matérias.
Ela diz o seguinte:
"Todos os mandatos eletivos são de 5 anos,
incluídos os Deputados Federais."
E o art. 12 diz o seguinte:
"O mandato de Senadores, Deputados Federais,
Deputados estaduais e Vereadores é Ide 4 anos."
A proposta da Presidência é que se vote o art. 12 porque fica eliminada a mudança dos mandatos ou não dos
Srs. Deputados ou Senadores.
A Mesa já havia deliberado anteriormente que faria
duas votações distintas. A primeira sobre a reeleição ou
não e a segunda sobre o tempo, sobre a questão dos mandatos. A Mesa declarou que colocaria em votação as emendas, mas tem que havera emenda.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO emenda existe, Sr. Presidente.

Mas a

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas o art. 10
já foi mantido.
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o SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Ele
foi suprimido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O art. 10 foi
mantido. Fui bem claro e a Mesa não abre mão da sua decisão. Está mantido o art. 10. Mudar o art. 10 não pode
mais. li: parecer do Relator, não tem como mudar.
O SR. CONSTITUINTE (
) - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Toda emenda
sobre o art. 10 está prejudicada.
Tem a palavra o Sr. Constituinte
O SR. CONSTITUINTE (
- Sr.
Presidente, nós poderíamos avocar a decisão que V. Ex. a
deu ao esclarecer uma questão de ordem do Constituinte
Saulo Queiróz, mas que colocaria em votação as emendas
modificativas com relação ao art. 10, mas não precisava
de V. Ex. a assim o definir porque o Regimento Interno
assim já o definiu; a emenda supressiva tem prioridade,
mas não exclui a votação das emendas modificativas e a
emenda do Constituinte Saulo Queiróz é pertinente ao
art. 10 também. Então, nós exigimos de V. Ex.a que obedeça o Regimento e coloque em votação a emenda modificativa ...
O SR. PRESIDENTE (Israel pinheiro) - V. Ex.a não
tem razão, porque o art. 10 diz o seguinte, há uma diferença fundamental- solicito a atenção dos Srs. Constituintes
- diz o seguinte:
"O mandato do Presidente, do Vice-Presidente
da República, do Governador, do Vice-Governador,
Ide Prefeitos e de Vice ... são, portanto, mandatos
executivos."
Ele diz que é de 4 anos.
A emenda do Constituinte Saulo Queiróz não diz a
mesma coisa, ela é mais abrangente.
"Todos os mandatos serão de 5 anos."
O SR. CONSTITUINTE (
) - Então,
ela é pertinente também ao art. 10.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Existe o art.
12 do Relator. V. Ex.a tenha a paciência de ouvir. A Mesa
não aceita a contradição quando está falando.
Respeite a minha palavra, senão não posso concluir
os trabalhos, nobre Constituinte.
V. Ex. a está com o intuito de obstrução.
O art. 12 diz o seguinte:
"O mandato dos Senadores e Deputados Federais ou Estaduais é de 4 anos."
É decisão definitiva da Presidência, colocarei em votação o art. 12.
O SR. CONSTITUINTE (
) - Sr.
Presidente, eu lamento que V. Ex.a, além de voltar a sua
palavra atrás, ainda descumpra o Regimento.
O SiR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está em discussão o encaminhamento de votação ao art. 12.
O SR. CONSTITUINTE (
) - Sr.
Presidente, quando V. Ex. a encaminhou a votação, todos
nós aqui temos "registrado que V. Ex.a colocou duas questões: a questão de mérito do prazo do mandato, 5 ou 4
anos e a questão Ida reeleição.
Somente admitimos a votação preliminar da emenda
do Constituinte Robson Marinho, porque a emenda seria
para definir a competência desta Comissão e se definir
sobre o mandato do futuro Presidente da República.
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Nós deliberamos sobre a nossa competência, mas na
certeza de que iríamos deliberar sobre 5 anos ou 4 anos,
como V. Ex. a encaminhou a situação de mérito, eleição ou
não.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a está
argumentando contra o voto de V. Ex.a
Fui bem claro ao dizer que, se fosse rejeitado o art. 10
- aí é que está a pequena díferença, nobre Constituinte se fosse rejeitado o art. 10 - ele não foi rejeitado ele
foi mantido - aí haverá emendas para serem vot~da8.
V. Ex.a está argumentando contra seu próprio voto.
V. Ex.a se definiu pelo mandato de 4 anos. V. Ex. a está é
querendo tumultuar.
O SR. CONSTITUINTE (
) - Eu
não estou querendo tumultuar. Eu sou partidário do mandato de 5 anos, eu não votaria errado deliberadamente.
V. Ex.a respondeu à questão do Constituinte Saulo Queiró:t:
que perguntou ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Os Srs. Constituintes têm a obrigação de conhecer o regimento.
O regimento é bem claro. Foi mantido o art. 10. Não
há como votar emenda sobre o art. 10 que já foi votado.
O SR. CONSTITUINTE (
) - Sr.
Presidente, eu levantei uma 'questão de ordem sobre a matéria e ela se encontra gravada. Eu peço que a reunião
seja suspensa até se conhecer a decisão que V. Ex.a deu
à questão de ordem, porque senão V. Ex. a nos ludibriou;
V. Ex. a nos induziu a erro na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu solicito
aos Srs. Constituintes que mantenham a linguagem e a
postura dentro das nossas tradições legislativas.
V. Ex.a deve manter o respeito com que eu o trato
permanentemente. V. Ex. a mantenha o respeito que eu
procuro manter com todos os colegas. Solicito que haja um
pouco de tranqiillidade e sobretudo educação parlamentar.
V. Ex.a começou por falar sobre assunto da mais alta
relevância. A Mesa está sendo condescendente, mas não
pode permitir desrespeito à sua autoridade.
A Presidência já decidiu que vai colocar em votação
os dois destaques: um do Constituinte .rosé Agripino, que
propõe ao art. 12 o mandato de 4 anos para os senadores,
e outro do 801'....
Não tem essa emenda. V. Ex.a tenha a paciência de
me ouvir. Na hora em que eu terminar de falar ... V. Ex.a
tem de me respeitar. Não dei a palavra a V. Ex. a Tenha
a paciência de esperar a hora devida. Não dQU a palavra
a V. Ex. a Dá-la-eí na hora oportuna.
Há outros destaques. V. Ex.a faça a reclamação por
escrito que a encaminharei à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte. J1: o que diz o nosso regimento:
"Não acatando as decisões da Presidência,
faça por escrito requerimento para ser encaminhado à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, em grau de recurso."
É o que diz o nosso Regimento. Continuo dizendo,
então, que há um destaque do nobre Constituinte Roboon
Marinho aos arts. 10, 11 e 12 que está prejudicado.
Há destaque sobre o art. 13.
V. Ex. a tem também.
Destaque do Constituinte Geraldo Alckmin e dos Constituintes .rosé Agripino e Saldanha Derzi.
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o SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr. Presidente, uma questão de ordem. Queria fazer uma observação: o Constituinte Fernando Gasparian pediu destaque
de todo o art. 10.
O pedido de destaque dele não foi aprovado; portanto,
ficou mantido o art. 10.
Eu tenho pedido de destaque apenas no art. 10, suprimindo onde está escrito "permitida a reeleição".
Então, acho que meu pedido de destaque deve ser
votado, porque foi mantido o art. 1G.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte R{)berto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Os destaques do Constituinte Robson Marinho e do Constituinte
Fernando Gasparian foram rejeitados, por maioria absoluta de votos, ou seja, 12 srs. Constituintes votaram pela
manutenção do art. 10, na sua integralidade. Não cabe
discutir aqui qualquer outra apresentação, porque, Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Sr. Constituinte, só quanto à reeleição, pode. li: modificativa, pode.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, V. Ex.a pode esperar que eu termine a questão
de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Constituinte Roberto Freire.
Há um orador com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Vamos
lembrar de uma celeuma aqui, que foi ocasionada por uma
questão de ordem levantada por mim.
Nós colocamos em votação uma emenda supressíva
ou modificativa, porque a emenda que havia sido votada
não tinha atingido o quorum da maioria absoluta e por
isso se permitia nova votação sobre o artigo do anteprojeto, só que agora não é o caso.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Exatamente,
foi mantido o artigo do anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O art. 10
foi mantido, com maioria absoluta de votos. Foram 12
votos a favor da manutenção. Não cabe discutir questões
de modificação ou então se modifica tudo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a deve
ter um pouco de paciência porque o destaque do Constituinte Geraldo Alckmin é só sobre reeleição, é específico, ele trata da reeleição.
Está em votação.
O SR. CONSTITUINTE, AIRTON CORDEIRO Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra, para encaminhar, ao Constituinte Airton Cordeiro.
O aR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Peço
a V. Ex.a o seguinte esclarecimento: ficam como princípios
estabelecidos definitivamente, Sr. Presidente, nos trabalhos
desta Subcomissão, que o mandato do Presidente, dos Governadores e dos prefeitos é de 4 anos, princípio definitivo.
Votar-se-á, agora, a possibilidade ou não de uma reeleição. Somente isto?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Claro. É o
destaque do nobre Constituinte.
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Vamos proceder à votação.
Quem disser "sim" está a favor do destaque, contra
a reeleição.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO
Arnaldo Moraes - SIM
Francisco Rossi - NÃO
Francisco Sales - SIM
Horácio Ferraz - SIM
Israel Pinheiro - SIM
Jayme Santana - NÃO
José Agripino - NÃO
José Melo - NÃO
Lídice da Mata - SIM.
Paulo Delgado - SIM
Robson Marinho - SIM
Ronaldo César Coelho - SIM
Rospide Netto - SIM
Saulo Queiróz - SIM
Geraldo Alckmin - SIM
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - SIM
Assis Canuto - SIM
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.
Votaram Sim 14 Srs. Constituintes e Não 5 Srs. Constituintes.
Fica, então, aprovado o destaque sem a reeleição.
Vamos passar, agora, ao destaque do Sr. Constituinte
José Agripino e do Sr. Constituinte Ra'Chid Saldanha Derzi.
Propõem destaque ao art. 12.
Em discussão, para encaminhamento.
Com a palavra o Constituinte José Agripino, para
encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, eu procedi ao levantamento dos mandatos de deputados e senadores em
oito países ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) Está
com a palavra o nobre Constituinte José Agripino. Solicito aos ilustres Constituintes que tenham respeito com
a palavra, com a presença e com a personalidade do ilustre Senador e Con.stituinte José Agripino.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, eu procedi ao levantamento em oito países onde existem Câmara e Senado, sobre os mandatos de deputados e senadores, até
para esclarecimento a este plenário. No México, os deputados têm mandato de três anos e senadores de seis anos.
No Paraguai, deputados e senadores têm mandato de
cinco anos. No Peru, deputados e senadores com mandato de cinco .anos - mandatos equivalentes. No Uruguai,
mandatos semelhantes de deputados e senadores de cinco anos. Na Argentina, deputados quatro anos e senado-
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res nove anos. No Chile, deputados, quatro anos e senadores oito anos. Na Espanha, deputados quatro anos e
senadores quatro anos. Nos Estados Unidos, deputados
dois anos e senadores seis anos. Com um detalhe a considerar: nos países onde os deputados têm mandatos assemelhados aos dos senadores, a eleição é proporcional, ou
seja, o Senado, na verdade, não significa a federação. Há,
portanto, Estado com mais senador do que outro, diferentemente da tradição brasileira que, desde que instituiu o seu Senado, o instituiu com o princípio basilar de
ter naquela Casa o princípio da Federação brasileira.
Eu desejei apresentar, e o fiz neste destaque, para
questionar, em última análise, ,a necessidade de importância ou não de existir o Senado como uma segunda e última instância do Poder Legislativo, uma Casa revisora,
até por entender que, dentro da acepção política brasileira, o Senado tem desempenhado, a contento, o seu
papel, de ser, digamos, o funil das decisões' legislativas.
Ora, em sendo uma Casa revisora e exercendo o seu papel
e sendo uma segunda e última instância do Poder Legislativo, é de se supor que, para ela, se induza a eleição
de figuras que tenham representatividade dentro dos seus
Estados, a melhor representatividade nos seus Estados, e
pessoas que possam formar, dentro da Casa, um corpo de
representantes o menos íntenso possível a influências
eleitorais ou eleitoreiras, até para produzir a própria estabilidade das instituições. Caso se venha a optar pelo mandato igual de 'quatro anos entre deputados e senadores,
pragmaticamente, nas eleições, o que vai ocorrer é que
haverá um desinteresse pela candidatura ao Senado da
República, já que o candidato vai se submeter a uma
eleição majoritária, tendo prerrogativas assemelhadas;
ele vai se submeter, evidentemente, a um julgamento de
todo o seu Estado, numa eleição muito mais onerosa, e
vai restar a alternativa - e, aqui, deixo para a reflexão
dos Srs. - da inclusão entre os candidatos de figuras que,
em primeiro lugar, podem não ser as mais representativas dos seus Estados ou até figuras que serão candidatos
por exclusão daqueles que teriam a legitimidade para se
candidatarem, mas que, por não terem tanta disputa, eles
venham a se candidatar e não sejam mais interessantes
para a estabilidade da Casa.
De modo que, posto isto e colocando a necessidade
até da preservação do Senado como memória do Legislativo - porque ele 'atravessa de período legislativo para
período legislativo - trazendo para o Congresso Nacional
aquilo que ficou da legislatura passada, tragam para a
reflexão da Gasa a necessidade de se definir um período
de mandato diferenciado do senador, tendo em vista a
necessidade de se dar estabilidade às instituições.
Era isto que queria colocar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro)
Algum dos Srs. oonstttuíntes deseja fazer um encaminhamento contra? O Presidente gostaria de encaminhar a
favor, como Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) Tem
a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu solicito que se entenda que nós estamos aqui num Poder Constituinte, e as questões têm que ser colocadas em função dos princípios que nós viemos aqui defender. Isto
não significa menosprezo nem às pessoas e nem às instituições mas, sim, um respeito às convicções do constituinte.
Da mesma forma com que estamos defendendo a criação do Tribunal Constitucional, ou seja, a extinção do
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Supremo Tribunal Federal, e isto não significa nenhum
desrespeito aos 100 anos do STF, apenas para uma compatibilização com o parlamentarismo, que o Tribunal Constitucional melhor operacionaliza, e, também, para seguir
as modernas democracias ocidentais ou dentro das sociedades de classe, nós, também, defendemos, para compatibilizar melhor com o parlamentarismo, a unícameralídade. Não se trata nem da igualdade de mandatos, mas
da unicameralidade, e eu apresentaria como argumento
em relação a isto que, talvez, um dos países mais democráticos do mundo, e que é um país capitalista, também,
até porque não estou buscando as maíores democracias
- estou buscando as democracias dentro do capitalismo
- que é a Itália, tem uma dificuldade, hoje, tremenda,
pela existência do Senado que é figura quase que decorativa na institucionalidade italiana porque o Poder Executivo, exercido pelo Gabinete, não passa pelo Senado. O
Senado tem figuras vitalícias. Talvez, daqui a algum tempo, vá se transformar na Câmara dos Lordes da Inglaterra. Isto para dizer que, independente do mandato, acredito que o melhor seria a extinção do Senado e a transformação do Congresso Nacional numa unicameralidade
de instituição.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro)
Eu,
como Constituinte, vou me manifestar a favor. Não como
Presidente, mas como Constituinte eu posso me manifestar. Eu acho, realmente, que nós temos que preservar o
Senado. Nós somos uma República Federativa e eu sou
de um grande Estado, Minas Gerais. Os deputados representam o povo e o Estado de Minas Gerais é um Estado
relativamente populoso, menos que São Paulo que tem
uma representação um pouco maior que a de Minas, uma
representação irregular, restritiva. Já 'apresentei emenda
sobre o assunto, pois os deputados paulistas são limitados por um ato do arbítrio. Eu propus emenda na 'atual
Constituinte para que seja restabelecida a verdade eleitoral para a representação de São Paulo na Câmara dos
Deputados. Eles têm direito, na verdade, a 92 Srs. Deputados, em função da sua população. Ora, se for derrubada a instituição do Senado da República - e o Sr. Constituinte José Agripino falou muito bem - se o mandato
for idêntico, ninguém disputará o mandato de senador,
não tem lógica. É muito mais objetivo disputar o mandato de deputado federal, porque se o prazo é o mesmo, qual
é o atrativo que terá o homem público, o político? Muito
realista nas suas análises, não disputará o mandato de
senador. Resultado: nós, praticamente, inviabilizaríamos
O funcionamento, a existência do Senado Federal. Se isto
acontecer, a Federação estará totalmente destruída porque são os senadores que defendem a Federação e os pequenos Estados do Brasil, porque o número de deputados
é muito menor nos pequenos Estados, e o Senado existe
exatamente para manter o equilíbrio. O senador é representante do Estado e o deputado é representante do povo
brasileiro.
Então, defendo, até por tradição histórica, o bícameralismo. É o poder mais alto, é o poder da tranqüilidade,
é a Casa revisora, é a Casa onde as paixões são bem menores, quase não existem. Na trepidação da Câmara dos
Deputados o povo se manifesta. E na Câmara Alta são os
Estados da Federação se manifestando ou corrigindo, revisando pensamentos, posições políticas da Câmara dos
Deputados.
É o nosso ponto de vista, Srs. Constituintes, vamos
manter, vamos suprimir esse artigo e vamos manter a
nossa bela tradição republicana de quatro anos para deputados e oito para os senadores.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Para
contraditar, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) vra a nobre Constituinte Lídice da Mata.

Tem a pala-

A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA ----l Sr. Presidente, vou ser muito breve, porque comungo da mesma
proposta que o Constituinte Roberto Freire. Na verdade,
até admito que o argumento de V. Ex. a e do Senador
José Agripino tenha razão no que diz respeito a que diminuirá o atrativo para ser senador, porém, como defendo que não exista o Senado, ou seja, como defendo um
parlamento unicameral, e acho que isto está de acordo
com a idéia que defendemos do parlamentarismo nesta
Constituinte, acredito que essa seja a melhor forma de
nos definirmos neste momento.
Diferentemente do Presidente, acho que a política
deve ser abraçada com paixão e, por isso mesmo, devemos acabar com o Senado e nos definir por uma unícameralídade completamente apaixonada pelas causas políticas que defende.
Nesse sentido, somos contra o mandato do senador,
de oito anos e contra o mandato de quatro anos, mas a
favor, sim, da unicameralidade. Em uma circunstância
em que tenha que votar desta forma, terei que votar com
o que tiver menor tempo.
UM SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
a palavra, Sr. Constituinte.
O SR CONSTITUINTE
- Embora
não pertencendo a esta Comissão, mas em virtude de o
regulamento permitir que qualquer Constituinte faça uso
da palavra, eu gostaria aqui de fazer uma breve coloc ação.
Acho que o que está colocado à apreciação dos membros
desta Comissão é a duração do mandato de Deputado e
de Senadores. Não está se 'Cogitando aqui, parece-me como
V. Ex.a colocou à discussão, se deve prevalecer o sistema
bicameral ou unicameral.
Acho que a Comissão vai decidir sobre a matéria que
está sendo objeto de discussão, que V. Ex.a colocou, que
é a emenda do Constituinte José Agripino. Parece-me aqui
que a intervenção de alguns Constituintes é impertinente
porque não está sendo objeto de deliberação desta Comissão se o Senado deve ser ou não mantido.
O que se discute aqui, no momento, é a fixação do
mandato de Deputados e de Senadores. Então, pediria a
atenção de V. Ex.a no sentido de encaminhar a votação
sobre a duração dos mandatos de Deputados e de Ser:.a.
dores, que é objeto do art. 12 do parecer do Relator. Nao
se está tratando aqui de unicameralismo ou de bícameralismo, e sim se prevalece ou não o art. 12 que o Relator
inseriu no seu Relatório, ou se a emenda supressiva ou
modificativa, não sei bem, do ilustre Constituinte José
Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação. A orientação da votação é a seguinte:
SIM significa apoiar o destaque dos Constituintes José
Agripino e Rachid Saldanha. Derzi, isto é, pela supressão
do art. 12. SIM é manter os Senadores com mandato de
oito anos, porque se se suprime, fica o que é atualmente. Só
para esclarecer bem, sim, oito anos, porque nós estamos
ficando cansados e é preciso ficar mais claro. SIM, oito
anos NÃO, quatro anos.
O SR. CONSTITUINTE
- :É uma
intervenção rápida, não se trata aqui de discutir o bicameralismo ou o unicameralismo. Eu, pessoalmente, sou
favorável ao bicameralismo. Também nenhuma questão
de ordem doutrinária que norteou a elaboração desta nossa proposta. Aceito, com muita simpatia, os argumentos
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expendidos aqui e apenas por uma questão de coerência,
até porque, nas pesquisas que são feitas junto à opinião
pública, 60, 70% dos eleitores pensam que o mandato
dos Senadores é de quatro anos. Apenas isso que norteou
essa nossa proposta.
E eu, por uma questão de coerência, vou ter que votar, é claro, com a minha proposta.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE. - Eu
tenho uma proposta.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Eu que,
inclusive, defendi o unicameralismo, queria, apenas para
que o Relatório e o anteprojeto tenham uma lógica, maior,
não podemos votar imaginando que, se suprimirmos esse
artigo, vão ficar os oito anos porque atualmente temos
isto. Ora, nós estamos tratando de uma Constituição que
vai ficar para o futuro. Então, eu proporia o seguinte: não
vamos ficar nesse formalismo, porque acredito que aqui
estamos construindo algo que é muito maior do que o
Regimento. Então, se a maioria da Subcomissão - e não
estou nem votando, porque se tivesse que votar, votaria
pela extinção, não queria nem isso - se a maioria admitir
que devem ser 8 anos, que o Relator tenha a liberdade de
fazer constar no texto que o mandato do Senador será de
oito anos, diferentemente do dos Deputados, que será de
quatro anos. É uma -proposta concreta que faço. Acho que
isto não ofende em nada o Regimento e, ao contrário, ajuda a que saia um Relatório e um anteprojeto com uma
certa consistência.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não havendo
objeção, a Presidência encaminha ao Relator a sugestão.
Vamos passar à votação. Repito, SIM, oito anos.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO
Arnaldo Moraes - SIM
Francisco Rossi - NAO
Francisco Sales - SIM
Horácio Ferraz - SIM
Israel Pinheiro Filho - SIM
Jayme Santana - SIM
José Agripino - SIM
José Melo - SIM
Lídice da Mata - NAO, com declaração de voto
Paulo Delgado - NAO
Robson Marinho - SIM
Ronaldo César Coelho - SIM
Rospide Netto - SIM
Saulo Queiroz - SIM
Waldyr Pugliesi - NAO
Geraldo Alckmin - SIM
Rachicí ·SaldaÚha Derzi :...- SIM
Heráclito Fortes - SIM
Assis Canuto - SIM.
. O'SR, PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
comunicar o resultado da votação: sim, 15; não, 5; ausen-
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tes, 1. Está rejeitado o art. 12. Ficam, então, os Senadores, com mandato de oito anos.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Presidente, votei não com declaração de voto. Posso mandar
por escrito para a Mesa?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Sim, V. Ex.a
pode encaminhar à Mesa, e a Mesa incluirá nas atas dos
nossos trabalhos.
Ê

a seguinte a declaração de voto encaminhada:

DECLARAÇAO DE VOTO
Voto pela manutenção da redação do relator por não
ter outra alternativa, já que o regimento não permite a
abstenção, pois sou pela unicameralidade. ]jj portanto, uma
posição de princípio político que não encerra nenhuma atitude pessoal aos Senadores em particular, mas a manutenção de uma postura coerente com o sistema de governo
que defendo e que seja adotado por esta Constituinte, o
Parlamentarismo.
Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos passar à votação do art. 13. No art. 13, o Sr. Relator recebeu
e acolheu duas emendas. A redação fica a seguinte: "É
permitido o registro de candidatos", aí foi incluída a
seguinte emenda: "filiados a partidos polítícos, a dois
cargos eletivos no mesmo Estado, sendo um: do Poder
Executivo e outro do Poder Legislativo ou de ambos",
Estou dizendo o que foi acolhido pelo Sr. Relato'r.
Há um destaque solicitado pelo Constituinte Geraldo
Alckmin. me pede a votação em separado do art. 13. É o
mesmo objetivo do Constituinte Rospide Netto.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
a palavra para encaminhar a favor ou contra.
Está em votação o 'art. 13.
UM SR. CONSTITUINTE - Nós vamos votar novamente uma emenda exclusíva e depois vamos ter o problema das emendas modificativas. Tenho uma emenda
modificativa e pedi destaque.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
razão. Eu não sabia das emendas.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Pr,esidente ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Existem
realmente três destaques de emendas modificativas.
Vamos proceder à Ieítura das emendas.
A emenda do Oonstituínte Horácio Ferraz propõe a
modificação do art. 13:
"É permitido o registro de candidatos a dois
cargos eletivos no mesmo Estado ou Município,
s-endo um executivo e outro 'Iegíslatívo, ou dois
legislativos."
É exatamente a emenda que foi acolhida pelo Senhor
Relator.
Há o destaque da Constituinte Lídice da Ma,ta, Emenda n.O 106.
"Suprima-se o art. 13."
Há outro destaque do constituinte Airnaldo Moraes,
que sugere exatamente !lo mesma coísa: supressão do artigo 13.
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Temos que sentir o pensamento da Comissão. A
maioria dos destaques são supressivos. Víamos aceitar o
parecer do Relator.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel pinheiro) - Tem a palavra o Constituinte Assis Canuto, para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Para
evitar o mesmo problema, poderíamos resolver da seguinte forma: dar preferência 'ao supressívo, sabendo-se de
antemão que independe de qualquer resultado ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Colocar em
votação também.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Então, não se dá preferência ao supressívo.
Vejam como chegamos a uma complícaçâo total.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos ouvir
a opinião dos Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Vamos
suprimir "mantém-se artigo". E o supressívo e o modificativo, não valem nada?
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Se for
suprimido, não tem modiflcativo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Qual é a
proposta de V. Ex.a, nobre Constituinte Roberto Fr-eire?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - É suprimir. Se não suprimir, tem que votar 'a modificativa.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Não.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro.
Está propondo uma mudança.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não vou
decídír sem ouvir os Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Estou
querendo garantir a necessídade dele.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Quero ouvir
a opinião dos Srs. Constituintes. li: preciso um entendimento. A decisão não é da Mesa.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Presidente, não estou aqui querendo uma posição. Estou
querendo garantir o destaque dele. Víai 'a supressão. Se
não for suprimido ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Podemos
adotar uma forma liberal de 'encaminhar a votação. Vamos esperar a proposta para facilitar o entendimento.

o

O SR. CONSTITUINTE ASSIS OANUTO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Constituinte Assis Canuto.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Sr. Presídente, quero aproveitar a exposição do Constituinte
Roberto Freire. Claro que temos que dar preferência às,
emendas, aos destaques supressívos, porque é do próprio
Rregímento. Louvando-me no 'entendimento de V. Ex.a. em
questão anterior, relatíva ao art. 10, em que tivemos nosso ponto de vista vencído, queremos crer que, se vencer
a tese da supressão, naturalmente extingue o artígo; 'e
se não vencer a tese da supressão, ele fica como está no
relatório.
UM SR. CONSTITUINTE
- Sr.
Presidente, V. Ex. a não pode fazer isso mais. V. Ex,a tem
que manter unia coerência. V. Ex.a não admitiu que a
minha emenda modítícatíva fosse votada.
'
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Estou sendo
coerente. V. Ex. a é que não quer entender a minha coerência.
Vamos colocar em votação.
Com a palavra o Constituinte Arnaldo Moraes, para
encaminhar, a favor.
O SR. CONSTITUINTE A1RNALDO MORAES - Sr. Presidente, sou contrário a esse dísposítívc que permite ao
candidato inscrever-se para dois cargos, porque isso representa - a despeito do desinteresse geral da Casa - um
retrocesso. Tenho a impressão que o candidato deve-se
inscrever para o cargo o qual pretende exercer. Na década de 50 tivemos isso. O nosso Presidente Getúlio Vargas
foi eleito por outros Estados, cinco ou seis mandatos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - E o
nosso Secretário-Geral Luís Carlos Prestes.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MORAES - Também.
Tenho a impressão de que o candidato não tem por que
estar se arriscando, como no meu tempo «íe menino, jogando bolinha de gude: se escapar da porca, pega no leitão.
Não. Creio que o candidato deve ter a firmeza de entrar
para aquele cargo que ele pretende exercer. Por isso, a
minha emenda supressiva.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Airton Cordeiro, para encaminhar a favor.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON COIRDEIRO - Sr.
Presidente, vou dar o exemplo concreto do Paraná, na
última eleição majoritária. Levamos o ex-Prefeíto de Curitiba, Jaime Lerner, a ser candidato a Vice-Governador do
Estado, para viabilizar a candidatura do ex-Deputado
Alencar Furtado ao Governo do Paraná, para evitarmos a
homologação da candidatura e da vitória certa do Sr. Alvaro Dias. O ex-Prefeito de Curitiba não pretendia ser candidato a Vice-Governador. Queria ser candidato à assembléia Nacional oonstítuínte. Atendendo, no entanto, às
ponderações dos seus companheiros e para que pudéssemos
instituir o processo democrático de escolha popular com
uma cadidatura de oposição, ele aquiesceu e acabou candidato a Vice-Governador, sabendo que não teria possibilidade de vitória. Tenho a convicção plena de que a Constituinte ficaria mais enriquecida se contássemos aqui com
um homem da estatura técnica ,e política de Jaime Lerner,
que levado por ínjunçôes de Interesse partidário ficou fora
da eleição.
Por esta razão, Sr. Presidente, entendo que o princípio
firmado é, além de razoável altamente democrático. Vamos fazer uma autocrítica. Este é um País que ainda é
muito pobre de representação popular. Essa autocrítica
é necessária. Não temos o direito de abrir mão ido concurso
de pessoas que têm valor político pessoal e profissional e
que poderiam estar perfeitamente dando a sua contribuição ao Parlamento brasileiro. Por esta razão, voto exatamente de acordo com o espírito da regra consagrada no
relatório. Sou contra que se concorra a dois cargos, dois
mandatos para o Poder Legislativo, mas perfeitamente favorável a uma função executiva e uma função legislativa.
Com
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) a palavra o nobre Relator Francisco Rossi.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:
Somos políticos militantes e sabemos muito bem que
não só este caso, que aqui foi lembrado pelo Airton Cordeiro, do Jaime Lerner, que partiu para o sacrifício. É
uma figura de ressonância nacional. Transpondo essa si-
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tuação para pequenos municípios, é miuto freqüente vermos politicos partindo realmente para o sacrifício, tentando compor um esquema que favoreça o Partido, não
restando a eles nenhuma possibilidade de eventualmente
se elegerem para uma posição que os mantenha em evi·
dência nos limites do seu município, que seria um cargo
legislativo. Foi lembrado aqui, com muita propriedade, o
caso do ilustre homem público Jaime Lerner. Eu queria
citar também o Senador Jarbas Passarinho, o Lula, que
teria toda condição de ter vindo para cá com uma votação
extraordinária, quando foi candidato ao Governo do Esta>do
de São Paulo e ficou aí, usando uma expressão vulgar,
durante 4 anos na geladeira. Temos o caso do Fernando
Gabeira que, se tivesse tido a oportunidade de disputar
um mandato legislativo, teria vindo. Sem falar no caso
do Paulo Brossard, do próprio Antônio Ermírio.
Entendo que seria uma oportunidade para resguardar
a condição de figuras de expressão nacional, que viriam
para o Congresso Nacional em primeiro plano. Quero-me
reportar também ao problema a nível estadual e a nível
municipal, que existe também. Seriam três oportunidades
a candidatos a cargos executivos, que partem para o sacrífício, de ter a oportunidade de disputar uma eleição legísIatíva, Entendo que essa seria uma emenda altamente
salutar e contribuiria para o aperfençoamento do processo
democrático no País.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos passar à votação. Vamos votar os três destaques que são
idênticos: dos Constituintes Lídice da Mata, Geraldo
Alckimin e Arnaldo Moraes.
Votar SIM significa manter o destaque, isto é, suprsesão do art. 13. Votar SIM significa proibir a disputa de
dois cargos. Votar NÃO significa permitir a disputa de
dois cargos.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente,
para um esclarecimento. Sei que estamos atrasados, mas
não adianta ficar olhando o relógio.
São duas propostas que temos. Não acolhi a segunda,
do Constituinte Horácio Ferraz, porque houve uma falha
de redação. Ele diz:
"É permitido o registro de candidatos a dois
cargos eletivos, no mesmo Estado ou Município,
sendo um executivo e outro legislativo ou dois
legislativos."
Seria impraticável que isto pudesse ocorrer num munícípio; uma eleição para dois cargos legislativos ou executivos.
Acolhi a emenda do Constituinte José Agripino, que
entendemos perfeita.
"É permitido o registro de candidatos filiados
a partido político a dois cargos, no mesmo Estado, do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou
de ambos."
Acolhemos esta emenda exatamente como está.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Repito: votar NÃO significa permitir a disputa de dois cargos.
Vamos passar à votação.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO
Arnaldo Moraes - SIM
Francisco Rossi - NAO
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Francisco Sales - SIM
Horácio Ferraz - NãO
Israel Pinheiro - NãO
Jayme Santana - NãO
José Agripino - NÃO
José Melo - NãO
Lídice da Mata - SIM
Paulo Delgado - NÃO
Robson Marinho - SIM
Ronaldo César Coelho - NÃO
Rospide Netto - SIM
Saulo Queiroz - NÃO
Waldyr Pugliesi - NãO
Geraldo Alckmin - SIM
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - NÃO
Assis Canuto - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proclamar o resultado. Votaram "Sim" 8 Srs. Constituintes e
"Não" 12.
Fica mantido o art. 13 com as emendas do Sr. Relator.
Passamos ao art. 14, que tem a emenda n.O 216, do
Constituinte Arnaldo de Moraes, aprovada pelo Relator.
Diz:
"Nos doze meses que antecedem as eleições é
vedado aprovar ou sancionar projeto de lei complementar ou ordinária que altera ou inove normas eleitorais aplicáveis ao pleito específico em
realização naquele período."
Tem a palavra o nobre Relator, para justificar a emenda do Constituinte Arnaldo de Moraes.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - É basicamente
a mesma coisa, mas acolhemos a emenda do Constituinte
Arnaldo Moraes porque entendemos ser ela perfeita em
sua técnica legislativa e deixa muito claro a pretensão,
aquilo que desejamos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está em
votação o art. 14. Não há destaque, portanto, não há
necessidade de votação.
Passamos ao art. 15, que tem o destaque solicitado pelo
Constituinte Horácio Ferraz:
"As eleições para qualquer cargo eletivo serão
realizadas no segundo domingo do mês de novembro e no segundo domingo do mês de dezembro, no
caso de segundo turno.
Parágrafo único. A posse dos eleitos dar-seá no primeiro dia do ano subseqüente."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Solicito ao
autor que encaminhe a votação.
O SR. CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ - Sr.
Presidente, a minha proposta antecipa um pouco a data
da realização da eleição em segundo turno. Propusemos o
segundo domingo do mês de novembro para a primeira
eleição e o primeiro domingo do mês de de~embro pa~a_ a
eleição em segundo turno. Quando se reahzar a eleíçâo
em segundo turno, haverá o problema de diplomação, de
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proclamação dos eleitos e existem prazos para serem cumpridos. Se deixarmos a eleição para o segundo domingo do
mês de dezembro e a posse para o primeiro dia útil do
ano subseqüente, talvez a Justiça Eleitoral não possa apurar e proclamar os eleitos. Daremos um prazo maior para
que a ?Ustiç~ Eleitoral apure os votos e faça a proclamaçao e ínclusíve corra os prazos de impugnação. É este o
sen~i~o da nossa emenda: dar um maior prazo entre a
eleição em segundo turno e a posse, que será no dia primeiro do ano subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) vra o Constituinte Paulo Delgado.

Tem a pala-

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, apresentei o destaque para o art. 15 do anteprojeto. do Relator. O objetivo é que eu penso que o Relator,
ao fixar o prazo em novembro - no art. 15 e, inclusive,
no segundo domingo depois de fixar para o segundo turno
- ele cria, na verdade, constrangimentos de prazos para
a fixação de eleição e, no caso de nós termos as vagas para
os mandatos desocupados no caso de morte ou renúncia
nós teremos dificuldades de preencher o final do mandato:
A mmha proposta é de que haja uma maior flexibilidade
para a data das eleições e objetiva, também diminuir o
temp? entre a .eleição e a posse dos eleitos que, hoje é de
120 dias e a minha emenda propõem reduzir para 90 dias.
O art. 15 ficaria com a seguinte redação:
"Art. 15. As eleições legislat;ivas e aquelas
destinadas ao provimento de qualquer cargo eletivo do Poder Executivco serão realizadas 90 dias
antes do início dos novos mandatos."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A impressão
que a Mesa tem é que é uma emenda substitutiva e tem
preferência.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO titutiva do art. 15.

É

subs-

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Nós rejeitamos
a emenda, nobre Constituinte Paulo Delgado, porque entendemos justa a sua preocupação mas nós entendemos
que a eleição feita mais ou menos no dia 15 de novembro
- que seria o segundo domingo do mês de novembro - é
tempo suficiente para que se possa realizar uma outra
que seria muito mais simples e muito mais fácil, a nível
de apuração, no segundo domingo, também, no mês de
dezembro, já em relação - adiantando-me um pouco à emenda apresentada pelo nobre Constituinte Horácio
Ferraz. Eu rejeíteí a proposta de V. EX,a, entendendo que,
como está no nosso anteprojeto, atende mais aquilo que
nós pretendemos, ou seja, o segundo domingo do mês de
novembro é mais do que suficiente para que esta eleição
possa se ferir.
- Eu
UM SR. CONSTITUINTE
poderia até encaminhar contra o destaque do Constituinte
Horácio Ferraz, porque se a eleição for no segundo turno,
nobre Constituinte, o prazo de um mês é suficiente, porque a eleição e a apuração são extremamente rápidas. São
apenas dois candidatos. É preferível dar um prazo maior
entre o primeiro e o segundo do que entre o segundo e a
diplomação. A minha opinião é que se mantenha a emenda
original do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação, então, a emenda que é preferencial e tem
o n.O 9, do Sr. Constituinte Paulo Delgado - era substitutiva. Se for aprovada, é rejeitada, automaticamente, a
redação do Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Ele muda
o prazo - ao invés de ser no segundo domingo ele reduz
para o primeiro domingo.
Vamos colocar em votação. Se for aprovada a Emenda n.O 9, é rejeitada a redação original do Relator. Votando Sim, é o destaque com-a emenda e Não com o Relator.
Peço ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Srs. Constituintes.
(Procede-se à votaçâo.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO
Arnaldo Moraes - NÃO
Francisco Rossi - NÃO
Francisco Sales - NÃO
Horácio Ferraz - NAO
Israel Pinheiro - NÃO
Jayme Santana - NÃO
José Agripino - NÃO
José Melo - NÃO
Lídice da Mata - SIM
Paulo Delgado - SIM
Robson Marinho - NÃO
RonaldQ César Coelho - NÃO
Rospide Netto - NÃO
Saulo Queiróz - NÃO
Waldyr Pugliesi - NÃO
Geraldo Alckmin - NAo
Rachid Saldanha Derzi - NÃO
Heráclito Fortes - NÃO
Assis Canuto - NÃO
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.
Votaram Não, '18 Srs. Constituintes - Sim 2. A emenda está rejeitada.
Permanece, então, a redação original do Relator.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) vra V. Ex.a para uma questão de ordem.

Tem a pala-

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Agora
nós passaremos a votar a emenda justificativa que diminui o prazo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a tem
razão. Nós votamos e derrubamos a emenda do oonstãtuinte e, agora, nós temos, realmente, que votar o destaque dele que é modificativo da redação, quando S. Ex. a
propõe a mudança ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - " ... do
segundo domingo para o primeiro domingo do mês de
dezembro que dá um intervalo maior entre a eleição e
O voto."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a, agora, tem a palavra para encaminhar.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu queria encaminhar até para ajudar um companheiro Constituinte que fez uma proposta e que, evidentemente, não.
vai constar da Constituição porque não é matéria 'constitucional que é a questão da apuração e que foi o nobre
Oonstítuínte Sólon Borges dos Reis. Eu diria que, se nós
diminuirmos o prazo do primeiro escrutínio para um
segundo escrutínio, nós vamos buscar formas de agilizarmos a apuração e uma delas é que as próprias mesas
receptoras dos votos sejam, também, apuradoras. E isto
é profundamente democrático. Há um controle e uma
fiscalização maior até para dizer o seguinte: não vamos
aqui argumentar que a Justiça Eleitoral é lenta na apuração, até porque se fixarmos o prazo constitucional de
uma semana, como é no 'Caso da França, por exemplo,
se fosse fazer isto, automaticamente, a Justiça Eleiooral
iria se munir de instrumentos capazes de dar, por menos
de uma semana, o resultado. Portanto, acho que a proposta do nobre Constituinte Horácio Ferraz é correta.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE _ V. Ex.a
está cometendo um pequeno engano. Ê exatamente o contrário - a proposta do Constituinte Horácio Ferraz dá
mais tempo no espaço entre o primeiro e segundo turno.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Ele diminui
o espaço e.o Relatl?r aumenta o espaço e diminui o espaço
para a diplomação. Entre o primeiro escrutínío ele
diminui.
'
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro
e é isto que estou defendendo.
'
O SR. CO~~TITUINTE ASSIS CANUTO _ Não, V. Ex.a
quer o contrário - V. Ex.a quer chegar mais perto.
UM SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, só para
fazer um esclarecimento. Está dito aqui que a eleícão é
no. segundo domingo de novembro e ele diminui para o
primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Para o
primeiro ...
UM SR. CONSTITUINTE - Para o segundo turno e
ele, se houvel~ o segundo turno - está afixado, aqui: no
segundo domíngo de dezembro e S. Ex.a que trazer isto
para o primeiro domingo de dezembro. Isto significa um
interregno de apenas 15 dias e não de 30.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - É entre o pr-imeiro e o segundo turno. li: claro ,e é isto que
estou defendendo, Eu defendi isto e 'até argumentei que
na França se faz uma apuração bem mais rápida porque
o segundo turno é 'com sete dias.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Mas o
mesmo argumento pode ser usado porque entre o segundo turno e a diplomação, também, pode agiliza'r a, apuração: V. Ex. a diminui o 'espaço - eu estou pr-eocupado
é com o segundo turno ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a tem
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Procede
a argumentação do nobre Constituinte que fez a emenda,
porque as eleições do segundo turno são 'eleições majoritárias para um cargo executivo e, mesmo durante as
eleições do prímeíro turno, os resultados dos cargos executivos são conhecídos muito rapídamenbe. Então, eu
acho que, para economizar tempo, vamos votar a favor
do Relatório e que acho que é uma forma períeíta e
atende aos interesses - encurtar uma semana ou ampliar uma semana acho que é uma questão de semântica.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos passar à votação.
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Votando "SIM", é votar a favor da Emenda - votando "SIM", significa votar a favor da Emenda Horácio Ferraz e "NAO", contra a Emenda, prevalecendo a
redação original do Relator - a Emenda é a de n. o 209.
Solicito a Sra. Se'cretária que proceda a chamada dos
Srs. Constituintes.
(Procede-se à Votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SENHORES CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - SIM
Arnaldo Moraes - SIM
Flrancisco Rossi - NAo
Francisco Sales - SIM
Horácio Ferraz - SIM
Israel Pinheiro - NAo
Jayme Santana - SIM
José Melo - SIM
Lídice da Mata - SIM
Paulo Delgado - SIM
Robson Marinho - SIM
Ronaldo Cézar Coelho - SIM
Rospide Netto - NAo
Saulo Queiróz - SIM
Waldyr Pugliesi - SIM
Geraldo Alkmin - SIM
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - SIM
Assis Canuto - NAO
O 8R. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos passar à apuração,
votaeam SIM 1581's. Constituintes.
Votaram NAO 4 81's. COnstituintes.
Foi aprovada a emenda do constituinte Horácio Ferraz e, por conseqüência, foi modificado o art. 15 do parecer do Relator.
Vamos passar ao art. 16.
UM SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente tem o
parágrafo único do art. 15.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O parágrafo foi mantido, porque foi aprovada a emenda: "A
posse dos eleitos dar-se-á no primeiro dia do ano subseqüente".
I
A emenda aliás é da mesma redação do Relator.
Ao art. 16 foi apresentado o destaque do nobre Constituinte Sólon Borges dos Reis, ele pede acrescentar ao
art. 16 um segundo parágrafo nos seguintes termos: "no
caso do parágrafo anterior a apuração tar-se-ã imediatamente ao término da votação sem interrupção pela
própria Mesa receptora de votos, ou por escrutínadores
designados pela Justiça Eleitoral".
Está prejudicado.
Vamos passar para o art. 17 destaque dos Constituintes Paulo Delgado e Lídice da Mata.
O destaque do Constituinte Paulo Delgado diz o seguinte:" Acrescentar com o parágrafo único do art. 17 o
seguinte parágrafo: é garantida plena elegibilidade dos
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militares, desde que se afaste do serviço ativo quatro
meses antes da data designada para a realização das
eleições".
Da Constituinte Lidice da Mata: "Suprima-se o artigo 17 do anteprojeto, renumerando-se os seguintes".
A emenda supressiva tem preferência.
A Constituinte Lídice da Mata tem a palavra para
encaminhar a votação.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Senhor
Presidente, serei bastante rápida.
Acho que é desnecessário estabelecer questões que
impeça a elegibilidade de pessoas com base na sua vida
pregressa determinando inclusive questões que ncam sub[etívas, Por 'exemplo, a lei complementar estabelecerá
casos de inelegibilidade e prazos de sua cessação tomando em conta a vida pregressa do candidato a fim de se
preservar o regime democrático.
Não existe 'algo mais subjetivo, mais abstrado do que
esta questão, Sr. Presidente, portanto, com base nisso é
que acho que isso não tem razão de ser, por isso proponho a supressão desse artigo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Alguém
quer encaminhar a favor?
Passo a palavra ao relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Queria lembrar que aqui neste art. 17, nós fazemos uma referência
que entendo da maior importância e que, de certa forma,
coíbe o abuso do poder econômico e do poder político no
art. 17 inciso IlI.
Eu concordo, a questão da inelegibilidade em algumas
constituições essa figura nem é mencionada, nem existe,
mas entendi que deveríamos constar como norma geral
e não há prejuízo algum que se aprove isso aqui, no momento em que nós temos que fazer referência à vida
pregressa do candidato, porque de repente nós vamos ter
aí bandidos sendo candidatos a cargos eletivos.
UM SR. CONSTITUINTE
- Vou
votar de acordo com a proposta da Constituinte Lídice
da Mata, porque, esssa questão de moralidade é tão subjetiva que se estabelecer os limites da moralidade é extremamente difícíl, acho que será um artigo inaplicável na
prática.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Queria
lembrar a V. Ex. a , e o conheço bem, que quando a gente
levar em consideração a vida pregressa, eu acredito que
aqui mesmo, se for levar em consideração a vida pregressa, eu atentei contra o regime democrático inúmeras
vezes, de acordo com o pensamento da ditadura militar
que estava aí. A Constituinte Lídice da Mata da mesma
forma.
Acredito que vários aqui, a vida pregressa nossa vai
trazer, na folha corrida provavelmente inúmeros atentados iguais aos que a ditadura militar considerava como
atentados ao regime democrático.
É muito perigoso fazer isto, são, evidentemente, questões objetivas. A lei ordinária vai impedir nas questões
da probidade administrativa, da moralidade pública a
nível do uso dos recursos públicos, mas, não a moralidade
da forma que está aqui.
Nós estamos aqui criando até mecanismos. Alcenír
Guerra, na subcomissão das mínoríaís, quando faz referência às questões de orientação sexual, isto é uma questão moral.
Será que vamos limitar, achando que deve vir para
aqui alguém que tenha determinadas preferências?
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Só queria lembrar isto para que reparem como é perigoso nós enveredarmos por aí. Podemos tornar o preconceito como o delimitador da ineligibilidade neste País e
isto não pode ser.
Quem deve dizer que é inelegível um cidadão, eu diria
mais, é o povo.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Esta questão é
tratada aqui neste artigo. Eu concordo, realmente são temas muito subjetivos, e até a questão, como lembrou o
nobre constítuínte, da definição de bandido fica difícil
neste País.
Vou votar favorável àquilo que está no meu projeto
por uma questão de coerência, porque acho que, se não
fizermo, menção à inelegibilidade, não sei como a legislação ordinária poderá fixar isto aqui. E poderá ser argüida a aprovação de uma legislação ordinária, argüida a
inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação o destaque solicitado pela nobre Constituinte Lídice da Mata.
Quem votar SIM vota a favor da emenda, isto significa contra o relator.
(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - SIM
Arnaldo Moraes - SIl\J1
Francisco Rossi - NÃO
Francisco Sales - SIM
Horácio Ferraz - SIM
Israel Pinheiro - SIM
Jayme Santana - SIM
José Melo - SIM
Lídice da Matta - SIM
Paulo Delgado - SIM
Rob.son Marinho - SIM
Ronaldo Cézar Coelho - SIM
Rospic1e Netto - SIM
Saulo Queiróz - SIM
Waldyr Pugliesi - SIM
Geraldo Alknún - SIM
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - SIM
Assis Canuto - SIM
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.
Votaram SIM 18 Srs. constituintes.
Votaram NÃO 1 Sr. constituinte.
A emenda da ilustre constituinte foi aprovada. Está
suprimido o art. 17 e incisos do parecer do relator.
Vamos passar ao art. 18. Há um destaque do nobre
Constituinte Saulo Queiróz e do nobre Constituinte Horácio Ferraz. Apresentei uma emenda sobre esta matéria,
mas não chegou à Comissão. por algum extravio talvez.
A emenda é a seguinte:
"Art. 18. É exigido domicílio eleitoral na
circunscrição, pelo prazo de seis meses."
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A Emenda n.9 73, do Constituinte Saulo Queiróz, aumenta para 1 ano. A Emenda n,v 205, do Constituinte
Horácio Ferraz, aumenta para 1 ano, e a minha emenda
aumentava para três anos. Três anos, por uma razão muito clara: como defendo o voto distrital misto alemão, se
não houve:' um prazo multo longo para o domicílio eleitoral, não impediremos a presença de estranhos na política, na votação do sistema místo alemão. Mas a minha
emenda realmente, infelizmente, não está aqui presente,
então, vamos discutir e encaminhar a votacão sobre os
.
dois destaques que tenho sobre a mesa.
Concedo a palavra ao autor do destaque, Constituinte
Horácio Ferraz.
O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ - Queria acrescentar que a minha emenda também tem um
parágrafo único ao artigo. Além de aumentar o prazo
para um ano, proponho um parágrafo único que diz o
seguinte:
"O Deputado Estadual e o Deputado Federal
que transferir a sua oírcunscríeão eleitoral do
distrito eleitoral que se elegeu, fica impedido de
concorrer à reeleição na eleição subseqüente."
A proposta é no sentido de que quem mudar de distrito eleítoral fique impedido de ser reeleito. Então, estabeleceremos para ele uma punição, porque evitaremos que
aquele candidato que utiliza o poder econômico, seja eleito em um distrito mude para outro para ser eleito neste
outro.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A solucão é
aumentar o prazo do domicílio eleitoral, porque a· proposta de V. Ex.a é matéria de lei ordinária.
O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ - Mas
se aumentarmos o prazo atingiremos, também, os candidatos, por exemplo, a senador, a governador ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. O
deputado eleito por um distrito pode disputar a governância do Estado, a senatóría. Isto não impede ...
O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ - Mas
ele terá o prazo aumentado de um ano para três, enquanto nós aqui impediremos que aquele candidato que se
elegeu por um distrito mude de distrito para ser candidato.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) palavra ao Constituinte Saulo Queiróz.

Concedo a

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, sem dúvida, a emenda do Constituinte é importante, pois trata de um assunto de inegável mérito. Todavia, deixamos de regulamentar o voto distrital, que foi
jogado para uma regulamentação posterior na legislação
ordinária. No instante em que não a regulamentamos,
ficaria inconseqüente, sem dúvida, que fôssemos tratar do
domicílio eleitoral para efeito de distrito, só por isto.
Mas naturalmente que a primeira parte da emenda dele,
que era no caput, eu apresentei emenda de igual teor e
presumo que ela deva ser colocada em votação, propondo
o aumento do domicílio eleitoral para um ano.
A minha defesa é que, de fato, isso evita o páraquedista. Temos 'que ter algumas regras para preservar
o valor das eleições e não vejo nenhum mal em que elas
sejam um pouco mais rígidas do que os seis meses pretendidos pelo Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire, para encaminhar a votação.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Temos
de ter um certo cuidado para não criarmos aqui disposições que se contrariam. Por exemplo, se se falar em
domicílio eleitoral de circunscrição, criaremos algum problema em função do dispositivo que aprovamos, que pode
ser candidato num mesmo estado, e aí já saímos da
circunscrição, para dizer que o domicílio é o estado, para
dois cargos, pode ser candidato a deputado e a prefeito
num determinado outro município. Pode ser candidato a
governador, e como é onde é que vai ser? Para dois,
deputado e vereador, não é no mesmo munícípío, não é
na mesma circunscrição. Quer dizer, estamos definindo
que é o estado. Estou aqui preocupado com isso porque
até, em função da sistematização, vou ter esses problemas
em demasia. seria ótimo que as Subcomissões não levassem, também em demasia, nos seus relatórios.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Apenas
para complementar a argumentação: a emenda que apresentamos exatamente procura eliminar o problema aqui
levantado pelo nobre Constituinte Roberto Freire. Porque
ela diz o seguinte: é exigido domicilio eleitoral por um
prazo de um ano. EVidentemente que é domicílio eleitoral
dentro do estado, deixando de lado a circunscrição que
me pareceu, de fato, perigoso.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) palavra ao Sr. Relator.

Concedo a

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Aceito as ponderações da questão da círcunscríção, mas queria lembrar
que existe uma tendência em nosso Pais de diminuição
desse prazo. Existe, já foi de dois anos, é de um, entendemos que seis meses é um prazo até razoável, mesmo
porque países com sistemas eleitorais avançados desconhecem essa figura de domicílio eleitoral.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Lembraria o seguinte, Sr. Presidente: na apresentação dessa
emenda me preocupei com a possibilidade da criação de
vários estados e sabemos o que deu de pára-quedísta em
eleícâo em novos estados. O Constituinte de Rondônia é
testemunha, aliás, dois que engrandecem esta ,Subcomissão, eles sabem da experiência que se viveu num instante
em que se viu o Estado de Rondônia com um punhado
de gente que não tinha nada a ver com a história do
estado, que nunca morou lá, filiando-se, transferindo seus
,títulos às vésperas da eleição, para disputar um cargo
de endinheirados e acabaram vindo para o Congresso
Nacional.
UM SR. CONSTITUINTE
- Só para
contraditar o 'que V. Ex. a aceba de dizer. Não podemos
votar em cima do que representa uma exceção. Concordo
que esse problema tenha havido lá em Rondônia e possa
ocorrer em outros.
UM SR. CONSTITUINTE
- Agora
há pouco, com relação à possibilidade de se candidatar a
dois cargos 00 mesmo tempo, votamos uma questão de
exceção.
UM SR. CONSTITUINTE
- Apenas
para dizer o seguinte: a ampliação do prazo do domicilio
eleitoral é consentãnea, inclusive, com a idéia do voto
distrital. Parece-me que é uma coerência de nossa parte
votar pela ampliação.
O SR. PRESIDENTE, (Israel Pinheiro) - Vamos passar à votação.
Vamos votar a Emenda n.? 76, de autoria do Constituinte Saulo Queiróz. Fica prejudicada a Emenda n.? 205,
do Constituinte Horácio Ferraz, parte dela, só o parágrafo.
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o SR. CONSTITUINTE HORÁ;CIO FERRAZ - Sr. Presidente, sugeriria que colocasse em votação, inicialmente,
a minha proposta, porque poderia ser rejeitado o parágrafo único e, então, votar-se-ia o artigo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Mas é exatamente idêntica, nobre Constituinte. As emendas são
idênticas.
O SR. CONSTITUINTE HORáCIO FERRAZ - Mas
aprovando, por exemplo, terei que votar favorável à emenda do Constituinte Saulo Queiróz. Agora não ficarei contra a minha. A minha é um parágrafo único que se
acrescenta ao artigo.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DcA. MATA - Preciso
entender. Porque foi levantada uma questão de ordem
pelo Constituinte Roberto Freire que diz respeito à cir..
cunscríção, e o Relator, não ouviu bem ...
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não, ouvi e,
inclusive, disse que estou de acordo.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Então,
V. Ex.a retirará a questão da circunscrição.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Já houve um
precedente aquí, Não vejo por que não possa ser retirado
de comum acordo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Então, vamos
votar os dois destaques do Constituinte Horácio Ferraz
e do Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Seria
bom que o companheiro Constituinte retirasse o parágrafo da emenda.
O SR. CONSTITUINTE HORáCIO FERRAZ - Retiro
o parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Em votação.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - SIM
Arnaldo Moraes - SIM
Francisco Rossi - NÃO
Francisco Sales - SIM
Horácio Ferraz - SIM
Israel Pinheiro - SIM
Jayme Santana - SIM
José Agripino - SIM
José Melo - SIM
Lídice da Mata - NÃO
Paulo Delgado - NÃO
Robson Marinho - SIM
Ronaldo César Coelho - SIM
Rospide Netto - SIM
Saulo Queiróz - SIM
Waldyr Pugliesi - NÃO
Geraldo Alckmin - SIM
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - SIM
Assis Canuto - SIM
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proclamar o resultado.
Votaram Sim, 16 Srs. Constituintes, e Não, 4.
Está aprovada a emenda e prejudicada a redação do
Sr. Relator.
Passa-se agora ao art. 19 para o qual há um requerimento de destaque, de autoria do nobre Constituinte Francisco Sales. li: a Emenda n.O 126, que assim dispõe:
Dê-se ao art. 19 do anteprojeto a seguinte
redação:
"Art. 19. Admite-se o instituto do plebiscito,
conforme for disciplinado por lei complementar."
Tem a palavra o nobre Sr. Relator para que possa
opinar sobre a matéria.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Realmente, a
redação não está má, mas entendemos que a nossa redação está mais consentânea com a técnica legislativa. Vou
repetir o artigo do anteprojeto:
"Art. 19. É admitida a realização de plebiscito, como instrumento de consulta popular."
Não vejo em que se possa alterar a emenda a nível de
aprimorar a técnica legislativa da nossa redação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proceder à votação.
UM SR. CONSTITUINTE
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem V. Ex.a
a palavra.
UM SR. CONSTITUINTE
- Sr. Presidente, pelo que entendi, a emenda d.o Const!t~inte Francisco Sales pretende eliminar o paragrafo umco do art.
19. Propõe S. Ex.a que o instituto do plebiscito seja disciplinado por lei complementar. Quanto ao artigo proposto
pelo Sr. Relator, admite a realização do plebiscito e no
parágrafo único diz que:
"A realização do plebiscito versará sempre sobre matéria de relevante interesse, nacional ou regional, e será determinado em lei complementar.'
Entendo que o nobre Constituinte Francisco Sales
quis estabelecer que lei complementar dará as diretrizes
do plebiscito e o plebiscito não necessitará de lei complementar para ser realizado. Foi isso que entendi.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) vra o Sr. Relator.

Tem a pala-

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não tenho nada
a opor. Apenas entendo que como técnica legislativa nossa
redação está melhor, mas não tenho nada a opor. Vou
votar a favor do que propus aqui por uma questão de
coerência.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proceder à votação. Os Srs. Constituintes que votaram SIM
serão a favor da emenda, e NAO, contrários a ela.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - SIM
Arnaldo Moraes - SIM
Francisco Rossi - NAo
Francisco Sales - SIM
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Horácio Ferraz - SIM
Israel Pinheiro Filho - SIM
Jayme Santana - SIM
José Agripino - SIM
José Melo - SIM
Lídice da Mata - SIM
Paulo Delgado - SIM
Robson Marinho - SIM
Ronaldo César Coelho - SIM
Rospide Netto - SIM
Saulo Queiroz - SIM
Waldy Pugliesi - SIM
Geraldo Alckmin - SIM
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - SIM
Assis Canuto - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proclamar o resultado.
Votaram Sim 19 Srs. Constituintes e Não 1.
Está aprovada a emenda.
Srs. Constituintes, encerramos o Capítulo 1.0 e vamos
passar agora ao Capítulo 2.0
Há um requerimento de destaque para o art. 2.0, solicitado pelo nobre Constituinte Francisco Sales. Propõe
S. Ex.a a mudança na redação. É a Emenda n. O 125.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Relator para analisar
a mudança entre a emenda e o texto proposto por S. Ex.a
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente, a
nossa proposta, que entendemos ser bastante liberal, permite, no seu caput, incisos e parágrafos, a livre criação de
partidos políticos no País, inclusive acabando com as
figuras execráveis do registro provisório e registro definitivo. Basta apenas, segundo o parágrafo único, que o partido registre seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.
No inciso I, quando dizemos que é assegurado ao cidadão
o direito de pleitear o ingresso em partido político nos
termos de seus respectivos estatutos e programas, estamos
t:ansferindo para o partido político amplos poderes, ínelusrve para eventualmente cassar o mandato de um parlamentar que lhe seja infiel.
A emenda proposta aqui pelo Constituinte Francisco
Sales diz o seguinte:
"É livre, nos termos da lei, a criação dos partidos políticos e sua organização e funcionamento. Assegurarão o regime democrático, o pluralismo partidário e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados desde já os seguintes
princípios:
I - todo eleitor tem o direito de ingressar
no partido político de sua preferência, desde que,
por petição perante a Justiça Eleitoral assuma
o compromisso de ser fiel à constituição, às leis,
ao estatuto partidário e às diretrizes legitimamente estabelecídas."
No meu entendimento, se isso passar, o Sr. Newton
Cruz pode requerer registro ao PC do B. (Risos,)
UM SR. CONSTITUINTE
- Sr. Presidente, os partidos fechados, realmente, têm esse tipo
de sectarismo, de discriminação ...
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o SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente,
creio que estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Srs. constituintes, lembro que a palavra ainda está com o Sr. relator.
O SR. RELATOR (Francisco R'Ossi) - Passo a ler o
§ 1.0:

"A lei assegurará ao filiado ampla defesa nos
processos disciplinares, 05 quais terão procedimentos e penas anteriormente típífícados,"
Tenho a impressão que no momento em que transferirmos para os partidos, quando estabelecemos no inciso I "nos termos dos seus respectivos estatutos e programas", se o filiado se sentir atingido em seus direitos
no partido político ele terá, é claro, direito a recorrer à
Justiça, para fazer valer eventuais direitos que entenda
assegurados.
"§ 2.° A expulsão do partido só se dará mediante processo Judicial, precedido de processo
disciplinar."
Ora, é o mesmo caso. Quem tem que decidir isso em
primeira instância é o partido, e numa instância superior
a Justiça, se, no caso, houver argüição junta a ela por
parte do filiado ao partido político. Entendo que a redação que demos ao art. 20 era muito melhor a nível de
técnica legislativa e não só isso, corno no que diz respeito
à Iíberdade de criação do partido político. Como princípio, entendo que é muito mais perfeito que a redação
da emenda do Oonstltuínte Francisco Sales.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra a nobre Constituinte Lídice da Mata, que pode também encaminhar a votação a respeito do seu destaque.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, solicitaria um primeiro esclarecimento. Como
nos comportaremos nessa questão, que tem três redações
diferentes? A nossa redação não é igual a do Sr. relator,
e, portanto, não posso votar a favor ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa esclarece que a emenda de V. Ex.a é a de n.O 97. Ela é limitada porque só trata ...
A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Não,
ela trata exatamente da organização dos partidos. É que
há uma compreensão diferente. Não acho que não deva
ter nenhum tipo de delimitação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - É uma
emenda substitutiva em parte do art. 20, porque este artigo trata, em seu caput ...
A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Ele
tem três incisos, não tem parágrafos.
O SR. PRESIDENTE (Israel pinheiro) - Mas a
emenda da nobre constituinte só tem o caput do artigo.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Mas é
claro, se sou contra os incisos ... não são parágrafos, são
incisos que dizem respeito ao eaput do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Então as
duas emendas são preferenciais, se rejeitada uma passase à outra.
UM SR. CONSTITUINTE
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem V. Ex.a
a palavra.
UM SR. CONSTITUINTE
- Sr. Presidente, nos países mais democráticos, normalmente, essa
questão - democráticos, quero situar sempre bem, no
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mundo capitalista - o partido político não tem tratamento nem constitucional, algumas vezes, é tratado no
capítulo "Dos Direitos e Garantias do Cidadão", quando
diz que o cidadão é livre para se expressar, se organizar
e se reunir, e a partir daí ele pode se reunir em qualquer
sociedade, inclusive a sociedade política, para a conquista do poder. Essa é a estrutura na Itália e em outros
países onde a liberdade é plena.
Aqui entre nôs se criou um mecanísmo evidentemente ditatorial. Criou-se, a partir do Governo de CasteIlo
Branco a figura de uma lei orgâníca, que é uma íntromissão completa e total na vida partidária. Díreíto de
intervir através do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, e isso criou certos mecanismos que se imagina que
o partido político tem que começar a ser restrito, limitado,
o que pode e o que não pode fazer. Acho que o partido
tem que ser livre e não pode fazer apenas aquilo que
não é permitido por lei.
Aqui diz, no inciso segundo, que "é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar".
Isso não é vedado somente aos partidos políticos, é a
qualquer entidade. até porque nos direitos do cidadão está garantido o direito de reunião, menos quando armada.
Se está definido lá por que essa especificidade. Não é
lícito a nenhum cidadão fazer reunião armada, evidentemente que não será também para o partido político.
UM SE. CONSTITUINTE
- Mas
esse é um outro tipo de partido a que V. Ex.a quer se
referir, que acho que foi realmente naquele momento ...
O que digo é que caberia apenas dizer que é livre a criação de partidos políticos nos termos da emenda da COnstituinte Lídice da Mata. Se por acaso não for aprovada
a emenda da Constituinte Lídice da Mata, que pelo menos se fique com a proposta do Sr. relator, ou seja, do
anteprojeto, e nunca do Constituinte Francisco Sales.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos votar em primeiro lugar a Emenda n.o 125 do Constituinte
Francisco Sales. Os Srs. constituintes que votarem SIM
serão a favor da emenda; os que votarem NAO, serão
contra.
(Procede-se à votacão.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton COrdeiro - NAo.
Arnaldo Moraes - SIM.
Francisco Rossi - NAo.
F1nancÍSco Sales - SIM.
Horácio F1erraz - NAO.
Israel Pinheiro Filho - NAO.
Jayme Santana - NAo.
José Agripino - NAO.
José Melo - NAO.
Lídice da Matta - NAO.
Paulo Delgado - NAO.
Robson Marinho - NAO.
Ronaldo César Coelho - NAO.
Rospide Netto - NAO.
Saulo Queiroz - NAo.
Waldyr Pugliesi - NAO.
Geraldo Alkmin - NAO.
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Rachid Saldanha Derzi - NAO.
Heráclito Fortes - NAO.
Assis Canuto - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proclamar o resultado.
Votaram SIM 3 Srs. Constituintes 'e NAO, 17.
Está rejeitada a Emenda n.O 125, do nobre Constituinte Francisco Sales.
Vamos 'colocar em votação a Emenda n.o 97, de autoria da oonstítuínte Lídice da Mta.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Presídente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro - Tem V. Ex.a,
como autora da 'emenda, condições e direito de encaminhá-la novamente, por isso concedo a palavra a V. Ex. a
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
P,r,esid'ente, apenas desejo fazer uma última observação
em relação às questões pertinentes já levantadas pelo
Constituinte Roberto Freire, que é o inciso lU, que assim
dispõe:
lU - é proíbida a subordinação dos partidos politicos 'a entidades ou governos 'estrangeiros".
Concordo com essa intenção, de proibir a subordinação dos partidos políticos, mas com base nesse tipo de
argumentação pode-se proibir a articulação democrática
dos partidos políticos do mundo inteiro, como no passado
já se fez. De forma que mantenho a posição de que, para
manter o espírito do Sr. Relator, uma articulação que
permita a Iíberdade de manifestação 'e de organização no
Brasil, 'e além pdísso, a minha emenda diz o seguinte:
"J!: assegurada a liberdade de organízação partídáría, a nível nacional, e garantída a sua completa atívídade política 'e organízatíva permanente".
Por que permanente, Sr. Presidente? Porque queremos evitar que os partidos políticos se caracterizem como
partidos apenas eleitorais mas partidos que possam ter
a sua atividade permanente e garantida, uma atívídade
política se desenvolvendo em todo o período de sua vida
partidária, e não apenas nos períodos eleitorais, como
hoje ,infelizmente, temos alguns partidos assim se comportando. Com base nisso defendemos que essa é uma
formulação mais 'ampla, que vai mais ao encontro do
pensamento liberal que o Sr. Relator quais colocar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra o nobre Sr. Relator.
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quem vai dizer se ele vai 'Continuar funcionando ou não
são os seus membros e, em última ínstãncía, o próprio
povo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proceder à votação. Os Srs. Constituintes que votarem SIM,
estão a favor da emenda e contra o relator. Os que votarem NAO, votam com o Sr. Relator e contra a emenda
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS ERS. CONSTITUINTE:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - SIM.
Francisco Rossi - NAO.
Francisco Sales - NAo.
Horácio Ferraz - NãO.
Israel Pinheiro Filho - NAo.
Jayme Santana - SIM.
José Melo - NAO.
Lídice da Mata - SIM
Paulo Delgado - SIM.
Robson Marinho - NAo.
Ronaldo César Coelho - NAo.
Rospide Netto - Não.
Saulo Queiróz - NAo.
Waldyr Puglíesí - SIM.
Geraldo Alkmin - NAO.
Rachid Saldanha Derzi - NAo.
Heráclito Fortes - NãO.
Assis Canuto - NAO.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proclamar o resultado.
Votaram Sim 5 Srs. Constituintes, e Não, 14.
Está rejeitada a emenda da nobre Constituinte Lídice
da Mata e aprovada a redação.
Do Constituinte Mário Covas:

O ER. RELATOR (Francisco Rossi) - Entendo, Sr.
Presid,ente, que todos somos concordes que deva ser proibida a subordinação dos partidos políticos a entidades ou
governos estrangeiros, o que não impede que haja, cito
até um exemplo da Internacional Socialista, vinculas fraternos que já são reconhecidos hoje em todo o mundo, e
que houve sim, o uso, num determinado período da nossa
história, de qualquer coisa parecida 'com o que está aqui,
por governos ditatoriais.

"A atuação dos partidos políticos deverá ser
permanente e de âmbito nacional, na forma que
a lei estabelecer, assegurado o acesso aos recursos
do Fundo Partidário e aos órgãos de comunicação
social, para a divulgação de seu programa e para
campanha eleitoral gratuitas.
Parágrafo único. Assegurado o mandato dos
eleitos, será cancelado o registro do partido, que,
em duas eleições gerais consecutivas, para a
Câmara dos Deputados, não obtiver o apoio
expresso em votos de 3 % do eleitorado nacional,
apurados em eleição geral para a Câmara dos
Deputados e distribuídos em, pelo menos, cinco
Estados, com um mínimo de 2% do eleitorado de
cada um deles."

Fico com a redação que estamos dando aqui e com
relação à atuação permanente, isso é óbvio. Nada pode
garantir que se colocarmos isso como princípio, que um
partido, seja ele que tamanho for, vá ter uma atuação
periódica. Isso está implícito na atividade partidária, na
atuação dos partidos políticos, é claro. Entendo que o
cancelamento de um partido nem se dá por legislação
ordinária, lei complementar ou princípio 'Constitucional,

Do Constituinte Fernando Gasparian:
"É assegurado aos partidos políticos, segundo
(ínaudível) atividade, conforme os critérios definidos por lei, acesso aos recursos do Fundo Partidário e a horários gratuitos no rádio e na televisão, para divulgação das suas propostas e atividades e propagandas eleitorais."
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Do Constituinte Roberto Freire:
"Substitua-se o art. 21 pelos arts. seguintes:
"São considerados partidos de âmbito nacional
os que tenham representação no Congresso Nacional e os que, embora não tenham aquela representação, estejam organizados nacionalmente na
forma que a lei determinar."
Outro artigo:
"Os partidos políticos, com representação no
Congresso Nacional, terão acesso gratuito aos
meios de comunicação de massa, para expor ao
povo e à Nação os seus programas e propostas,
bem como para prestar constas de sua atuação no
Congresso."
"Parágrafo único. O dlsposto no caput deste
artigo não se aplica aos períodos eleitorais, quando todos os partidos concorrentes terão acesso à
propaganda eleitoral gratuita, na forma da Ieí."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - As emendas
são todas substitutivas. Em homenagem ao nosso Líder,
vamos começar pela emenda do Constituinte Mário Covas.
O 8R. CONSTITUINTE (Não identificado) - Pedi o
destaque. A emenda do Constituinte Mário Covas me parece perfeita, porque, ao mesmo tempo em que é extremamente liberal, ou seja, confere a todos os Partidos, sem
nenhum tipo de discriminação, o acesso aos meios de divulgação. Vejam: ela não limita, sequer, que o partido, para
ter acesso à campanha eleitoral gratuita, tenha assento no
Congresso Nacional. Nesse particular, ela é liberalizante,
mas estabelece no seu parágrafo uma limitação que entendo fundamental para se preservar os Partidos, ou seja,
a limitação é que exige um mínimo de votação para os
Partidos, em duas eleições consecutivas, sob pena de ter
o seu registro cancelado. O número é relativamente inexpressivo, de 3 % do eleitorado nacional.
Entendo que a emenda, de fato, tem também a preocupação de preservar a vida partidária.
O 8R. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Sr. Constituinte deseja encaminhar?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Quero
encaminhar contra.
Não vamos aqui confundir as coisas. Essa emenda é
profundamente autoritária e aparenta ser liberal, e vou
dizer por quê. A liberdade que o cidadão tem de pertencer
a um partido, de se organizar, de expressar as suas idéias
tem que ser garantida plena e permanentemente. O fato
de participar de duas eleições e não ter voto não dá direito
a nenhum Estado de retirar o direito do cidadão de continuar propagando as suas idéias e organizando outros cidadãos em torno dessas idéias. Isso não tem nada de democrático. Cancelar registro de partido politico é medida
profundamente autoritária.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Três
por cento o PDT não teve.
O 8R. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Independentemente de ter três por cento, ou dois por cento e pode não ter nada - o cidadão é livre para expressar
suas idéias e se organizar. A questão de ter representação,
quem a define é o povo, e não o Estado. E é o que estamos
querendo. Ela é liberal na aparência, quando fala que
garante participar dos meios de comunicação e acesso. Mas
garante cassando? Isso é brincadeira. Não é sério levar
como liberal uma proposta que cancela registro de partido
político. Isto significa cancelar uma ideologia, cancelar
uma expressão, cancelar um direito do cidadão de se or-
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ganizar e se expressar. Então, não é a emenda nada disso.
Entendo que devemos ser contra, porque essa proposta
de cancelamento atenta contra direitos fundamentais do
cidadão.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Algum dos
8rs. Constituintes deseja encaminhar? (Pausa.) Tem a
palavra o Relator.
a SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Se votássemos
a favor dessa emenda do Constituinte Mário Covas, estaríamos nos contradizendo em relação ao que acabamos de
votar, que é livre a criação de Partidos políticos. Essa proposta do Constituinte Mário Covas, no meu entendimeto,
é tremendamente autoritária, a medida em que, praticamente, obrigam a um parlamentar eleito por um partido,
- e vou exemplificar aqui o PC do B, que se este Partido
não obtiver os números que o 'Constituinte Mário Covas
preconiza aqui, simplesmente esse parlamentar vai ter que
procurar outro Partido. Estamos em franca contradição.
Nem me vou alongar mais em relação a esse ponto. Tenho
que confessar aos senhores que eu teria que buscar uma
forma para que se estabeleça o princípio do partido de
âmbito nacional, apenas para - e eu lembraria ao nobre
Constituinte Rachid Saldanha Derzi o seguinte: preconizamos, no art. 21, o príncípío do partido nacional, apenas
para que o partido tenha condições de gozar do privilégio
de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos
do Fundo Partidário. 'É óbvio que, no momento em que venhamos a permitir a criação livre de Partidos políticos,
fico imaginando a dificuldade ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Minha
proposta garante esse acesso apenas aos de âmbito nacional.
O SR. RELATOR (Francísco Rossi) - A dificuldade
que vamos ter está em compatibilizar o número de partidos com o tempo disponível, para que eles possam expor
seus programas, seus princípios, na televisão. Esse número
que adotei aqui, confesso, é um tanto aleatório, mas entendo que é um mínimo que um partido deveria ter - e
vejam, existe uma outra emenda, aqui, e vamos caír nesse
mesmo ponto original do Sr. Relator.
O 8R. PRESIDENTE (Israel Pinheio) - Vamos passar
ao art. 20. Há destaque. a 21 também tem vários destaques.
Vou citar o número das emendas: 96, Constituinte Lídice
da Mata; 8aulo Queioz - Emenda nO 16 - de autoria do
Constituinte Mário Covas. Destaque do Constituinte Fer··
nando Gasparian à Emenda do Constituinte Fernando Henrique Cardoso, de n.o 189.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - sendo
que, se aprovar a minha, a do Constituinte Mário Covas
ficará prejudicada.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Da Constituinte
Lídice da Mata:
"Considera-se de âmbito nacional o partido
político que estiver organizado em pelo menos
1/3 das unidades da Federação."
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Organizado em 1/3 dos Estados da Federação não que dizer
que tenha voto ...
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mesmo assim,
entendo, nobre Constituinte, ser um absurdo que pretendamos que um partido pequeno, para existir e ter acesso
aos meios de comunicação, tenha que ser organizado em
1/3 dos Estados ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Peço apenas
aos Srs. Constituintes que ouçam o Relator, que está com
a palavra.
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o SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Preconizamos
aqui, e vou ler o artigo, nobres Constituintes Roberto
Freire e Rob8<Jn Marinho:
"São considerados partidos de âmbito nacional, e, como tal, gozando de privilégio de acesso à
propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do
Fundo Partidário, os que tiverem obtido nas últimas eleições, para a Câmara dos Deputados, 1%
dos votos apurados e 1% das cadeiras em ambas
as Casas do Legislativo Federal."
Entendo que esse número é o mínimo que podemos
exigir para se reconhecer o patido como de âmbito nacional. Se temos, hoje, 70 míhões de eleitores e temos uma
abstenção, digamos, aproximadamente de 10 ou 15%, vamos ter aproximadamente 60 milhões de eleitores.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - V. Ex.a
me permite?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu
contra-argumentaria com poucos aspectos: um partido
pode ter uma representação de quatro ou cinco deputados
e não ter 1 % da votação nacional.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Pode ser.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Vai
entrar em contradição. V. Ex.a exige 1%. Estou apresentando um partido que tem cinco, seis ou pode até ter
mais, desde que seja nos Estados em que se elege com
muitos votos, não vai atingir 1% - e digo a V. EX,a, por
exemplo, o PC do B, o PCB não alcançaram 1 %. Não alcançamos 1 %, nacionalmente.
Estou querendo mostrar - e não se pode dizer que
não é um Partido que seja nacional. Você pode ter um
Partido que tenha mais de 1 % dos votos e que não tenha
representação alguma. Vejam a contradição: você pode ter
um partido que não tenha 5 ou 6% dos votos, e não tenha
um representante nacional. Assim, séria muito melhor uma
proposta, e essa é a minha, bem objetiva: teve representação no Congresso Nacional em qualquer das Casas, é
considerado patrido nacional, porque ele tem essa representação, e, aí, passa a ter acesso ao Fundo e aos meios
de comunicação.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - E aos meios
de comunicação.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Os
meios de comunicação de massa serão abertos para todos
os partidos que disputem eleição no período eleitoral, independentemente de serem nacionais ou não. Até por uma
questão fundamental: se limitarmos isto, estaremos condenando a continuar não sendo nacional, a continuar sendo
partido pequeno, a não ter a perspectiva de vir a ser um
partido nacional e um ~artido grande.. SE; limito o a-ces~o
aos meios de comunicação, estou restríngíndo esta POSSlbílídade de vir a crescer. No período eleitoral, é aberto a
todos; no período fora do eleitoral, apenas aqueles de âmbito nacional, e, de âmbito nacional, apenas aquele que
tiver representação no Congresso Nacional.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Volto ao meu
raciocínio. Frisei aqui, no início de minha exposição, que
foi um número aleatório. Poderia haver um consenso aqui
e isto ser modificado, mas entendo que um partido que
consiga 1 % dos votos nacionais, não sei como ele não
teria 1 % de representação aqui.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Posso
mostrar a V. Ex.a

Sábado 22

219

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não vejo como.
bem difícil. É provável. até, que possa acontecer, mas
V. Ex.a há de convir comigo que, realmente, seria muito
difícil.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sim;
mas a lei deve prever todas as hipóteses, até as absurdas.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sim; mas é por
isso que estamos dizendo que esse número mencionado é
aleatório. Poderia V. EX.a propor um número, talvez, que
fosse mais coerente.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas
qualquer número poderia causar distorções desse tipo, ao
passo que a representação é um dado objetivo.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas temos que
definir a dificuldade de acesso que os partidos teriam aos
meios de comunicação. Vamos ter dificuldade de definir
isto na legislação complementar ou em legislação ordinária. Teria que haver, como princípio constitucional, um
mínimo, para definir o partido como sendo nacional.
_ Confesso que me sensibilizo muito com a argumentaçao do Constituinte Roberto Freire, mas também reconheço que me coloco diante de um conflito. Endosso plenamente esta idéia de que os Partidos pequenos só podem
crescer na medida em que tenham acesso aos meios de
comunicação, ao Fundo Partidário e a outras vantagens
que possibilitem esse crescimento. Mas também, historicamente, temos que reconhecer, que, no Brasil lamentavelmente, alguns Partidos políticos se transformaram em
v~rdadeir?s feudos de algumas pessoas, que por oportumsmo, criaram esses Partidos e tiraram vantagens pessoais
dos mesmos.
É

Assim, é uma questão extremamente delicada. Faço
parte de um Partido pequeno e sinto as dificuldades que
deve sentir o Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Preocupa-me esta questão, como disse, ainda há pouco, o
nobre Constituinte, dos partidos de aluguel. Isto realmente
é preocupante. Creio que é uma questão que poderia ser
mais discutida.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas não é só
com os pequenos. Há partidos grandes também que estão
nessa condição e que poderiam ser chamados também de
legenda de aluguel. Esta é a verdade. É difícil de se estabelecer uma forma de se evitar isto.
A SRA. CONSTITUINTE (LíDICE DA MATA - Nobre
Relator, permite V. Ex.a um aparte? Eu, inclusive, gostaria
de registrar logo que retiro a minha emenda, em favor da
emenda do Constituinte Roberto Freire, e levantaria uma
questão, nobre Relator: não coloca V. Ex. a apenas a limitação de 1 % dos votos apurados; acrescenta essa limitação
e um por cento das cadeiras em ambas as Casas do Legislativo Federal. Por conseguinte, teríamos que ter, além
de deputados federais, senadores, Ora, o meu Partido sequer apresentou candidato ao Senado. Em alguns Estados
havia coligação e não apresentamos candidatos ao Senado.
Esta, portanto, é uma dificuldade ainda maior.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Estou aberto às
argumentações, e contaria com a liberalidade do Sr. Presidente, no sentido de, eventualmente, tirarmos o e e colocarmos um ou.
O SR. PRESIDENTE (Israel PinheiroFilho) - Ainda
há a emenda do Constituinte Mário Covas, destaque, há
a emenda do Constituinte Roberto Freire e a emenda do
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Constituinte Fernando Gasparian. Penso que seria interessante aprovar. em princípio, porque precisamos. evidentemente, do apoio da Comissão e o Relator ficaria
encarregado da redação final, de tirar aquilo que a discussão aqui levar a uma concordância.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Isto pode mudar toda a idéia.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho) - Vai ser
extremamente difícil, porque são três emendas, todas substantivas. Seria melhor ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Sr.
Presidente, na verdade, o que me levou a pedir destaque
para a emenda do Constituinte Mário Covas era conhecer
a opinião do Plenário a respeito da opinião política do
eminente Lider do P:MDB, e retiro o destaque que apresentei.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Proponho que
se suprimíssemos o e e colocássemos ou.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concorda
V. E.a com a proposição, nobre Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Claro.
Vamos negociar!
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu sugeriria
que, como teremos que ter, amanhã, uma reunião da redação final. e que o Relator tivesse autorízacão para fazer
a redação final, dentro do que foi díscutído aqui.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Suprimiríamos
o e e colocaríamos ou.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Um
momento! Deixem eu explicar: é na questão de que será
partido nacional se tiver 1 % ou representação nacional.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Aceito, claro! _Não há qualquer problema, e explico por que.
Porque nao vou nem remeter à lei ordinária que iria
exigir muito mais, para garantir um partido naéional. Um
por cento de voto ou representação. Podemos não ter tido
1%, mas temos representação. Está garantido. Isto porque é alternativa; não é disjuntiva.
A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA - Um por
cento das cadeiras em ambas as Casas Legislativas.
O SR. RELATOR (Francisco Amaral) - Ou por um
por cento das cadeiras em ambas as Casas do Legislativo
Federal. Até porque só no Henado não é possível estabelecer isso aí.
O SR. CONSTITUINTE (Não ídentírícado) - Sr. Presidente, Constituinte Rossi, como estamos aqui em processo de negociação, parece-me que ficaria mais explícito o
artigo se colocássemos aqui um por cento das cadeiras no
Congresso Nacional, e englobaria as duas Casas.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Perfeito.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Ou o
representante, se tiver, ou o representante no Congresso
Nacional ou 1 por cento, os dois, podendo ter os dois, ou
qualquer um dos dois, será nacional? Claro!
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não, mas aí não.
Desculpe. Tem que esclarecer bem, porque quem vai dar
a redação final somos nós, e não quero ser questionado
aqui que combinamos uma coisa aqui e fizemos outra.
Pergunto: como é que seria possível estabelecer um
por cento do Senado?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Veja
a idéia.
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O SR CONSTITUINTE (Não identificado) - Não tem
Senado.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas como um
por cento do Senado? Não vejo como.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Uma
proposta concreta, Sr. Presidente, de negociação.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Agora veja como
considerar também um partido a nível nacional, convenhamos com apenas 1 Senador?
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Era o que
eu queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Ou 1 Deputado?
Quer dizer, Deputado teria que ter pelo menos 4.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Vamos
ter em mente que queremos ser realmente o mais aberto possível na organização partidária. Agora vamos ter
que pensar na situação de 40, 50, 60 Partidos, porque um
único Parlamentar monta um Partido e muda para aquele Partido, o qual tem vida, e pronto, vai ter representação partidária ...
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Direito
ao fundo partidário. Propaganda. Uma hora de televisão
duas vezes por ano.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - No Congresso
um por cento eu acho sumamente válido. A nível de representação não é pouco não.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, eu queria argumentar que estamos aqui discutin 10
não os nossos vícios e os nossos defeitos. Temos que estar
analisando o que uma legislação deve prever. Se os Partidos
políticos brasíleíros até esse momento não existem, são
meras legendas de aluguel, e não estou querendo dizer que
é isso. Mas há gente que leva em consideração isso. Tem
gente que se elege por um Partido e passa para o outro,
sem o mínimo de respeito ao seu eleitorado. Tudo bem.
Quer topar isso? Mas, que engraçado, que autoritarismo
é esse. Agora, é evídente que vamos esperar que o povo
casse. O que quero argumentar é que um Partido que
tenha representação nacional, e aí a legislação complementar inclusive resolve quando diz que o Partido tem representação no Congresso, no momento da eleição, e não
ficar saltando de galho em galho. Não se pode dizer isso
na Oonstituíção. Mas quero dizer que todas as Assembléias
Legislativas deste País para evitar exatamente a mudança
de Partidos apenas para ter direito à Liderança, à mordomia. ou qualquer outra coisa, defínír o seguinte. Serão
Partidos reconhecidos no. Assembléia, aqueles que resultaram do processo eleitoral, e não de modificações no meio
da Legislatura. Isto com uma questão complementar se
resolve.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas nobre Constituinte, acabamos de aprovar isso aqui, no inciso I, do
art. 20, que é assegurar ao cidadão o direito de pleitear
ingresso em Partido político, nos termos dos seus respectívos estatutos e programas. Isso vai dar poder sim ao
Partido e cassar o mandato.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas eu
não estou discutindo isso. Estou querendo dizer é que aqui
está querendo se discutir que alguém é eleito por um
Partido e depois passa para outro. Que a legislação impeça, para quem fizer isso, de ter acesso. O que estou querendo garantir é que um Partido que tenha representação
nacional, e essa representação ninguém pode dizer que
não a temos, seja considerada âmbito nacional. 11: claro. Eu
me elegi por um Partido e quero ser reconhecido nele.
Acho um absurdo, inclusive, algo que se levantou aqui.
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Como não atingimos tantos por cento, que vá fazer opção
para outro Partido. Isso é falta de respeito a mim.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas é claro. Mas
isso já concordamos.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Sr. Presidente, eu gostaria de propor, dentro desse ambiente da
argumentação do nobre Constituinte Roberto Freire, que
a redação que o plenário proponha ao Relator, ao final,
ficasse assim:
São considerados Partidos de âmbito nacional,
e como tal, gozando do privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita, e aos recursos do fundo
partidário os que tiverem obtido nas últimas
eleições para a Câmara dos Deputados um por
cento dos votos apurados, ou tenham representação na Câmara dos Deputados.
Porque o que dá representação nacional é a Câmara
dos Deputados. Não é o Senado Federal. O Senado Federal
é representação dos Estados. A representação nacional é
da Câmara dos Deputados. Portanto, o Partido tem que ter
um por cento ou representante na Câmara dos Deputados.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas isso quer
dizer que com apenas um deputado o Partido vai ter representação nacional. O que é um absurdo, nobre Constituinte. Teremos que estabelecer um percentual mínimo
para dar representação a nível nacional para o Partido.
Um por cento é o mínimo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Constituinte Roberto Freire tem que se manifestar, já que ele
tem um destaque.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não.
Parece-me que está chegando aqui. Não sei se esta proposta, porque na primeira vez disse que aceitava e não
era bem aquilo que estava pensando, porque a proposta
não era aquela. Mas o que estou querendo saber é o
seguinte, o Constituinte Robson Marinho me levanta a
hip6tese de um por cento dos votos ou um por cento
da representação na Câmara dos Deputados.
Aceito a negociação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - S. Ex. a retira.
Vamos então passar ao art. 22. Este artigo tem um destaque. A emenda ao destaque solicitado ao art. 22, pelo
nobre Constituinte Roberto Freire. Ele pede que se suprima o art. 22.
A nobre Constituinte Lídice da Mata possui destaque
para votação em separado.
Está em discussão.
Para encaminhar a votação, a nobre Constituinte Lídice
da Mata.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr. Presidente, não é muito verdadeiro que eu não queira me
filiar ao meu Partido, à população da nossa terra. Muito
pelo contrário. O esforço de todos os Partidos é o de
conseguir mais filiados. Posso até dizer aos Constituintes
do PMDB que muito contribui para a filiação do PMDB
na Bahia. Em São Salvador quase 70 mil filiados. Mas o
que pede este artigo, nobre Relator, é algo inaceitável.
Teríamos que ter, no caso de Salvador, 4 mil filiados, o que
significa meio por ceito do eleitorado daquela cidade para
concorrer às eleições municipais. O meu Partido, até por
um tipo de concepção de organização partidária, em princípio, não tem a idéia de ter 4 mil filiados. A nossa forma
de participação, de organização política não facilita este
tipo de coisa. Para participar das eleições nacionais pre-
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císamos de ter meio por cento de eleitores de todo o País.
Ora, existem mesmo Partidos grandes ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Quantos
eleitores são lá, nobre Constituinte?
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - São
800 mil eleitores. E em São Paulo o que que isso significa
para o PMDB, para o PT, para o PFL, para o PL? Isso
inviabiliza a participação dos Partidos a nível nacional.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o nobre Constituinte Saulo Queiróz.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - As ponderações da nobre Constituinte são procedentes. Porque,
no meu entendimento, o que é importante, o que dá vida
ao Partido é que ele tenha voto, não que ele tenha filiados.
Veja: vamos estimular, através desse artigo, a filiação
fraudulenta, a filiação comprada. A expressão do Partido
é o voto que ele consegue na urna.

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro)
lavra o nobre Relator.

Tem a pa-

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu entendo
o seguinte. Se não tivermos um princípio constitucional
que fixe condições mínimas para que um Partido possa
disputar uma eleição, vamos ter problemas da maior seriedade. Porque vamos ter um número incrível de Partidos, talvez até formados de última hora, disputando eleição. Com todo o respeito à nobre Constituinte Lídice da
Mata, eu não vejo grande dificuldade ao seu Partido de
filiar 4 mil eleitores na cidade de Salvador. Acho que teríamos que ter alguns números, alguns parâmetros, para
evitar essa proliferação de candidaturas até, às vezes, por
uma questão de vaidade. O cidadão vai ter esta liberdade.
O que acabamos de aprovar aqui de criação de Partidos
políticos, muitas vezes, isso vai implicar a criação de
Partidos políticos só para satisfazer a vaidade do cidadão.
Temos que fixar um número mínimo que permita, acho
que meio por cento ... Estamos ainda, no problema de
Salvador, levantado pela Constituinte Lídice da Mata. Veja
bem: meio por cento em uma cidade, e vamos a um exemplo inverso, numa cidade com mil eleitores. Vamos ter
aí 10%, 100 1% 10, meio por cento, 5 eleitores.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sim,
Sr. Presidente. Mas eu não estou colocando em jogo as
pequenas cidades, mas as grandes.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos ouvir a palavra do Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Se fixamos aqui
este número mínimo, vamos obrigar os Partidos a terem
uma atuação junto às bases. Entendo que, se não tomarmos o cuidado de aprovar um número mínimo, vamos
correr o risco de ter uma eleição municipal, numa pequena cidade, com 100 a 200 candidatos, o que vai inviabilizar
a própria eleição.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra o nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, o que me parece é que nós temos que fazer
uma opção entre um Partido, que vai ser permanente e
este artigo, que está querendo renovar, toda vez que tiver
eleição, a coleta de assinaturas. Até porque diz o seguinte,
aqui não é para que os Partidos existam, tenham existência e continuem disputando eleição, não. li:, em toda eleição, tem que haver um processo de filiação de um por
cento.
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o SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Absolutamente.
Aí não. Ele tem que no mínimo, no momento em que se
propõe a disputar a eleição ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - É exatamente isso. Então, feita uma vez, ...
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Não há necessidade de se fazer a filiação novamente. Veja o caso da
Inglaterra. Eu até vou mais longe. Acho até que deveria,
na legislação ordinária, obrigar os candidatos a depositar
uma certa importância em dinheiro, junto à Justiça Eleitoral, para que, se não atingir um determinado número de
v-otos, ele perca esta importância em dinheiro. É o exemplo que ocorre em alguns países. Porque muita gente vai
querer disputar eleição somente por vaidade. Eu entendo
que isso é um princípio mínimo que deveremos ter na
Constituição .
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Relator, eu estou com a palavra. Eu quero dizer que o
fundamental, num processo democrático, é o voto dado
pelo cidadão. Não é o Partido e muito menos o candidato
e se ele tem dinheiro para depositar, correndo o risco de
perdê-lo. Acho isto tremendamente elitista e é abusivo. O
que eu digo é que, se o Partido existe, ele tem o direito
de participar de todas as eleições. Por esse artigo aqui,
toda a vez que houver eleição, ele terá que ter 1% naquele
momento. E nós sabemos que não é estático. Toda a vez
que houver eleição, tem que estar atualizando os Partidos.
E acho que o Partido não tem que estar preocupado com
isto. Pelo que está dito aqui, sim. Somente poderão concorrer as eleições:
Somente poderão concorrer às eleições nacionais, estaduais e municipais os Partidos que contarem um mínimo de 1/2 % filiado em relação ao
total de eleitores no País, do Estado, do Município
ou do Distrito.
Então, toda a vez que houver eleição, tem que saber
se tem 1/2% do eleitorado. E o eleitorado flutua, varia, e
vamos ter, em toda a eleição, de ficar variando esse 1/2%.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas é claro.
V. Ex.a está imaginando um Partido instável, que não tenha atuação em seu eleitorado. É claro que o eleitorado
aumenta, vai ter que ter um aumento proporcional dos
filiados.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas o
que é isso? O que importa é o voto e não é o voto filiado.
Pode ter Partido que queira.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Dois ou trê mil
candidatos é o número numa cidade como São Paulo, ou,
talvez ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho) - Faço
um apelo aos Srs. Constituintes. Vamos disciplinar o dedebate.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho) - A palavra continua com o Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu
quero dizer que esse art. 22, em alguns momentos, é muito pior do que a atual Lei Orgânica. Porque, por essa Lei
Orgânica, o Partido que tiver o registro definitivo, pode
não ter nenhum apenas eleitor em determinado Município,
mas, no momento em que ele é registrado, ele pode ter
candidatos naquele Município. E por aqui, ou terá em todos os Municípios brasileiros ou não ...
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O SR. RELATOR (Francisdo Rossi) - Não, absolutamente.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Quando ele quiser disputar eleição.
O CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas olha é
exatamente o que estou querendo dizer. Role, pela Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, não tenho um filiado em
determinado Município, e eu posso participar das eleições
como Partido definitivo?
O SR. CONSTITUINTE SALDANHA DERZI - Pode.
Pode através das Comissões Provisórias. V. Ex.a deveria
saber disso.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas ele vai ter
que ter o mínimo.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não,
basta ter 3.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Comissão provisória. São 7 membros.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Tem o mínimo
ai. V. Ex.a não está vendo o número.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE me permitir a palavra ou não?
O SR. CONSTITUINTE SALDANHA DERZI visório o registro.

Quer
É

pro-

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Faço um
apelo aos Srs. Constituinte. Vamos disciplinar o debate.
Porque o cansaço vai chegando e temos que ter um pouco
mais de paciência.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O que
estou querendo dizer que, atualmente, qualquer Partido
registrado, 'e até os provisórios, podem formar uma comissão provisória, em qualquer Município, e participar das
eleições. O Constituinte Rachid Saldanha Derzi é um
democrata muito bom. Eu só estou querendo dizer que,
com esse artigo, um Partido que seja nacional, e que se,
por acaso, não tiver 1/2% no Município, ele está impedido
de participar da eleição. E isso não é democrático. Claro!
Não é democrático. Acho que se deve fixar talvez um mínimo para o Partido registrar e, a partir deste momento, ele
ser lívre para lançar candidato onde quiser e se cuidar
apenas do número de votos que venha a ter, e não do
número de militantes que ele tenha.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Acho que O
assunto já está exaustivamente debatido. Vamos votar.
Vamos colocá-Io em votação.
Solicito à Sra. Secretária para proceder à votação.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, por coincidência, sou Secretário de organização do
meu partido, no plano nacional. Entendo que, lamentavelmente, terei que votar contra o companheiro Roberto
Freire e a companheira Lídice da Mata. Eu creio que, se
não tivermos normas nacionais para fixar o caráter nacional dos Partidos políticos, não teremos condições de
aperfeiçoar a estrutura e funcionamento dos Partidos políticos. Então, neste aspecto, voto com o Relator.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas
olhe, o PT está completamente equivocado. Constituinte
Paulo, V. Ex.a está completamente equivocado.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA estamos contra normas nacionais.

Não

Agosto de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Porque
este artigo aqui garante a existência do Partido até municipal. V. Ex.a quer garantia nacional.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho) - V. Ex. a
já falou bastante.
Vamos ouvir agora o último orador. Não cassei a palavra de V. Ex.a V. Ex. a já ultrapassou a liberalidade do
Presidente. Não foi cassado. V. Ex.a teve até muito mais
direito do que os outros Constituintes.
Com a palavra o Constituinte Paulo Delgado.
O SR CONSTITUINTE PAULO DELGADO - A atual
Lei Orgânica é draconiana. Comparado com o que está
proposto, neste artigo, para um paetído político que queíra
se tornar um partido cotidiano, conseguirá filiados. Nesse
aspecto, entendo ser necessário fixar-se norma mínima.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Socá colocado em votação o destaque. Quem votar "sim" é a favor
da supressão do destaque, quem vou "não" é a favor da
redação do Relator.
Convoco a Sra. Secretária para proceder à chamada.
(Procede-se à chamadar.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - NAo.
Francisco Rossi - NAO.
Francisco Sales - NAo.
Horácio Ferraz - NAO.
Israel Pinheiro Filho - NAO.
J'ayme Santana - NAO.
José Agripino - NAO.
José Melo - NAO.
Lídice da Mata - SIM
Paulo Delgado - NAO.
Robson Marinho - NAO.
Ronaldo César Coelho - NAO.
Rospide Netto - NAO.
Baulo Queíroz - SIM.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Geraldo Alkmin - NAO.
Rachid Saldanha Derzi - NAO.
Heraclito Fortes - NãO.
Assis Canuto - NAO.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) Votaram
"SIM" 3 Srs. Constituintes, "NãO", 17.
Estão rejeitados os dois destaques. Em conseqüência,
prevalece a redação original do Relator, no art. 22.
Estão rejeitados os dois destaques. Em conseqüência,
prevalece a redação original do relator, no art. 22.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr.
Presidente, tenho destaque para duas emendas aditivas
ao item 'Partidos ~olíticos" e gostaria que fossem apreciadas pelo Plenário. l!J a Emenda Aditiva 71.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - É a Emenda Aditiva n.o 71, para 'a qual V. Ex.a pediu destaque?
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O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - Pedi
destaque para todas as emendas que apresentei. Tratase das Emendas números 71 ·e 74:.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Estavam
colocadas nas díposíções transitórias. A Emenda n.O 74
diz:
"Inclua-se o seguinte artigo:
Para disputar eleições, o candidato deve estar
filiado lal partido político pelo menos um 'ano
antes da realização das eleições."
"Emenda n. ° 71:
Não poderá concorrer a cargos eletivos, por
período mínimo de cinco anos, quem, no 'exercício de mandato, mudar de partido, salvo se
para paetíeípar da fundação de novo partido."
pa:ra encaminhar a discussão, tem a palavra o nobre
Constituinte Saulo Queiróz.
Pela
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ ordem, encaminho a Emenda n.O 71.
Sr. Presidente, o objetivo da emenda, por si só, diz
o que pretende o COnstituinte. O que temos vivido, ao
longo dos últimos anos, é uma mudança incessante de
partidos por parte de quem detém mandato eletivo, num
evidente desrespeito à vontade de quem votou. A ressalva feita é exatamente para quem vai fundar um novo
partido. Por várias razões de oportunidade política ou
para disputar a eleição, quem detém mandato eletivo
tem mudado de partido. A minha emenda tem um aspecto importante. Se alguém pretender mudar de partido, tendo mandato eletivo e quiser disputar eleições
subseqüentes, tem que previamente renunciar ao mandato, que também é do partido, não é só dele.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Continua
em díseussão. Há algum COnstituinte que deseja encaminhar a favor ou contra?
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CÉZAR COELHO
- l!J um direito do parlamentar, no exercíeío do mandato, e não sería levíano de sua parte, mudar de partido.
Se ele se desentender com a orientação de seu partido,
de maneira tão grave, é coerente que vá para outro partido já fundado. Acho muito autoritária tal emenda e
sou contra.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro)
Com a
palavra o Constituinte Paulo Delgado, para encaminhar
a favor.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Encaminho a favor da emenda, porque entendo que há uma
dístorcão clara no sistema eleitoral brasilei-ro. Nós, eleítos, imaginamos que o voto é uma outorga e não uma
delegação de poder. Na verdade, o voto é a delegação
de poder do eleitor a uma legenda partidária que ofereceu à apreciação do eleitorado. Nessa forma, a emenda evita a fraude contra a vontade do eleitor, mantendo
a cadeira que o eleitor escolheu naquela eleição.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) Com a
palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Qualquer um
de nós, amanhã ou depois, poderá estar na situação preconizada pelo nobre Constituinte Saulo Queiróz. No exereícío do mandato, entendo que, se votarmos favoravelmente a essa emenda, estaremos novamente entrando
em contradição com o que estabelecemos como princípio,
fortalecendo os partidos políticos. Imaginem a forç~ que
estamos dando aos partidos políticos. Diz o artigo:
"É livre a criação de partidos políticos. Sua
organização e funcionamento resguaodarão a
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soberania nacional, regime democrático, pluralismo partfdárío, e os direitos fundamentais da
pessoa humana, observados os seguintes príncípíos:
Inciso I - É assegurado ao cidadão o direito
de pleitear ingresso em Partido político, nos termos dos seus respectivos estatuto e programa."
Amanhã ou depois, nobre Constituinte, o Parlamentar,
pelos poderes que estamos delegando, através do art. 20,
inciso I, poderá ser expulso e perder o seu mandato. Seria
penalizá-lo demais pretender que, além de ele perder o
mandato, que poderá acontecer, pelo poder que estamos
entregando aos Partidos políticos, fique ainda cinco anos
sem poder disputar eleição por um outro Partido político.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Ele não
perde o direito de disputar a eleição subseqüente. Só fica
impedido se, no exercício do mandato, seja qual for, mudar
para outro Partido. Se não fortalecermos a vida do Partido, se não o colocarmos sobre aqueles que o representam,
através de mandatos eletivos, com toda certeza, não conseguiremos uma vida partidária estável neste País.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Nobre Constituinte Saulo Queiróz, no momento em que V. Ex.a. argumenta dessa maneira, está caindo em contradição com
sua própria proposta. Como ele renunciar ao mandato para,
depois, trocar? V. Ex.a. diz: "Quem, no exercício do mandato, trocar de Partido". Ora, não vejo como ele renuncie
e continue no exercício de seu mandato.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos proceder à votação. Quem votar "Sim" está a favor do destaque da emenda do nobre Constituinte Saulo Queiróz.
Quem votar "Não" é contra a emenda.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - E bem lembrou
o nobre Constituinte Paulo Delgado que, no momento em
que houver a renúncia, assume o suplente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Quem votar
"Não" é com o Relator, "Sim" é a favor da emenda.
(Procede-se à. chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO
Arnaldo Moraes - NÃO
Francisco Rossi - NÃO
Francisco Sales - NÃO
Horácio Ferraz - NÃO
Israel Pinheiro Filho - NÃO
Jayme Santana - SIM
José Agripino - SIM
José Melo - NÃO
Lídice da Mata - NÃO
Paulo Delgado - SIM
Robson Marinho - NÃO
Ronaldo César Coelho - NÃO
Rospide Neto - NÃO
Saulo Queiróz - SIM
Waldy Pugliesi - SIM
Geraldo Alkmin - NÃO
Rachid Saldanha Derzi - SIM
Heráclito Fortes - NÃO
Assis Canuto - NÃO
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O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Votaram
sim 6 senhores Constituintes, e não 14.
Está rejeitada a emenda.
Em votação a Emenda n.O 74, do Sr. Constituinte
Saulo Queiróz e que diz o seguinte:
"Para disputar eleições, o candidato deve estar filiado a Partido político pelo menos um ano
antes das eleições."
Com a palavra o Sr. Constituinte Airton Cordeiro.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - A
filiação partidária é da norma. É muito difícil que não
se estabeleça alguma regra, para que alguém seja candidato por algum Partido político. Um ano me parece um
prazo que impede que alguém se filie a algum Partido
às vésperas da eleição, deixando outro. Temos de nos
compenetrar de que é fundamental que se valorize e que
se preserve a autoridade do Partido sobre o seu filiado.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Relauor, para contrauitar.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente,
entendo que estamos vivendo um momento de transitoriedade. Temos as convenções municipais prorrogadas, foram adiadas. Vejo especnícamente a questão da eleição
de 1988. CIto o exemplo do PMDB, que me parece, marcou
as convenções municipais para janeiro do ano que vem.
Ora, de janeiro a novembro, temos um lapso de tempo
de dez meses. Sabemos que é recente a extinção da subíegenda e que a legislação que aí está sofre mutações permanentes. Pelo menos, para o próximo pleito eleitoral,
deveríamos manter a regra estabelecida hoje, que é o prazo
de filiação de seis meses, até porque, com a extinção da
subiegenua - e sabemos que os Partidos toram montados sobre a possibilidade de uso de legendas diversas no
mesmo Partido - teremos inevitavelmente um processo
de reacomodação dentro dos Partidos políticos. Por essa
razão, acredito que a emenda proposta pelo Constituinte
Saulo Queiróz é inadequada para este momento. Pronuncio-me contrariamente a ela, advogando a permanência do
atual dispositivo de seis meses de criação partidária, pelo
menos para a próxima eleição.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra o Constituinte Robson Marinho, para contraditar.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, também me posiciono contrariamente à. emenda, porque, no meu entendimento, ela deve ser tratada na
legislação ordinária e não na Constituição. Quero contraargumentar a exposição feita. O que ocorre, se não se
fixar esse prazo, seria justo que alguém se apresentasse,
perante a Convenção do PMDB, para ser candidato a prefeito, concorrendo com outros candidatos, perdesse a indicação como candidato a prefeito e aí tivesse a liberdade
de ser candidato por outro Partido? Se não fixarmos o
prazo por um ano, isso na prática vai acontecer, e hoje,
sim, com o PMDB. Estaríamos premiando o oportunismo
político. O cidadão disputa a convenção por um Partido,
não a ganha, as convenções são antes de seis meses das
eleições, ele tem a liberdade para ser candidato por outro
Partido.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - É só o
Partido marcar para depois de seis meses.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Não,
Sr. Presidente. Estou apenas argumentando que deva ter
um prazo, sim, e sou favorável ao prazo de um ano, só
que, não na Constituição, mas na legislação ordinária. Por
isso, votarei contra a emenda.
O SE. PRESIDE..1'il"TE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Relator.
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o SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sr. Presidente,
entendo que qualquer matéria que eventualmente aprovemos aqui, para que conste do texto constitucional, claro
que passa a ser matéria constitucional. Por outro lado,
entendo que não é matéria para ser tratada no texto constitucional, mas objeto de lei ordinária, não só por esse
motivo. Um ano é um prazo muito longo e que, eventualmente, possa acontecer o que os Constituintes Saulo Quei·
róz e Robson Marinho se referem, ou seja, a possibilidade
de que um candidato frustrado de um determinado Partido
possa passar para um outro, a tempo de disputar uma
eleição. Mas temos que considerar - e somos políticos que também nós poderemos estar na mesma situação,
como políticos militantes. E mais: Partidos que, às vezes,
precisarão de quadros não militantes em Partidos políticos e que de repente podem se servir desses quadros para
disputar uma eleição. Seria altamente democrático que
deixemos o assunto para a legislação ordinária e não tratemos desse prazo no texto constitucional.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, não há nenhuma impropriedade, até porque é
matéria pertinente à Constituição. O domicilio eleitoral,
que guarda grande semelhança com filiação partidária,
foi tratado como matéria eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Passemos
à votação. Quem votar "Sim" é a favor da emenda; "Não"
é contra.
(Procede-se à ehamada.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRB. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - NAO.
Francisco !Rossi - NAO.
Francisco Sales - SIM.
Horácio Ferraz - NAO.
Israel Pinheiro Filho - NAO.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - SIM.
José Melo - SIM.
Lídice da Mata - NAO.
Paulo Delgado - SIM.
Robson Marinho - NAO.
Ronaldo Cézar Coelho - NAo.
Rosp1de Netto - NAO.
Saulo Queiróz - SIM.
Waldyr Pugliesi - NAO.
Geraldo Alkmin - NAO.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
Heráclito Fortes - NAO.
Assis Canuto - NAO.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado. Votaram "Sim" 7 Constituintes;
"Não", 13. Está derrotada a emenda.
Passemos ao art. 23. Há destaques dos Constituintes
Lídice da Mata - Emenda n.O 93; Geraldo Alckmin e
Fernando Gasparian; Mário Covas; Francisco Sales, Emenda n.? 122.
O nobre Relator acolheu duas Emendas ao art. 23: uma
do Constituinte Vivaldo Barbosa - Emenda n.O 181, e a
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Emenda n.O 190, do Constituinte Fernando Henrique Cardoso.
A emenda da Constituinte Lidice da Mata é aditiva e
não se retere ao art. 23. O destaque do Constituinte Geraldo Alckmin, este sim, muda o art. 23; é uma emenda
substitutiva, pois propõe uma nova redação.
Com a palavra o Constituinte Geraldo Alckmin.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN - O
meu pedido de destaque, Sr. Presidente, é à Emenda n. O 18
do ilustre Constituinte Mário Covas, que estabelece uma
mudança no texto original. É a seguinte:
"Ficam resguardados os princípios previstos
neste capítulo: garantia à democracia interna; representação de atividades correntes dos Partidos
e autonomia
.
e a sua extinção."
É mais ou menos igual ao que está aqui. A diferença
está no parágrafo único:
"As candidaturas partidárias a cargos eletivos,
pelo princípio majoritário e proporcional, serão
formadas por eleições direta dos filiados ao parpartido com mais de um ano de inscrição."
Vou defender essa propositura, Deixar isso para que o
Partido deeída é fazer com que a Justiça Eleitoral não
acompanhe esse aspecto, no sentido da escolha dos respectivos candidatos. Colocar isso na nossa Carta Magna democratizará os Partidos de forma genérica e fará com que
a Justiça Eleitoral acompanhe esses critérios internos.
Ainda uma outra observação decorrente do que foi
mencionado há pouco. Caiu a sublegenda, Não podemos
deixar isso para a legislação ordinária, porque, neste ano,
não haverá praticamente nenhuma votação de legislação
ordinária; será para análise só da Constituição. No ano
que vem, não se poderá mexer na legislação ordinária. Nós
mesmos aprovamos um princípio constitucional pelo qual
não poder haver nenhuma alteração de Iegíslação ordinária doze meses antes da eleição.
Seria oportuna a análise deste parágrafo colocado, que
democratiza os Partidos e a escolha de seus candidatos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Constituinte !Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Tenho
um certo constrangimento de encaminhar contra, na medida em que os autores de ambas as emendas são Constituintes do meu Partido e do meu Estado, Constituintes
Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, que têm propostas semelhantes. E houve também o encaminhamento
feito pelo meu companheiro de Bancada Geraldo Alck>min.
O meu encaminhamento só se dá no seguinte sentido, Sr. Presidente: isso é da economia interna de cada
Partido Político; é ele que vai decidir a forma que melhor
lhe convém para a escolha dos seus candidatos. Não posso, através da lei, impingir como o Partido vai atuar e decidir sobre seus candidatos.
Defendo a manutenção da redação original do relatório do anteprojeto: fica sob a responsabilidade de cada
Partido Político decidir, de acordo com a sua economia Interna, esse assunto.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Só uma
observação. Hoje, a lei já delimita: é a convenção partidária. Não é economia interna do Partido.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - O que
pretendemos aprovar é:
"Os Partidos Políticos têm autonomia para
decidir sobre sua estrutura interna, critérios e
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processos de indicação de delegados e escolha de
candidatos, bem como sobre questões que lhe são
pertinentes."
Com isso, estamos eliminando a atual legislação, as
imposições e restrições estabelecidas por ela, que também
julgo impertinente, e deixando a critério de cada Partido
decidir.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Para
contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Constituinte Airton Cordeiro.
O SIR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Gostaria de aditar, Sr. Presidente, que a aprovação da emenda poderia nos levar, em alguns casos, a uma avassaladora filiação, com o uso inclusive da máquina administrativa, no caso de pessoas que querem se habilitar a uma
candidatura para qualquer função eletiva.
Apesar de entender o seu espírito democrático, dentro
dos costumes a que estamos habituados, não é muito moral a regra proposta pelo Constituinte Mário Covas. Não
discuto a intenção de S. Ex. a , em absoluto.
O SR. (Não identificado) - Analisando sob o aspecto
moral, é muito mais fácil se manipular um colégio de delegados pequeno. com cargos, empregos, dinheiro e compensações, do que um universo maior.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - No meu entendimento, esse é um problema de economia interna do Partido, mas aprovamos. Além da possibilidade de aprovarmos o art. 23, volto ao inciso I, do art. 20. em que também
criamos condições para que o Partido cuide desse problema, no momento em que nos reportamo saos estatutos e
ao programa partidário.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação. Quem estiver de acordo com o destaque
solicitado pelo nobre Constituinte Geraldo Alckmin, queira dizer sim. Isso significa estar a favor da Emenda n. O 18
do Constituinte Mário Covas. Na verdade a modificação é
acrescentar o parágrafo quem for contrário à inclusão
do parágrafo deve votar não.
(Procede-se à votação)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - NAO.
Francisco Rossi - NAO.
Francisco Sales - NAO.
Horácio Ferraz - NAO.
Israel Pinheiro Filho - NAO.
Jayme Santana - NAO.
José Agripino - NAO.
José Melo - NAO.
Lídice da Matta - NAO.
Paulo Delgado - NAO.
Robson Marinho - NAO.
Ronaldo César Coelho - NAo.
Rospide Netto - NAo.
. Saulo Queiroz - ,NAo.
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Waldyr Pugliesi - NAO.
Geraldo Alkmin - SIM.
Rachid Saldanha Derzi - NAO.
Heráclito Fortes - NAO.
Assis Canuto - NAO.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado: 19 votos "NAO" 1 "SIM". Estão
rejeitadas as emendas.
'
O art. 24 já está aprovado, porque não há destaque a
seu respeito.
Passemos às Disposições Transitórias.
No art. 25 o Relator acatou emendas: 80 do Constituinte Saulo Queiróz, e 191, do Constituinte 'Rachid Saldanha Derzi. A Emenda n.> 80 inclui a palavra "atuais" na
expressão "mandato dos atuais Prefeitos".
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A emenda
191 retira a expressão "eleitos em 15 de novembro de 1972".
O art. 25 já está aprovado, porque não há destaque.
O destaque será incluir, onde convier, a emenda do nobre
Constituinte Saldanha Derzi.
Concedo a palavra ao Constituinte Rachid Saldanha
Derzi, para encaminhar a votação da Emenda n. o 191.
O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI
- Sr. Presidente, os Municípios novos, como do Mato
Gr~sso do Sul, no Norte e talvez na Bahia, três ou quatro,
ennm, poucos Municípios do Brasil tiveram eleição em
1986, assumiram em janeiro de 1987 e já em 1988 teriam
eleições.
Proponho, com a minha emenda, que o mandato desses
Prefeitos vá até 1992, coincidindo com a eleição dos Prefeitos.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, para encaminhar contra.
Com todo o respeito à argumentação expendida pelo
Constituinte Saldanha Derzi, entendo que os Prefeitos
eleitos, nos casos específicos e raros mencionados, quando
eleitos, tinham perfeito conhecimento de que seus mandatos terminariam em 31 de janeiro de 1989. Estamos apenas
reduzindo-os para 30 de dezembro de 1988.
Apóio, portanto, a manutenção da redação original do
relatório.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Quando relatei
essa emenda, eu a havia rejeitado. Mas, depois, me curvei
às razões expandidas pelo nobre Constituinte, porque, convenhamos, não haveria prejuízo nenhum em que aprovássemos essa prorrogação de mandato. Esses Prefeitos teriam
um mandato exíguo.
O SR. PRESIDENTE (Israel' Pinheiro) lavra o Constituinte Assis Canuto.

Com a pa-

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO sidente, para encaminhar contra.

Sr. Pre-

Hoje, pelo menos em várias unidades da Federação,
temos Prefeitos eleitos em 82, 83, 84, 85 e 86. No Estado
de Rondônia, por exemplo, há Prefeitos eleitos em todos
esses anos: em 82; depois, os Prefeitos de Municípios de
faixas de fronteira; Prefeitos de Municípios criados até
84; Prefeitos de Capital em 85 e Prefeitos eleitos no ano
passado.
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Na realidade, o artigo do relator não está completo.
Ele se refere a Prefeitos eleitos em novembro de 1982. Os
atuais Prefeitos deverão terminar seu mandato concomitantemente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Os atuais
Prefeitos terminarão seu mandato em 31 de dezembro de
1988.
Está em votação a emenda do Constituinte Rachid
Saldanha Derzi. Mas S. Ex.a retirou o destaque. Vamos
passar para o art. 26.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem. V. Ex.a tem que colocar em votação
a emenda do Constituinte Saldanha Derzi.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Deveríamos ter
dado conhecimento dessa alteração. Eu mudei, posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Sr. Relator
deu parecer favorável, que foi dscutido aqui. Foi, inclusive, votação em bloco.
Na verdade, foi incluído nas emendas com parecer
favorável.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Reconheço que
foi uma falha do Relator. Dou minha mão à palmatória.
Seria sumamente válido que procedêssemos à votação.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Houve
realmente um lapso. Foi dado parecer favorável e automaticamente foi considerada aprovada, porque foi votado
em bloco o parecer do relator, salvo os destaques. S. Ex.a
não retirou o destaque, porque tinha parecer favorável.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Mas o
relatório foi encaminhado como sendo rejeitado.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Como
está a redação do relatório do Relator no art. 25?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Seria onde
couber. Vou ler o texto da emenda aprovada de autoria
do Constituinte Saldanha Derzi:
"Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores de Municípios novos, eleitos em 15 de
novembro de 1986, terminarão em 31 de dezembro
de 1992."
Não tive como deixar de me curvar às razões expendída.s pelo nobre Constituinte, porque eu havia rejeitado
inicialmente. Eu desconhecia essa eleição feita para um
mandato de menos de dois anos. É válida a argumentação.
Tenho que reconhecer que cometi uma falha junto
aos Srs. Constituintes membros desta Subcomissão. Indiscutivelmente, não deixa de ser uma prorrogação de mandato. É importante que submetamos essa emenda à apreciação dos nobres membros da Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Sr. Relator, o art. 25 não existe mais?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - O art. 25 já foi
aprovado na primeira votação procedida do anteprojeto.
Já é pacífico. Não há o que discutir aqui no art. 25. Por
uma falha minha, rejeitei a emenda. Mas, diante dos argumentos do nobre Constituinte, tive que me curvar.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Respeitamos a opinião de V. Ex.a, mas V. Ex. a não pode nos induzir
a ela. Por isso a matéria tem que ir à votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos coloem votação a Emenda n.O 191, do Constituinte Rachid Saldanha Derzi. S. Ex. a propõe o mandato dos Prefeitos dos
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municípios novos até 31 de dezembro de 1962. Quem estiver
a favor da emenda queira dizer "SIM". Os que forem contra dirão "NÃO".
A Sra. Secretária vai proceder à chamada para a
votação.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - NAo.
Francisco Rossi - SIM.
Francisco Sales - NAO.
Horácio Ferraz - SIM.
Israel Pinheiro Filho - SIM.
Jayme Santana - NAO.
José Agripino - SIM.
José Melo - SIM.
Lídice da Mata - NAo.
Paulo Delgado - NÃO.
Rob.>:on Marinho - NÃO.
Ronaldo César Coelho - NÃO.
Rospide Netto - NÃO.
Saulo Queiróz - SIM.
Waldir Pugliesi - NAo.
Geraldo Alckmin - NÃO.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
Heráclito Fortes - NAo.
Assis Canuto - NAO.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar os resultados. Votaram "Sim" 7 81'S. Oonstítumtes e "Não", 13 Srs. Constituintes. Está rejeitada a
emenda.
Passaremos ao art. 26. Há destaques do Constituinte
Saulo Queiróz, mudando a redacão e do Constituinte
Francisco Sales.
SOlicito o parecer do ilustre Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Soro Presidente,
apenas tem que se suprimir a expressão "Dos Estados",
para ficar incluído "Distrito F1ederal e os Territórios".
Os mandatos dos Governadores, dos Vice-Governadores e dos Deputados Estaduais eleitos, para tirar dos Estados. para poder abranger os "Territórios e o Distrito Federal".
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕZ - A emenda que apresentei buscava especificar que os mandatos
dos Senadores, eleitos em 1982, também terminam em 31
de dezembro de 1990. Sugeriria, inclusive, visto que tenho
uma outra 'emenda especíríca para o assunto de Presidente da República, que .se incluísse também, por lógico,
num mesmo artigo, os mandatos dos Deputados federais
e os Deputados estaduais. Então, ficaria prejudicado o
art. 27.
O SR. CONSTITUINTE (não Identífleado.) - Só quero
chamar a atenção dos Srs. Constituintes para O seguinte:
o artigo seguinte, proposto pelo Relator, estabelece que,
90 dias após a promulgação dessa Oonstítuíção, serão realizadas eleições para Presidente, Vi,ce-Presidente da Re-
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pública, Senadores e Deputados Federais. Conseqüentemente, se aprovarmos o art. 26, na forma proposta, oralmente, pela inclusão dos Deputados Federais, vamos criar
um conflito aqui. Quero também dizer que apresentei uma
proposta de eleições diretas para Presidência, Vice-Presidência, Câmara Federal e senado Federal, no dia 1.0 de
junho de 1988. Com a extinção dos atuais mandatos a 1.0
de agosto de 1988, então, não poderei votar a inclusão dos
Deputados Federais no art. 26.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Acho que
a observação do nobre Constituinte é pertinente; S. Ex.a
tem todo o direito de votar.
Votaríamos o art. 26 com a redação incluindo, se fosse
o caso, os Senadores, ou sem a inclusão dos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra ao Constituinte Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
!Presidente, uma sugestão política. Podíamos deliberar sobre o art. 27, se ocorrer a supressão, conforme se prenuncia, então, o art. 26 não terá nenhuma incompatibilidade.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado.) - Já que
aprovamos o art. 25 modificado, acho que se apreciássemos agora a emenda do Constituinte Francisco Sales,
resolveríamos a questão de uma maneira mais prática.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Dê-se ao art.
26, a seguinte redação:
"São mantidos os mandatos de todos os representantes do povo, na forma da lei que os elegeu."
- Sr. PreO SR. CONSTITUINTE
sidente, não está correto. O Governador do Distrito Federal
não foi eleito pelo povo.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Isso é de
competência do Poder Executivo.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado.) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
(Assentimento do Sr. Presidente.)
Todos esses assuntos têm relação entre si. Vamos votar assunto por assunto e, depois, a .redaçã? fica como
incumbência do Sr. Relator, do que fOI deeídído.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Passaremos
ao art. 27. Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Ficou claro que
todos os artigos que foram discutidos aqui tinham todos
uma razão de ser. Eles se harmonizam e se completam.
Não foi por acaso que colocamos o art. 26, referindo-se
apenas ao Governador, Vice-Governador e aos Deputados
Estaduais, porque temos a pretensão de estabelecer a não
coincidência das eleições. Qualquer coisa que se acrescente a esse artigo inviabiliza essa não coincidência que
estamos propondo. E até porque todo esse contexto se
harmoniza com a possibilidade de termos um regime parlamentarista, no nosso País, quando é de muita conveniência que tenhamos a não coincidência das eleições.
Então, não se trata apenas de votar o 27 antes do art. 26,
ou vice-versa, porque a votação que vamos promover agora é da maior seriedade e se conjuga, inclusive, com a
votação que fizemos aqui, quando estabelecemos o mandato do Presidente da República em 4 anos. Insisto e quero
dizer que, no momento em que o nobre Constituinte Fran-
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cisco Sales apresenta a sua emenda, que recebe o n.o 128,
em que são mantidos os mandatos de todos os representantes do povo, na forma da lei que os elegeu, realmente
esse princípio se choca com o que preconizamos no próprio
art. 25.
O SR. CONSTITUINTE <Não identificado) - Acho,
Sr. Presidente, que da forma como está redigido, ele se
choca com o que aprovamos, nos dispositivos permanentes,
quando nós aprovamos que "os eleitos tomarão posse no
primeiro dia do ano". Como esses mandatos, no caso de
Senadores e Deputados, vão até 31 de janeiro, haveria, sem
dúvida, uma inconseqüência em relação ao que já aprovamos anteriormente, nas disposições permanentes.
Quanto à emenda do Constituinte Saulo Queiróz, os
mandatos do Presidente da República, que recebe o
n.O 76:
"Os mandatos do Presidente da República, dos
Governadores, Vice-Governadores de Estado. dos
Deputados Estaduais e Federais, e dos Senadores
eleitos em 1982, terminarão em 31 de dezembro
de 1990."
Ou seja, estamos aqui promovendo uma prorrogação
geral de mandatos, o que é inaceitável, pela nossa concepção.
O SR. (Não ídenttfícado.) - Os mandatos encerrar-se-iam em 31 de [anelro de 1991. Na verdade, estamos
suprimindo um mês para adequar a legislação em vigor.
Mas, mesmo assim, V. Ex.a estabelece, 'Com essa proposta, uma coincidência geral de mandatos, que estabelece
também uma coincidência geral de eleições, ou seja, que
haverá eleição para todos os níveis numa mesma data.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Peço reconsiderar o destaque no que se refere ao Presidente da
República a minha Emenda de n.? 81, que estabelece que
o manda~ do atual Presidente da República terminará
em 31 de dezembro de 1989. Trabalhei com duas alternativas e a alternativa que quero colocar em destaque, para
votação, é a da Emenda de n.o 81.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Sr. Presidente, esta emenda está prejudicada. A votação já
ocorreu.
O SR. (Não ídentífícado.) - Estamos votando as
disposições referentes à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos disciplinar a votação.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Sr. Relator, o art. 26 fica, a princípio, aprovado com a redação
original. Vota-se o art. 27. Faz-se, então, a votação simbólica.
'
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Viemos, até
agora, nesta ordem. Por que passarmos para o art. 27 e
não votamos o art. 26?
Vamos votar a favor da redação original do art. 26.
O SR. PRESIDENTE. (Israel Pinheiro) - Solicito ao
Constituinte Saulo Queiróz que retire o destaque.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente ,acho que vivemos de fato um momento extremamente sério. Mas não podemos deixar um vácuo, sob pena
de sermos acusados de omissão nas votações. Todos os
mandatos em vigor, da mesma forma que já aprovamos
no art. 25 a duração de mandatos de Prefeitos e Vereadores, todos os demais mandatos em vigor, no caso de Deputado Estadual, até Presidente da República, têm que ficar
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perfeitamente definidos, de tal ordem, que imagino que a
adequação da redação poderia ser confiável. A manutenção dos mandatos de Deputados Estaduais, de Governadores. Deputados Federais e de Senadores, '"
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGACA - E de Presidente da República, nobre Senador, consta aqui na sua
emenda.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Mas
acontece que tenho uma emenda, que é a que quero colocar em destaque, que reduz em um ano o mandato atual
do Presidente da República, e é a Emenda n.? 81. Retiro a
Emenda n.o 76.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Constituinte Francisco Sales retira, também, o seu destaque?
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr.
Presidente, queria apenas fazer uma observação. Já que
houve algum precedente em artigos anteriores, onde houve acordo, eu gostaria que acrescentasse ao art. 26, no
caso os Deputados Federais e Senadores.
O SR. (Não ídentlííeado.) - Seria uma incoerência total. Voltaremos depois a esse assunto mais à frente.
No momento em que se definir isto, fica prejudicada a
nossa proposta.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - É preciso tomar
cuidado. Se se for suprlmído o art. 27, como é que fica?
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
(Assentimento do Sr. Presidente.)
V. Ex.a tem conduzido os trabalhos com liberalidade
e tem-se socorrido sempre da deliberação do Plenário, que
é soberapo, quando há controvérsias. Nestas condições,
Sr. Presidente, apresento formalmente à Mesa um requerimento de inversão de votação do art. 27, tendo preferência sobre o art. 26. Pediria a V. Ex.a que 'Consultasse o
Plenário para deliberar a respeito.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Acho que o
requerimento pode ser aceito pela Presidência.
O SR. CONSTITUINTE (Não ídentífícado.) - Sr.
Presidente, quando se estabelece uma cronologia articulada, isso tem razão de ser. Votar o art. 27 antes do art. 26
é ignorar a razão de ser do art. 26.
O SR. CONSTITUINTE (Não identãfieado.) - É UiIIl arranhão que não tem tamanho; não há como se adotar a
proposta do ilustre Constituinte Robson Marinho.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Nada
que consulte o Plenário, que seja decisão de maioria livre
e soberana pode representar agressão aos nossos trabalhos,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Concedo a
palavra, para discutir o requerimento, o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Queria argumentar com os nobres pares. Estamos às vésperas de um
momento histórico, quando pelo menos, nós, desta Subcomissão, vamos ter oportunidade de afirmar a soberania da
Assembléia Nacional Constituinte. Entendo que é da maior
seriedade essa votação que vamos proceder logo mais. O
povo brasileiro espera um gesto de grandeza da classe
política. E estamos com esta oportunidade rara, para dar
uma demonstração ao povo brasileiro de que é ainda possível neste País, um gesto de grandeza.
O SR. CONSTITUINTE (Não ídentífícado.) - 81'. Presidente, para contraditar.
(Assentimento do Sr. Presidente.)
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Como que o Sr. Relator, que acaba de votar a favor
de prorrogação de mandato de prefeitos, vem falar em
gesto de grandeza?
O 8R. RELATOR (Francisco Rossi) - Não vou brigar
nem me exaltar com V. Ex.a
É um momento importante. Acho que não podemos
abrir mão desse momento; faltam apenas 3 artigos para
que possamos dar uma demonstração a 'quem quer nos
impor determinadas coisas à nossa soberania, e não só ela,
mas a nossa grandeza, porque neste País ninguém está
disposto a abrir mão de nada. Nós, pelo menos no âmbito
desta subcomissão, daríamos essa demonstração ao povo
brasileiro da grandeza da classe política.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra
a Constituinte Lídice da Mata.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Se eu
fosse eleitora do Estado de origem ,do Constituinte Robson
Marinho, provavelmente votaria em S. Ex.a, ou então
choraria nos seus comícios, porque S. Ex. a realmente tem
um poder de convencimento, de empolgação que nos entusiasma a todos. Porém, estamos tratando de questões
muito objetivas e não vamos querer esconder o sol com
peneira.
O que está em discussão, objetivamente, o que está
querendo criar essa celeuma e essa armadilha toda é a
questão do mandato presidencial, que o Constituinte Saulo
Queiróz, com muito maquiavelismo, no artigo anterior,
querendo ser um pouco mais sabido do que o próprio rei
na sua sabedoria, terminou se saindo mal e agora quer
voltar atrás.
Então, o que está em discussão é isso: o PMDB tem a
mesma opinião que S. Ex.a e agora quer dar a volta por
cima e isso está absolutamente claro.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Constituinte, faça a ressalva para fazer justiça: o PMDB, não;
Constituintes, individualmente.
A SR.a CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Está
certo, eu faço essa ressalva ...
O SR. CoNSTIT"G'INTE IROBSON MARINHO - O
PMDB vai deliberar no dia 13, em convenção nacional.
A SR.a CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Faço
essa ressalva até porque há um integrante do PMDB, que
concordou conosco e V. Ex.a, em breve, concordará.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Nós
estamos comovidos com a argumentação de V. Ex.a
A SR.a CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Mas
temos que tomar a posição agora. Não dá para esperar
a posição unificada do PMDB, daqui a não sei quanto
tempo, até porque o Constituinte Carlos Sant'Anna. da
mesma forma que fez na reunião passada, pode acabar
com esta reunião. Então, temos que deliberar pelo nosso
próprio poder de julgar.
Eu não tenho nenhum compromisso em votar CO'll1 ti.
posição 'que o PMDB tomar no próximo dia 4; eu voto
com a minha posição política e não posso fugir à responsabilidade de votar num mandato presidencial.
É preciso que se diga que o povo brasileiro j á está
definindo isso nas ruas, já está exigindo eleições diretas
e as quer imediatamente, porque um Presidente da República que se dá ao luxo de assumir o papel de comandar
o fisiologismo no País não pode continuar comandando a
Nação. E é isso que o Presidente José Sarney está fazendo
neste momento: comandando a distribuição de cargos federais, pondo para fora aqueles funcionários federais que
não concordarem com a manutenção do mandato de sua
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Excelência até cinco anos. Então, esse Presidente da
República perdeu a sua condição de Chefe de Estado - é
isso que o povo está dizendo nas ruas e é isso que ele está
esperando que cada um dos Constituintes diga aqui, ao
invés de ficarmos tentando fazer uma artimanha qualquer
para impedir que se reconheça que o que vamos votar neste momento não é mandato de Deputado Federal, não é
mandato de Senador, não é o que está nos preocupando.
Nós já votamos anteriormente e já definimos o mandato dos Senadores.
O que estamos votando, agora, é a eleição do Presidente da República logo após a promulgação da Constituinte - está é a questão. Se vai ser em 120 dias, se vai
ser em 90 dias, isso vai ser o secundário - a questão em
votação é outra.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, até porque fui mencionado nominalmente, peço
para contraditar. As disposições transitórias, Sr. Presidente, Mm, obviamente, sob pena de se criar uma lacuna
na futura Constituição, que tratar Ida duração dos mandatos eletivos em vigor.
Nós já tratamos dos mandatos eletivos dos prefeitos
e vereadores: agora, temos que tratar, também, dos Deputados Estaduais, dos Governadores, dos Deputados Federais, dos Senadores e do Presidente da República.
A SR.a CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Só que
fica incoerente ...
O SIR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Não há
incoerência nenhuma, porque, como já fizemos aqui e
agora, nós convalidamos a duração dos mandatos de prefeitos e vereadores, e a regra seria convalidar o mandato
também dos demais cargos eletivos. Todavia, tenho um
pedido de destaque para uma emenda onde reduzo em um
ano a duração do mandato do Presidente atual.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho) - V. Ex. a
tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, inicialmente, para dar uma informação, que
entendo necessária, à ilustre Constituinte Lídice da Mata.
O meu Estado de origem é Minas Gerais. Por esta razão,
exatamente por ser oríundo de Minas Gerais, é que propus a inversão do art. 27, tendo preferência sobre o 26, e
não vou me furtar a decidir posteriormente a emenda
quanto ao mandato presidencial. Entendo isso.
Se votado o 26, sem incluir o mandato de Deputado
Federal e Senador, também reduzido em trinta dias, vai
ficar muito ruim na hipótese da rejeíção do art. 27. Então, se nós deliberarmos sobre o 27 e ele for aprovado,
'aprovaremos a redação do 26, conforme a proposta do
Relator. Se for rejeitado o art. 27, incluiremos na proposta do Relator, no art. 26, a emenda "Deputados Federais e Senadores" e, 'em seguida, votaremos a questão
do mandato presidencial,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O assunto já 'está amplamente debatido, vamos colocar em votação o requerimento de inversão da votação dos arts. 26
e 27, na preferência 26. Aqueles que estão a favor, queíoram, então ...
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, dentro do clima de negociação, palia não felI'ir esse principio eronológíeo do Relatório, proponho o
seguinte: que votemos o art. 26 e que, em seguida, votemos o 27; derrotada, derrubado o art. 27 que, neste clima de. eordíalídade, inclua-se, no art. 26, "Deputados Federais e aenadorce'', Certo?
<
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O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não é a palavra do Relator.
O SR. AIRTON CORDEIRO - V. Ex. a concorda. com
essa proposta?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu até gosta'ria de acatar a sugestão do Constituinte, mas não temos
como fazer isso. "Vamos seguir.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Mas
já houve isso em outros arranjos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro Filho) - Nós
não podemos perturbar ou viciar a votação. Um requerimento de inversão é regimental: agora, não é regimental a proposta do nobre Constituinte Airton Cordeiro é um arranjo que não é conveniente.
Nós estamos decidindo sobre a inversão do requerimento. O nobre Relator queira encaminhar o requerimento.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu quero encaminhar a votação do requerimento. Eu apelaria, já que
existe esse clima de entendimento, de cordialidade entre
todos aqui, aos nobres pares, para que rejeitassem o requerímento do nobre Constituinte Robison Marinho e, depois, na hipótese da rejeição, passássemos imediatamente
à votação do art. 26.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos colocar em votação. Aqueles que estão a favor queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Está aprovado.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO - Então,
peço a verítícação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) Vai-se flazer a verificação solicitada por V. Ex.a que será nominal.
Sr. Secretário, queira providenciar a chamada para
a votação. Os Srs. Constituintes que forem 'a favor da
inversão, digam "Sim".
(Procede-se à votacão.)
RESPONDEM A OHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - SIM.
Francisco Rossi - NÃO.
Francisco Sales - SIM.
Horácio Fel'!faz - SIM.
Isrlliel Pinheiro Filho - SIM.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - SIM.
José Melo - SIM.
Lídice da Matta - NÃO.
Paulo Delgado - NAO.
Robson Marinho - SIM.
Ronaldo César Coelho - SIM.
Rospide Netto - SIM.
Saulo Queiróz - SIM.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Geraldo Alkmin - SIM.
R!lichid Saldanha Derzi - SIM.
Heráclito Fortes - SIM.
Assis Canuto - SIM.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.
O requerímento foi aprovado por 16 votos a 4.
Vamos colocar ern votação, então, o art. 27.
Sobre o art. 27, temos aqui diversas solicitações de
destaque: do Constituinte Geraldo Alckmin, do Constituinte Rospide Netto, do Constituinte Ronaldo Cé~M" Coelho, do Constituinte Saulo Queiróz, que propõe uma redação diferente - a emenda de S. Ex. a é a de n.o 79, propondo que os mandatos de Senadores eleitos em 1986 terminem em 31-12-94, na hipótese de mandato de quatro
anos, ressalvando-se os direitos adquiridos dos Senadores eleitos em 1986.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Constituinte Arnaldo Moraes, Emenda n.o 218, emenda supressíva
ao art. 27; do Constituinte Saulo Queiróz, modificação
do art. 27 - "os mandatos dos Senadores eleitos em 1986
terminarão em 1995; emenda do Constituinte Isra·el Pinheiro, declarando que os Senadores eleitos em 1982 e os
Deputados Federais eleitos em 1986 terminarão os seus
mandatos a 31 de dezembro de 1990 - ests, emenda nós
vamos votar depois do art. 26.
Vamos votar os destaques supressívos.
Algum Constituinte quer encaminhar a favor?
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Dá para perceber claramente que se faz uma tentativa, aqui, no sentido de se definir se vamos ter ou não eleição noventa
dias após a promulgação da nova Constituição, principalmente para o Presidente e Vice-Presidente da República.
Eu já expendi as razões de que o povo brasíleíro espena um gesto de grandeza da classe polítíca, que seria
a grande opcrtunídade que teríamos, um momento hístóríco único, 'e que não vai, creio eu, repetir-se dentro
desta Assembléia Nacional oonatítutrste, até porque o
Executivo vai ganhar tempo a partir dessa nossa decisão,
que poderia precipitar, inclusive, o movimento nacional
a favor das eleições noventa dias após a promulgação da
Constituição.
Não quero ser cansativo, não quero ser repetítívo,
mas creio que, na hipótese do acolhimento das emendas
propostas suprimindo esse art. 27, a razão maior, inclusive, da nossa proposta. cai por terra.
Eu apenas queria ficar nessa exposição e fazer um
apelo aos nobres companheiros, aos nobres Constituintes,
para que ponham a mão na consciência e dêem essa resposta ao povo brasileiro, porque
povo está aí na rua,
pedindo uma eleição direta, que não seria já, mas seria
noventa dias após a promulgação da atual Constituição
que estamos votando. Seria o gr-ande gesto da classe política, mostrando ao povo que isso ainda é possível neste
Pais.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, para encaminhar a favor.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a toem
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar a favor do artigo 27, pela
sua manutenção, usando como meus, também, os argumentos da Constituinte Lídice da Mata e do Relator. Penso
que, se nós votamos pela supressão desse artigo, na verdade, esta Bubcomísaão estará virando as costas para um
anseio popular. E engana-se esta Subcomissão, como se
engana, também, este - Congresso Constituinte, que será
possível deter a vontade popular. As eleições diretas virão,
queiram ou não os Constituintes; o que, na verdade, esta
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Subcomissão poderá fazer, suprimindo este artigo, é criar
uma Situação que já foi antecipada pelo Presidente da
República, que virou as costas à Constituinte e propõe que
a Constituinte vire as costas ao clamor popular.
Então, voto pela manutenção do artigo, como está.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Para encaminha-r tem a palavra o Sr. Constituinte Airton Cordeíro,
O SR. CONSTITli'INTE AIRTON CORDEIRO - Sr.
Presidente, vou encaminhar favoravelmente, oferecendo
uma outra razão: estamos elaborando uma Constituição
que vai vigorar provavelmente a partir de janeiro ou fevereiro do próximo ano.
Nada mais razoável do que o Presidente da República
seja eleito, praticamente, ao mesmo tempo do início da
vigência da nova Constituição. Então, é uma questão de
lógica Sr. Presidente.
Concordo com todos os argumentos que foram aqui
expendidos sobre a questão Ide anseio popular. Hoje, não é
mais o Deputado, o Prefeito quem fala sobre esta questão.
Basta írmos aos nossos Estados que lá está a população
pedindo eleição, mesmo que ela não esteja sendo mobilizada, porque ela está sentindo a críse.
Ora, vamos ser claros - hoje, até, para infelicidade
nossa, as questões familiares do Presidente estão vindo à
tona, como recentemente mostrou o "Jornal do Brasil".
Estamos vendo que essas questões de moralidade pública
estão abalando, cada vez mais, a credibilidade do atual
Governo e do atual Presidente da iRepública.
Ora, se o Presidente vai à televisão e ao rádio e diz
que abre mão de um ano de seu mandato, como se estivesse fazendo uma concessão ao Poder Constituinte, por que
não temos o dever de votar um mandato que seí a adequado, consentâneo com a aspiração popular?
E vejo outro perigo, Sr. Presidente: estamos correndo
o risco de uma ampla desmoralização, sobretudo se votarmos um mandato de cinco anos para o atual Presidente,
porque, se a classe política já está desacreditada hoje, no
Pais, e se votar de acordo com a vontade presidencial,
levada ao povo brasileiro pela televisão e pelo rádio, estará
mais do 'que evidente de que nós curvamos a nossa espinha
diante do ,desejo imperial do Presidente da República.
Repito aquilo que disse no começo da reunião, hoje:
aí está a pressão governamental sobre os Constituintes,
porque o Presidente afirma, categoricamente, que só serão
nomeados, agora, para cargos de chefia do Governo Federal nos Estados, aqueles cujos indicadores estiverem de
acordo com a vontade' do Presidente de uma eleição de cinco anos. Denuncio mais, como denunciei antes: no caso
do Paraná, para vergonha nossa, Sr. Presidente, os cargos
federais estão sendo sorteados e faço, aqui, justiça ao
Deputado Valdir Pugliesi que se recusou a participar do
sorteio.
Desde quando o critério de sorteio estabelece a eleíção
da competência? Então, estamos vivendo uma terrível
crise de imoralidade e eu confesso. também, que não poderia 'Esperar outro comportamento do Presidente José
Sarney, beneficiário maior de todos Os governos revolucionários e que está travestido, agora, Ide Presidente da Nova
República!
É muito importante que não percamos a consciência
deste momento, para sermos dignos da votação e do mandato- que recebemos da população brasileira.
- O SR. CONSTITUINTE
:- Eu, como
Constituinte,' queria falar a favor, por uma razão muito
simples: a votação é política.
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Eu sou do PMDB e nós estamos com o governo - o
Presidente José Sarney é do PMDB. Nós lutamos, conseguimos a vitória não há razão para entregarmos o governo,
isso não tem nenhuma lógica dentro da política. Evidentemente, os que não se filiam à nossa corrente, ao nosso
Partido Político desejam ...
O SR. CONSTITUINTE
- Nós estamos
pensando no País.
O SR. CONSTITUINTE
- V. Ex.a tem
que me ouvir, como o ouvi com todo respeito. Esse é o primeiro argumento: política é a arte da competência, não
vamos entregar o que já possuímos. Sem um lugar em
política, não se coloca prestígio em jogo, não se arrisca
nunca o prestígio; se estamos com o governo, não há porque colocar em votação uma eleição daqui a seis ou oito
meses porque a Constituição fixa o mandato em seis anos
para b atual Presidente «ía República - pode-se até discutir se vai para cinco, ou se vai para quatro, tudo pode
ser discutido.
O que não podemos aceitar é uma posição política de
uma minoria, em cima de uma maioria que nós representamos aqui nesta Casa.
Em segundo lugar, nós não temos defíníções precisas do que a COnstituinte pensa. Nós não sabemos qual
será o sistema de Governo. Pode ser parlamentarismo.
E, no sistema rp,arlamentarista de Governo, podemos ter
um mandato de 5 ou de 6 anos, não há a menor importância e não está decidido. Não é esta Subcomissão que
vai decidir isso hoje. Já está até decidido, na Comissão
do Poder EX!ecutivo, o parlamentarismo com 5 anos. Em
3.0 lugar, ainda é muito cedo e não há como decidir, politicamente falando, sobre o mandato do atual Presidente da República. Isso, evidentemente, terá que estar
incluído nas Disposições Transitórias. Já votamos aqui 4
anos para os futuros Presidentes. Ora, as disposições
transitórias só terão valor efetivo, real, no final, após a
votação da Comissão de Sistematização, praticamente, em
votação em Plenário e, aí, sim, na votação em plenário, é
que nós teremos a oportunidade de aferir os sentimentos
e o pensamento do Congresso Constituinte.
E, finalmente, Srs. Constituintes, já ouvi muito aqui
a vontade popular, o povo deseja isso, o povo deseja aquilo. Nós representamos o povo; nós recebemos a delegação do povo a menos de 6 a 8 meses atrás. Essa proclamação de vontade popular eu acho isso, extremamente,
deletério, pois que nós decidimos, nós representamos o
povo e nós do PMDB somos maioria, porque o povo nos
delegou a esta maioria. Aceitar argumentos que não têm
nenhum embasamento democrático de que o povo deseja
eleição hoíe é aceitar o jogo da minoria, que seria uma
demonstração de total incompetência ...
O SR. CONSTITUINTE
Permite V. Ex. a um 'aparte?
O SR. CONSTITUINTE
Não, não permito. Eu só encerro e concedo a palavra ao
constatuín te ...
O SR. CONSTITUINTE
Eu quero ralar a favor da supressão.
O SR. CONSTITUINTE
Sr. Presidente...
O SR. CONSTITUINTE
O Sr. Pr,esidente já traçou todas as constderações sobre
o mandato do Presidente da República e eu entro no mérito de outros 2 mandatos que também estão no bojo desta emenda, o mandato de Deputado Federal. Fui eleito,
em eleição direta, para exercer o mandato de Deputado
Federal até 31 de janeiro de 1991. Tenho aqui buscado
honrar e cumprir com as obrigações que me foram de-
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legadas. Não vejo nenhuma razão para que eu abra mão
de um direito adquirido, legitimo, através de uma votação direta. Em segundo lugar, aspecto técnico. No instante em que nós 'extinguirmos os mandatos de todos os
Senadores e visto que, lá atrás, nós aprovamos mandatos
para os Senadores em 8 anos. Nós teríamos o quê? A
eleição de todos os 3 Senadores que representam os Estados, em uma mesma data. Isso me parece impróprio,
por quê? Porque a tradíção consagrou a renovação de.
pelo menos, 1/3 da representação do Senado a cada 4
anos.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) -Vamos colocar em votação. Aqueles que disserem "Sim", serão pela
supressão do art. 27 e "Não", pela manutenção.
(Proeede-ss à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SR'3. coxsTITUINTES:
Airton Cordeiro - NAO.
Arnaldo Moraes - SIM.
Francisco Rossi - NAO.
Francisco Sales - SIM.
Horácio Ferraz - SIM.
Israel Pinheiro - SIM
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - SIM.
Jos'é Melo - SIM.
Lídice da Mata - NAo
Paulo Delgado - NAo.
Robson Marinho - SIM.
Ronaldo César COelho - SIM.
Rospid,e Netto - SIM.
Saulo Queiróz - SIM.
Waldyr Pugliesi - NAo.
Geraldo Alkmin - SIM.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
Heráclito Fortes - SIM.
Assis Canuto - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos proclamar o resultado.
Votaram Sim 15 Srs. Constituintes. Votaram Não, 5
Srs. Constituintes.
Está rejeitado o art. 27.
Voltamos ao art. 26. O art. 26 tem emenda do oonstítuínte Francicco Sales, que propõe a redação já referida de que "são mantidos os mandatos de todos os representantes do povo na forma da lei que os elegeu".
O SR. PRESIDENTE (Israel Pínheíro) - Vamos colocar em votação o art. 26.
O SR. CONSTITUINTE
Sr. Presidente, como ficaria o art. 26, V. Ex.a poderia
dar uma nova redação?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - O Sr. Relator poderia fazer a leitura.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Os mandatos
dos Govemadores e dos Vice-Governadores de Estados,
dos Deputados Estaduais e Federais, eleitos em 15 de novembro, nós vamos ter que achar uma redação, Não tenho aqui na minha cabeça. Nós vamos ter que simples-
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mente sacramentar o mandato do Senador eleito, em
82, e o que foi eleito em 86, em 8 anos.
,
O SR. CONSTITUINTE
Eu queria dar uma sugestão ao nobre Relator. :É só continuando a leitura que V. Ex. a pretendia fazer. "Os man-datos dos Governadores, dos Vice-Governadores dos Estados, dos Deputados Estaduais, Federais, eleitos em 15
de novembro, bem como dos S-enador,es, eleitos em 15 de
novembro de 82, terminarão em 31 de janeiro de 1990."
O SR. CONSTITUINTE
Sr. Relator, eu tenho uma emenda apresentada que define os mandatos dos senadores eleitos em 1986, com a
seguinte redação: "Os mandatos dos Senadores eleitos
em 1986 terminarão em 31 de dezembro de 1994".
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) - Coloca um
parágrafo.
O SR. CONSTITUINTE
- Não pode ser
um parágrafo, não pode ser dentro de um mesmo texto e
o Constituinte Francisco Sales está de acordo.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES - Sr. Presidente, eu retiro o destaque.
O SR. PíRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Então, fica
à competência do Sir. Relator a inclusão da expressão "dos
Deputados Federais e Senadores".
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu gostaria até
que fosse sacramentado isso, através de votação, até porque
a mudanda da redação é consensual, tudo bem simbólico,
'Pelo menos, porque coloca por terra a idéia da íncoíncídêncía , dos mandatos.
,
O SR. CONSTITUINTE (não ídentíücadr» - Eu tenho
uma emenda de minha autoria, para qual eu já pedi destaque, 'que diz o seguinte:
,
"Os Senadores eleitos em 1982 e os Deputados
eleitos em 1986 terminarão os seus mandatos a
31 de dezembro de 1990."
Seria bom votá-Ia, porque, ai, inclui 'Corno artigo,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pínheíro) - Vamos colocar em votação a emenda. Quem votar "sim" está a favor
e quem votar "não" esta contra. .
O SR. (não Identífícadó - Nós votaremos o art. 26
onde nós iríamos definír o mandato de Governadores e
Deputados Estaduais e votaríamos a emenda de autoria do
Sr. Presidente e definiríamos os mandatos dos Deputados
F·ederais e 'senadores, eleítos em 82, e voltaríamos a minha
emenda, que busca definir a duração do mandato dos Senadores, eleitos em 86, que aí-fica perfeito, e o Sr. Relator
apenas depois adequará a redação.
_ ','
,
, O. S~. CONSTITUINTE (não identificado) - Quem
estiVer de acordo, vota "Sim", Presidente.
O SIR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vou colocar
em votação a minha emenda, a emenda sob :q.o 79.
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) - Sr. Presidente peço a palavra pela ordem. Apresento um requerimento, para que votemos, englobadamente, o texto original do art. 26, mais a emenda de V. Ex:a, no que couber,
e mais a emenda do Deputado Saulo Queiróz. Quem aprovar vota "Sim" ,e quem rejeitar vota "Não".
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam os Srs. Constituintes:
Airton cordeiro - -SIM.
Arnaldo Mor_aes - SIM,
Franciséb Rossi - SIM.

-

- -

-
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Francisco Sales - SIM.
Horácio Ferraz - SIM.
Isr!lJe1 Pinheiro - SIM.
Jayme Santana - SIM.
José Agripino - SIM.
José Melo - SIM.
Lídice da Mata - SIM.
Paulo Delgado - SIM.
Robson Marinho - SIM.
Ronaldo César Coelho - SIM.
Rospide Netto - SIM.
Saulo Queróz - SIM.
Waldyr Pugliesi - SIM.
Geraldo Alkmin - SIM.
Rachid Saldanha Derzi - SIM.
Heráclito Fo'rtes - SIM.
Assis Canuto - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Votaram
SIM 20 Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI
- Sr. Presidente, peço que seja colocada em votação agora, a minha emenda 81, visto que é a única emenda sobre
o assunto, que diz o seguinte:
"O mandato do atual Presidente da República
terminará em 31 de dezembro de 1989."
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu tenho
que colocar em votação o art. 81, para o qual eu tenho
varies destaques aqui. Os destaques são emendas supressívaso
-D_o Constituinte Geraldo Alckmin, que propõe a supressao.
O SR. GERALDO ALCKMIN ~ Com- a supressão do
,
27, o 28 e o 29 estão' prejudicados.
. O SR. PRESIDENTE (Israel Pínheíro) - Estão prejudicados os destaques aos arts. 28 e 29". • .
.
<

"

A SRA. LíDICE DA MATA - Está prejudíeadá qualquer proposta que fale sobre o mandato do Presidente.

.C? SR. PRESI,DENTE (Israel Pinheiro) ~ Mas tem que
definir os Prefeitos e Vereadores. Os requerimentos de
preferêncla têm que ser votados agora sobre os mandatos
dos Prefeitos de 88. Foi apresentado um requerimento de
preferência pelo Constituinte Robson Marinho para definir o mandato dos Prefeitos.
'
'
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) - Mas ele
não cabe mais, íPorque não S~ decidiu sobre mandatos dos
Prefeitos.
O SR. CONSTITUINTE (não ídentírícadd) - Dos
atuais está decidido; é dos futuros que V. Ex.à está ralando.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Os Prefeitos eleitos com eleição de 88, qual é o mandato deles?
O SR. CONSTITU1NTE (não identificado) - São 4
anos ,llu~ nós já aprovamos atrás.
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) ~.~ Está
prejudicado, Sr. Presidente.
.

A SRA. CONSTITUINTE LIDIeE DA MATA -:_Sr. Pre-

sídente, eu tenho um destaque a fazer, para a inclusão no
capítulo das -Disposições Transitórias.

'
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A emenda
de V. Ex.a deve ser a Emenda n.? 95, que diz: "Inclua-se:
Os partidos políticos, com representação na Assembléia
Nacional Constituinte, terão, automaticamente, seus registros definitivos, conferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, independentemente de quaisquer ... "
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Quero
que a emenda seí a derrotada e isso me dá direito a que
eu recorra à Comissão Temática e etc. etc. Quero que seja
derrotada, porque eu sei que ela será derrotada. Mas
queria, pelo menos, explicar uma coisa: esclarecer aos
Constituintes que não estou apresentando essa emenda
com nenhum interesse pessoal partidário. O meu partido
já tem registro permanente, conseguido há um mês e
meio, porque cumpriu toda a regra imposta pela legislação eleitoral atual, juntamente com o PL. Isso diz respeito,
Sr. Presidente, aos partidos como o PSB, 'Como o PDC,
que, hoje, participando da Assembléia Nacional Gonstituinte, tendo o direito de decidir a vida do povo brasileiro,
daqui por diante, não têm garantidos os seus registros
provisórios. Não creio que esteja acertado o argumento
'do Relator de que, ao determinar que a organização partidária é livre, esteja se referindo aos partidos hoje em
vigor, mas sim aos partidos que, a partir dessa Constituinte, se constituam.
Portanto, eu gostaria que essa questão fosse votada,
até porque me resta essa possibilidade, depois que V. Ex. as
já decidiram me impedir de concorrer às eleições, com
as disposições que foram aqui aprovadas, acabando por
transformar o nosso partido em um partido doutrinário,
porque o partido existe para concorrer para a busca do
poder político. As imposições que foram colocadas, nesta
Subcomissão, já nos impedem disso, que, pelo menos,
tenhamos o direito de defender que o PDC, que o PC do B
sejam constituídos permanentemente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Nós atenderemos a solicitação de V. Ex.a Mas, antes, eu quero anundar que o destaque do Constituinte José Melo está prejudicado. O destaque do Constituinte Francisco Sales também está prejudicado, sobre domicilio eleitoral, matéria
já decidida.
Destaque do Constituinte José M~ío a respeito de eleições para cargos, realizadas nos dias 3 de outubro e 3 de
novembro. Prejudicada.
Destaque do Constituinte Roberto Freire, onde diz:
"Permitida a fusão e coligação de partidos políticos."
Vamos colocar em votação e Emenda n.o 95, da nobre
COnstituinte Lídice da Mata.
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
Ora, se nós vamos aprovar a Constituição e nós já
aprovamos aqui que não existe mais a figura do registro
provisório ou definitivo, está implícito que não há necessidade, nobre Constituinte, de se aprovar como disposição
transitória.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está em
votação
"Sim" é a favor da emenda; "não" é contra a emenda.
(Procede-se à votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. CONSTITUINTES:
Airton Cordeiro - NÃO
Arnaldo Moraes - NAO
Francis,'Co Rossi ~ NÃO
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Francisco Sales - NÃO
Horácio Ferraz - NÃO
Israel Pinheiro - NÃO
Jayme Santana - NÃO
José Agripino - NÃO
José Melo - NÃO
Lídice da Mata - SIM
Paulo Delgado - SIM
Robson Marinho - NÃO
Ronaldo César Coelho - NÃO
Rospide Netto - NÃO
Saulo Queiróz - NÃO
Waldyr Pugliesi - NÃO
Geraldo Alckmin - NÃO
Rachid Saldanha Derzi - NÃO
Heráclito Fortes - NÃO
Assis Canuto - NAO
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Votaram SIM
2 srs, Constituintes.
Votaram NÃO 18 Srs. Constituintes.
Ausentes: 1 Sr. Constituinte.
Está rejeitada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ - Sr. Presidente, eu peço que seja votada a minha emenda, para
(ínaudível) .

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Emenda
n.? 81, do Constituinte Saulo Queiróz, diz o seguinte:
"Inclua-se o seguinte artigo nas disposições
transitórias: O mandato do atual Presidente da
República terminará em 31 de dezembro de 1989.
Justificação

Na hipótese de tendência majoritária, pela
realização isolada de eleições para Presidente da
República ... "
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. Presidente, a emenda naturalmente que tem o objetivo de
definir a duracão do mandato do Senhor Presidente da
República.
.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Continua em discussão?
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Encaminhamento de votação.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - De
discussão mesmo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não. Encaminhamento de votação. Nós já estamos na fase de votação. Tem a palavra V. Ex.a
.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr. Presidente, nós Constituintes e nós políticos estamos hoje
diante de duas realidades, de dois prazos de mandato, que
devem nortear o nosso comportamento. Diferentemente da
proposta apresentada pelo eminente Constituinte Saulo
Queiróz, de cinco anos. A nossa realidade política deve
nos levar a um dos dois caminhos: seis anos de mandato,
que é o que diz a atual Constituição, que está em vigor,
ou quatro anos de mandato, que é o compromisso de
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Tancredo Neves e de José Sarney, inclusive, quando encaminhou mensagem convocando as eleições e estabelecendo
-o princípio das eleições diretas para Presidente da República, votado por esta Casa. Naquela mensagem, o atual
Presidente da República estabeleceu que o compromisso
da Aliança Democrática e o compromisso da Nova República era de um mandato por quatro anos. Fez uma res.salva Sua Excelência: caberia à Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, decidir s-obre o mandato do
atual Presidente da República. A Constituição da República vigente estabelece seis an-os de mandato. Portanto,
.não cabe ao Senhor Presidente da República decidir sobre
o seu próprio mandato, o tempo de duração do seu mandato. Isto cabe à Assembléia Nacional Constituinte, da
qual fazemos parte, e que estabelecerá esta decisão no
momento apropriado, no local adequado: em primeira
instância, na Subcomissão de Organização dos Poderes,
em especifico, à Subcomissão d-o Poder Executivo; e, em
segunda Instância, esta mais ampla, mais soberana, aquela
em que todos os Constituintes, à luz de todos os fatos
políticos que ocorrerem ao longo deste período, deliberarão. Será o momento da votacão em Plenário. Portanto,
Sr. Presidente, nós já decidimos que o mandato dos futuros Presidentes da República será de quatro anos, acolhendo parecer original do Relator. E decidimos mal,
Sr. Presidente, decidimos mal, porque a Constituinte poderá decidir pelo sistema parlamentarista de governo. Portanto, tomamos uma atitude e uma decisão precipitada,
e que poderá se mostrar equivocada no futuro. Não vamos
repetir procedimento semelhante. Não cabe a esta Subcomissão, volto a insistir, e também politicamente não é
oportuno e prudente decisão sobre tempo de duração,
prazo de duração, do mandato do atual Presidente da
República neste momento. Muito simples, nós poderemos
decidir sobre o sistema parlamentarista. E o sistema parlamentarista poderá atribuir ao atual Presidente da República ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Peco a V. Ex. a
que conclua. O seu tempo está esgotado.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr. Presidente, V. Ex. a está me discriminando.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Alguém dese[a usar da palavra para encaminhar?
V. Ex. a está encaminhando a votação. E a Mesa, como
sempre liberal, permite. A nossa reunião de hoje é de
votação. Não é de discussão.
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) - Eu solicitei a palavra, Sr. Presidente, para discutir a matéria.
Mas, no momento em que se encerrasse a discussão, ai,
sim, nós poderíamos passar ao encaminhamento de votação. Então, a matéria não encerrou ainda a sua discussão.
Ela está na fase de discussão. Quando não houver mais
oradores Interessados em discutir a matéria, nós ingressaremos na fase da votação. E, ai, será regimental e oportuno o encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palavra a nobre Constituinte Lídice da Mata.
A SRA. CONSTITUINTE LíDICE DA MATA - Sr.
Presidente, V. Ex. a sabe, como toda a Subcomissão, que
eu sou a favor do mandato de quatro anos. Mas não é
'isto que está me levando a esta definição. li: principalmente o fato de que nós acabamos de tomar uma posição de
excluir a questão do mandato do Presidente, do art. 27,
porque polêmica, pela sua complexidade, por maioria, esta
Subcomissão decidiu por sua exclusão. Acho que precipitado seria se nós definíssemos 'agora a emenda do' Cõnstituínte Saulo Queiróz, que confessou, inclusive, que tem
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uma outra emenda, reduzindo o prazo do mandato do
Presidente para quatro anos, para votação imediata, em
1988, o que demonstra que há também, no nobre Constituinte, certo resquício de dúvida em relação à questão.
Depois, Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex. a levasse em
consideração também que nós estaríamos a decidir de
forma equivocada, porque V. Ex.a , como eu, também defende o regime parlamentarista. Ao defendermos a continuidade do mandato do Presidente José Sarney, nós estaremos criando uma dificuldade objetiva para um sistema
de governo que será implantado já, para, logo após, haver
uma eleição, de um ano mais, para Presidente da República, na medida em que está estabelecido uma nova forma
de governo no País. Portanto, acho que nós deveríamos,
não renunciar ao nosso direito de votar nesta questão este é um direito desta Subcomissão, é um direito desta
Comissão - mas que possamos amadurecer a discussão
sobre esta questão, votando posteriormente, quando nos
reunirmos na Comissão Temática.
c'

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu gostaria
de me manifestar a favor partindo da seguinte premissa:
é uma votação política. O nobre Constituinte Robson Marinho está um pouco preocupado e eu não tenho nenhuma
preocupação. Eu repito os argumentos que eu já apresentei e aduzi, quando da votação do art. 27.
.
O meu argumento é o seguinte: é uma votação política.
Eu já votei, na Comissão do Poder Executivo, o mandato
parlamentarista com cinco anos. li: uma votação política.
Dependendo, pode até acontecer, que no parlamentarismo
seja seis. É uma demonstração. E, já que houve uma solícit!-ição do nobre çonstituinte Saulo Queirós, não há porque
deixar de votar. E uma manírestaeão da tendência atual;
não significa, nobre Constituinte, .que haja uma votação
definitiva. Porque nós temos outros fatores supervenientes.
Política é sempre dinâmica, porque estão sempre surgindo
fatores novos. Mas, evidentemente, eu como sou do PMDB,
e V. Ex. a não é, nós não vamos abrir mão de mandato de,
no mínimo, cinco anos, como foi do desejo do Sr. Presidente da República, porque temos o Governo em mão e
não vamos colocar em voto para arriscar.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) -

V. Ex. a ; não para mim.

O SR.
direito que tenho, V. Ex. a tem o direito.

-

É

para

Mas é um

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Temos, não
como Presidente, mas como Constituinte. Estou falando
como Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) sidente, para encaminhar.

Sr. Pre-

Devemos partir para o encaminhamento da votação,
porque o período de votação ...
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) minhando a votação, como Constituinte.

Estou enca-

o SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Quando
o Constituinte Robson Marinho começou a falar até fiquei
entusiasmado. Comecei a me preparar para a possibilidade de que não ouvíssemos aqui um amém ao Presidente
José Sarney. Verifico que o nobre Constituinte fala e olha
insistentemente para o relógio. Eu apelaria a V. Ex. a para
que nos desincumbíssemos dessa nossa missão de votar
por inteiro esse anteprojeto, porque eventualmente poderíamos ser chamados de incompetentes para votar dentro
do prazo regimental, se V. Ex. a questionar o horário, já
que, dentro de alguns minutos, segundo entendimento de
alguns, estará esgotado o horário.
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o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Eu continuo
Arnaldo Moraes - SIM
com a palavra. Não está esgotado e vou continuar meu
Francisco Rossi - NãO
encaminhamento de votação a favor.
Francisco Sales - SIM
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Se não
Horácio Ferraz - SIM
votarmos essa matéria, vamos ficar realmente desmoralizados.
Israel Pinheiro - SIM
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vamos votar,
Jayme Santana - SIM
sim.
José Agripino - NãO
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Para enJosé Melo - SIM
caminhar contra, Sr. Presidente.
Lidice da Mata - NÃO
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a já
encaminhou.
Paulo Delgado - NÃO
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Sr. PreRoboon Marinho - NÃO
sidente, apenas discuti a matéria. Não encaminhei.
Ronaldo
César Coelho - SIM
a
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. tem
oue respeitar as decisões da Presidência. V. Ex.a jã dísSaulo Queiróz ~ SIM
êutiu. A Presidência foi extremamente liberal com V. Ex. a
waldyr Pugliesi - NãO
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Quero
Geraldo Alkmin - NãO
saber qual é o relógio. Se é o do meu pulso ou o que
está lã ...
Rachid Saldanha Derzi - SIM
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não existe
Heráclito Fortes - SIM
relógio.
Assis Canuto - SIM
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - '" O
O
SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Vai-se proPresidente Juscelino Kubitschek estaria envergonhado ...
clamar o resultado.
a
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - S. Ex.
Votaram "SIM" 11 ses, Constituintes e "NãO", 8.
estaria comparando o seu relógio com o relógio aqui da
sala.
Está aprovada a 'emenda.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não existe
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEmOZ - Seo prazo de 24 horas. Não existe esse prazo. V. Ex. a está nhor Presidente, para uma questão de ordem.
iludido.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a paTem a palavra o Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, lavra o Constituinte.
para encaminhar a favor.
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRóZ - Sr. PreO SR. CONSr.J;ITUINTE RONALDO CEZAR COELHO a
desta
Sr. Presidente, eu queria encaminhar a favor da votação sidente, antes de V. Ex. encerrar os trabalhos
a
da emenda, mas não pelas razões com que o Presidente Subcomissão, 'eu queria solicitar a V. Ex. que submeta
definiu, de que o Presidente e de que nós do PMDB não ao Plenário uma moção de louvor e de reconhecimento
abraríarnos mão, porque temos o mandato ou porque pela colaboração, abnegação, dedicação e boa convivência, à secretária desta Subcomissão, aos assessores 'e aos
temos o poder. Muito menos porque o Presidente da Re- auxiliares,
que, em seus diferentes níveís, díspensaram a
pública definiu sua posição, em evidente ofensa à autono- esta
Subcomissão
o maior apreço e maior apoio.
mia da constituinte, que é absolutamente soberana para
definir sobre seu mandato. Não me causa qualquer consO SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a palatrangímento, portanto, a posição do Sr. Presidente. No vra o Constituinte Saulo Que'Íróz.
entai'i.to é meu entendimento e quero deixar registrado,
O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÕoZ - Um
com absoluta seriedade, de que a sociedade brasileira voto de louvor, sem dúvida merecido, justo, à dedicação
aguarda toda maturidade da Assembléia Nacional Consti- da
Mesa que dirigiu os trabalhos, do Sr. presidente e,
tuinte. Convocar eleições diretas para 90 dias depois de principalmente, do Sr. Relator, porque todos nós temos
comecar a víger a nova constituição ou eleições Diretas conhecimento das noites insones que o Sr. Relator pasJá, no ano que vem, é atropelar a 48.0 legislatura, é atro- sou, com os demais colaboradores, assistentes desta Subpelar o trabalho da Constituinte, é atropelar o nosso tra- comissão, o que permitiu que chegássemos a bom termo
balho. no ano que vem, de adaptação da legislação. Ê meu com os nossos trabalhos.
entendimento firme que o mandato do atual Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem a panão obstante não vir ao encontro à performance como administrador, como governo, como exercício de autoridade, lavra, pela ordem, o nobre Constituinte Rachid Saldanha
não vem ao encontro das expectativas de grande parte Derzi.
do meu Partido e da sociedade brasileira, mas, acima dísO SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA DERZI
so sou a favor de que o mandato do atual Presidente seja - (Fora do microfone. Inaudível.) Eu gostaria de elode' 5 anos e que comemoremos o centenário da República giar o trabalho extraordinário do nosso Relator, Conscom a convocação de eleições diretas para 1989. É a minha tituinte Francisco Rossi. É um trabalho que honra a inteposição, Sr. Presidente.
ligência, a capacidade e a organização do Constituinte
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Está em Francisco Rossi. Jamais vi um trabalho tão perfeito, tão
votação. Quem vota Sim está a favor da emenda Saulo ordenado, tão esclarecedor, como esse. Eu, que vi o parecer, o 'trabalho do Realtor da SubcoJ:nissão da Refonna
Queiróz. Não, contra a emenda.
Agrária,
posso dizer que ele não chega aos pés do bri(Procede-se à votação.)
lhante trabalho do Constituinte Francisco Rossi. Meus
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SENHO- parabéns, meus cumprimentos a S. Ex. a
RES CQNSTITUINTES:
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com a paAirton COrdeiro - NãO
lavra o Constituinte Robson Marinho.
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o SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Senhor Presidente, como o relatório final tem que ser entregue à Comissão Temátiea até às 15 horas de amanhã,
quando vai haver reunião, proponho inicialmente a supressão da leitura e da votação do relatório final.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - A Mesa concorda com a sugestão do nobre Constituinte' Robson Marinho e, ao mesmo tempo, quer endossar as sugestões dos
Constituintes Assis Canuto 'e Rachid Saldanha Derzi, a
respeito do brilhantismo, da competência, do esforço, da
dedicação, do ilustre Relator, Constituinte Francisco Rossi. S. Ex.a realmente honrou, não só as tradições parlamentares brasileiras, pelo magnífico trabalho, pelo esforço, pela dedicação, e merece, sem dúvida, os nossos
aplausos. Se não conseguiu ser vitorioso em toda sas suas
teses, S. Ex.a conseguiu a maioria bem absoluta do predomínio dos seus pontos de vista.
A Presidência quer agradecer aos funcionários e assessores desta Casa, ao Sr. Sérgio Braga, à Da. C1eide
Maria Barbosa, à Da. Francejane Lopes, ao Sr. Adalberto
Dantas, ao Sr. José Ri'beiro dos Santos, aos Srs. Assessores José Ribamar Resende, Euclides Pereira de Mendonça, José BenícíoTavares da Cunha Melo, Robetro Veloso,
Alexandre Bastos e os nossos funcionários do serviço de
som do Senado, que prestaram magnífico trabalho de
acompanhamento dos nossos debates.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO nhor Presidente, peço a palavra.

Se-

O processo de votação a respeito da emenda apresentada pelo ilustre Constituinte Saulo Queiróz não foi
perfeito, porque estava ausente o Constituinte titular da
Subcomissão, membro do PMDB, Rospide Netto. Estava
e está presente um suplente da bancada do PMDB, ilustre Constituinte Fernando Gasparian, que não foi chamado a votar. Portanto, peço a V. Ex.a que repita o processo de votação, na medida em que não foi chamado
para votar. O suplente 'assinou o livro pela manhã e não
foi chamado para votar. Portanto, o processo de votação
foi imperfeito.
O SR. PRESIDENTE (Isra,el Pinheiro) - V. Ex. a está
discutindo matéria vencida.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Estamos apresentando um recurso.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex.a o
apresente por escrito, de acordo com o Regimento da
Assembléia Nacional Oonseítuínte. A Presidência terá o
maior prazer em encaminhar à Presidência: da Assembléia o seu recurso.
Tem a palavra o nobre Relator, Constituinte Francisco Rossi.
O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Para um agradecimento final. Fiquei comovido com as manítestações
que ouvi aqui, ao final. Mas quero dizer que o trabalho que
fizemos foi um trabalho de equipe e se o trabalho saiu
razoavelmente bom eu creditaria muito mais àqueles
assessores que permitiram com que eu saísse daqui sumamente gratificado, porque tenho consciência de que
nem tudo está perdido neste País, a partir do que a
nível de dedicação dos funcionários que compõem esta
Subcomissão e dos assessores que estiveram ao nosso lado.
As noites mal dormidas não ficaram apenas por conta
deste Constituinte, porque, quando trabalhávamos até
mais, houve día de trarbalharmos 22 horas seguidas, ficávamos em companhia de todos os assessores e de todos
os funcionários desta Subcomissão. Muito obrigado. Que
todas as homenagens que foram feitas aqui selam extensivas a esses funcionários. (Palmas.)
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O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Senhor Presidente, com todo respeito. Estamos a 1 minuto
do día 26 de maio. Portanto, o cronograma estabelecido
pela Mesa e pelo Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte está vencido. São 2 minutos do dia 26 de
maio.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - V. Ex. a poderá fazer o recurso por escrito, que a Presidência terá
o máximo prazer em encaminhar ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - negistre-se na Ata, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (IsrtlJel Pinheiro) - Será registrado.
O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Registre que o encerramento da reunião está-se processando no dia 26 de maio, terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Constará
da ata.
A Presídêncía quer agradecer 'e até pedir desculpas
aos srs, Constituintes se eu não soube me conduzir com
o brilho que meercia este Plenário. Se houve falhas, não
foi intencional. Agradeço a todos os Constituintes, esperando que possamos continuar a nossa tarefa na Comissão de Sistematização e no próprio plenário da Assembléia Constituinte. (Palmas.)
Estão encerrados os nossos trabalhos.
(Encerra-se a reunião às 24 horas.)
COMISSÃO DO SISTEMA
TRmUTARIO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

9.a Reunião, realizada nos
dias 12, 13 e 14 de junho de 1987

AO/:l doze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e sete, às onze horas e quarenta minutos,
no Plenário da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, reuniu-se esta Comissão, sob a Presidência do Constituinte Francisco Dornelles, Presidente,
presentes os seguintes Constituintes membros efetivos:
Osmundo Rebouças e Ivo Vanderlinde, Vice-Presidentes;
José Serra, Relator; Affonso Camargo, Airton Sandoval,
Basílio Villani, Cid Sabóia de Carvalho, Darcy Deítos, Domingos Juvenil, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Geraldo Fleming,
Gerson Camata, Harlan Gadelha, Irajá Rodrigues, João
Carlos Bacelar, João Natal, José Carlos Vasconcelos, José
Guedes, Jovaani Masini, Jutahy Magalhães, Lézio Sathler,
Márcio Braga, Mauro Campos, Naphtali Alves, Nion Albernaz, Rose de Freitas, Sérgio Spada, Walmor de Luca,
Wilson Campos, Benito Gama, Divaldo Suruagy, Furtado
Leite, Ivan Bonato, Jessé Freire, Jesus 'I'ajra, João Alves,
José Tinoco, João Machado Rollemberg, Messias Góis, Mussa Demes, Pedro Ceolin, Simão Sessim, João Castelo, José
Luiz Maia, Ruberval Piloto, Adhemar de Barros Filho,
Adroaldo Streck, Feres Nader, Fábio Raunhetti, Roberto
Torres, Luís Gushiken, 'Virgílio Guimarães, José Luiz de
Sá e José Maria Eymael; e os suplentes: Alexandre Puzyna,
Antonio Gaspar, Aluízio Bezerra, Expedito Machado, Fernando Gomes, Hélio Rosas, Hermes Zanetti, Ismael Wanderley, Ivo Oersósímo, José Melo, José Tavares, Luiz Freire, Manoel Ribeiro, Mauro Sampaio, Nabor Júnior, NilsQ
Sguarezi, Osvaldo Sobrinho, Paulo Almada, Rubem Branquinho, Sérgio Naya, Alexandre Costa, Alysson Paulinelli
Angelo Magalhães, Iberê Ferreira, Jayme Santana, Orlan~
do Bezerra, Victor Fontana, Victor Trovão, Walde,ck Ornélas, César Maia, Joaquim Bevilacqua e Olívio Dutra.
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Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos destinados à votação do Substitutivo do Relator, Constituinte José Serra, ressalvadas as
emendas e os destaques concedidos; cumprimentou os
Constituintes pelo trabalho da maior relevância, tanto no
âmbito da Comissão quanto no das Subcomissões, que honram a cultura da Assembléia Nacional Constituinte, com
'a abordagem de temas, os mais complexos, referentes ao
sistema econômico do Pais. A seguir, teceu considerações
sobre a sistemática de votação da matéria, visando, sobretudo, ao consenso, para maior legitimidade do texto constitucional. Esclareceu como se processaria a votação, a
saber: votação do Substitutivo do Relator ressalvados as
emendas e os destaques: votação em globo das emendas
ao Substitutivo, com parecer contrário do relator; votação dos destaques às emendas apresentadas na Comissão;
e, finalmente, votação dos destaques às emendas apresentadas nas Subcomissões. O Constituinte Walmor de Luca
sugeriu fosse a matéria votada por capítulos pois, a seu
ver, a solicitação tinha amparo no art. 27 do Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte. Falaram sobre o assunto os Constituintes Fernando Bezerra Coelho, Divaldo
Suruagy, Darcy Deitos e Fernando Gasparian. Às doze
horas e onze minutos, foi suspensa a reunião para apresentação de destaques. Reaberta às quinze horas e cinqüenta minutos, foi iniciado o processo de votação, tendo
o Senha"!' Presidente convidado o Constituinte Darcy Deitos a fazer a chamada nominal. Feita a votação do Substitutivo do Relator, ressalvados as emendas e os destaques,
obteve-se o seguinte resultado: votaram "SIM" cinqüenta Constituintes; votaram "NAO" três constituintes; e, um
Constituinte absteve-se de votar. Em seguida, procedeu-se
à votação das emendas rejeitadas, em bloco, ressalvados os
destaques, mantida a rejeição. Finda a votação, e proclamado o resultado, o Senhor Presidente comunicou ao Plenário que suspenderia a reunião para prossegui-la às dezoito horas, com a votação dos destaques. O Constituinte
Walmor de Luca protestou contra a decisão do Senhor
Presidente de não atender a sua questão de ordem sobre
votação em capítulos, dizendo que o Regimento foi violentado e solicitou o registro do seu protesto, em ata. O
Senhor Presidente esclareceu que a sua decisão tem amparo no art. 29, § 4.0 do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte e fez a leitura do dispositivo regimental
para maior esclarecimento do Plenário. Esclareceu, ainda,
o Senhor Presidente, ter acatado a questão de ordem do
Constituinte Walmor de Luca no que concerne à votação
das emendas, uma vez que as mesmas seriam votadas por
capítulos. Submetida à votação, foi aprovada pelo Plenário sistemática para votação dos destaques às emendas,
a saber: 1.0) do Sistema Financeiro; 2.0 ) do Sistema Tributário; e, 3.0 ) do Orçamento. Usaram da palavra para
questões de ordem os Constituintes Virgílio Guimarães,
José Carlos Vasconcellos, José Luiz Maia, Cid Sabóia de
Carvalho, Wilson Campos, Divaldo Suruagy, Nion Albernaz e Feres Nader. 8uspensa a reunião às dezesseis horas
e trinta e seis minutos, foi reaberta às vinte horas e trinta
e um minutos, quando o Senhor Presidente convidou o
Constituinte Walmor de Luca a compor a Mesa, tendo sua
Excelência declinado do convite por sentir-se mais à vontade para encaminhar suas emendas não participando da
Mesa. Assim, o Senhor Presidente fez o convite ao Constituinte Mussa Demes, que passou a compor a Mesa. A
seguir, o Senhor Presidente falou como se processaria a
votação. Usaram da palavra para formularem questões de
ordem sobre o assunto os Constituintes Cid Sabóia de Carvalho, Darcy Deitos, Fernando Bezerra Coelho, Nion AIbernaz, Jesus Tajra, José Carlos Vasconcelos, Adroaldo
Streck, José Maria Eymael e Walmor de Luca, questões
estas resolvidas, conclusivamente, pelo Senhor Presidente.
Iniciou-se a votação e, de acordo com a sistemática'já
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aprovada, obteve-se o seguinte resultado para os destaques do Capítulo referente ao Sistema ,Financeiro: destaques aos artigos do Substitutivo do Relator - Rejeitados: art. 69 - Autor: Fernando Gasparian; art. 72, Inciso
II - Autor: Roberto Campos; Prejudicados e Retirados:
art. 66, Inciso V, parágrafo único - Autor: Jayme Santana; art. 66, Inciso V, parágrafo único - Autor: José
Carlos Vasconcelo>; art. 68; inciso VI - Autor: Fernando
Gasparian; art. 75; inciso li - ' Autor: Jayme Santana;
art. 77 - Autor: Jayme Santana Destaques às emendas
- Aprovados: n,v 5S0368 - Autor: Domíngos Juvenil;
n,v 5S0054 - Autor: Feres Nader; n. O 5S0006 - Autor:
Cid Sabóia de Carvalho; n. O 5S0641 - Autor: Fernando
Gasparian; n.v 5S0413 - Autor: Firmo de Castro; n,v
5S0113 - Autor: Osvaldo de Almeida. Rejeitados: n. O
580624 - Autor: Fernando Gasparian; n. o 5S0444 - Autor: Nelton Friedrich, n. O 5S0098 - Autor: Brandão Monteiro; n. o 5S0626- Autor: Fernando Gasparian; n.? 580584
- Autor: João Machado Rollemberg; n,v 580089 - Autor:
Cid Sabóia de Carvalho; n,v 5S0636 - Autor: Fernando
Gasparian; n,o 580637 - Autor: Fernando Gasparian;
n. O 580640 - Autor: Fernando Gasparian; n.? 5S0655 Autor: Fernando Gasparian; n.v 5S0241 - Autor: Walmor
de Luca - Prejudicados e Retirados: n. O 580438 - Autor:
Vilson de Souza; n. O 5S0014 - Autor: Adhemar de Barros
.Filho; n.> 5S0096 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n.?
580012 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n. O 5S0146 Autor: Ivo Vanderlinde; n. o 5S0098 - Autor: Adhemar
de Barros Filho; n. o 5S0114 - Autor: Oswaldo Almeida;
n.> 580458 - Autor: Darcy Deitas; n.v 5S0626 - Autor:
Fernando Gasparian; n.> 5S0158 - Autor: Israel Pinheiro
Filho; n. o 5S0583 - Autór: João Machado Rollemberg;
n. O 5S0369 - Autor: Domingos Juvenil; n. o 5S0243 Autor: Walmor de Luca; n. o 5S0145 - Autor: Ivo Vanderlinde; n.? 580052 - Autor: Oswaldo Lima Filho; n,v 5S0315
- Autor: Walmor de Luca; n.v 5S0637 - Autor: Rose de
Freitas; n. O 5S0370 - Autor: Domingos Juvenil; n.> 5S0734
- Autor: Virgílio Guimarães; n.> 5S0638 - Autor: Fernando Gasparian; n. O 5S0639 - Autor: Fernando Gasparian; n. O 5S0082 - Autor: Jesus Tajra, n. o 580749 Autor: Sérgio Werneck; n. O 5S0088 - Autor: Cid Sabóia
de 'Carvalho; n.> 580053 - Autor: Oswaldo Lima Filho;
n,o 5S0642 - Autor: Fernando Gasparian; n,v 5S0314 Autor: Sérgio Spada; n.v 580730 - Autor: Virgílio Guimarães; n. O 5S0617 - Autor: Waldeck Ornélas; n.? 5S04fi7
- Autor: Cid Sabóia de Carvalho; n. O 5S0197 - Autor:
Adhemar de Barros Filho; n. O 5S0195 - Autor: Adhemar
de Barros Filho; n. O 5S0192 - Autor: Adhemar de Barros
Filho; n.? 5S~244 - Autor: Walmor de Luca; n.? 5S0421
- Autor: Firmo de Castro; n.> 5S0467 - Autor: Flávio
Palmier da Veiga. Destaques às emendas ao Anteprojeto
da Subcomissão - Prejudicados e Retirados: n.v 500857
- Autor: Luiz Gushiken; n. O 500689 - Autor: Divaldo
Suruagy; n. O 500690 - Autor: Divaldo Suruagy; na 500232
- Autor: Darcy Deitos; n. o 500796 - Autor: Roberto Freire; n. o 500451 - Autor: Darcy Deitas; n. O 500799 - Autor:
Roberto Freire; n. O 500859 - Autor: Luiz Gushiken; n,v
500233 - Autor: Darcy Deitos; n.v 500230 - Autor: Darcy
Deitas; n. O 500228 - Autor: Da~cy Deitas; n. o 500631 Autor: Divaldo Suruagy; n.v 500402 - Autor: Fernando
Gasparian; n. O 500855 - Autor:' Luiz Gushiken; n.> 500858
- Autor: Luiz Gushiken; n.v 500107 - Autor: Fernando
Gasparian; n. O 500109 - Autor: Fernando Gasparian; n.>
500113 - Autor: Fernando Gasparian; e n. o 500077 Autor: .José Carlos Vasconcelos. Apresentou declaração de
voto o Constituinte José Maria Eymael. Pediram a palavra
para questão de ordem os Constituintes Cid Sabóia de
Carvalho, Fernando Gasparian, Messias Góis, Darcy Deitas, Airton Sandoval, Simão Sessim e Jutahy Magalhães,
A reunião foi suspensa a uma hora e cinco minutos do
dia treze, relnícíando-se às- dez -horas e cinqüenta e oito
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minutos do mesmo dia. O Constituinte Affonso Camargo,
visando a agilizar a votação dos destaques, sugeriu fosse
adotada consulta prévia, em votação simbólica, e, no caso
de aprovação, seria efetuada votação nominal. Usaram da
palavra para debater o assunto os Constituintes Adhemar
de Barros Filho, José Carlos Vasconcellos, Gerson Camata, Divaldo Suruagy, Fernando Bezerra Coelho. Nion AIbernaz e Darcy Deitas. A reunião foi suspensa às dezessete no-as e trinta e sete minutos e reaberta às dezenove
horas e trinta e seis minutos. O Senhor Presidente propôs
ao Plenário um consenso em torno dos arts. 13, I, II, lU,
IV e V; 15. I, II, UI, IV e § 1.0, 16, I, II e III; 17; 18; 19;
€ 20. Os Constituintes César Maia, Firmo de Castro, Virgílio Guimarães, Darcy Deitas, Jessé F'reire, Irajá Rodrigues, Domingos Juvenil e José Carlos Vasconcelos declararam aceitar o acordo desde que pudessem encaminhar suas emendas para posterior votação simbólica, como
proposto pelo Constituinte Affonso Camargo quando, então, e de acordo com o resultado, comprometer-se-iam a
retirar as emendas referentes àqueles artigos. Assim, procedeu-se ao encaminhamento dos destaques pelos autores acima citados e, feita a votação conforme o acordado, retiraram as emendas. Apresentaram questão de
ordem os Constituintes Firmo de Castro, Irajá Rodrigues,
João Castelo, José Carlos Vasconcelos, Walmor de Luca,
Virgílio Guimarães, Oíd Sabóia de Carvalho, Benito Gama,
César Maia, Airton Sandoval e José Maria Eymael. Prosseguiu-se a votação e a reunião foi suspensa aos quarenta
e um minutos do dia quatorze do corrente e reaberta às
dez horas e cinqüenta e seis minutos do mesmo dia. O
Senhor Presidente anunciou o falecimento do senador Fáb.o Lucena e pediu um minuto de silêncio em sua memória. Em razão do lamentável acontecimento, suspendeu
a reunião, reabrindo-a às onze horas e cinqüenta e seis minutos, com o prosseguimento da votação dos destaques ao
8istema Tributário. O Constituinte Roberto Freire, como
L'der do PCB, formulou questão de ordem no sentido de
que fosse votado destaque de emenda de sua autoria relacionada ao Sistema Tributário, prejudicada em razão do
acordo feito pela Comissão, no inicio da votação deste
Capítulo, e solicitou fosse feita votação nominal uma vez
que a matéria diz respeito a questões fundamentais pois
trata de estrutura fundiária. O Senhor Presidente acolheu
a questão de ordem do Líder do PCB, tendo a matéria sido
votada nominalmente. Prosseguida a votação obteve-se o
seguinte resultado referente ao Capítulo do Sistema Tributário - Destaques aos artigos do Substitutivo; Aprovado: art. 27 - Autores: Gerson Camata e Lézio 8ath1er.
Rejeitado: art. 15: § 9.°, inciso II, alínea b - Autor: Darcy Deitas. Prejudicados e Retirados: art. 1.0, inciso II Autor: Nion Albernaz; art. 7.°, inciso V - Autor: Mussa
Demes; art. 7.°, inciso V - Autor: Osmundo Rebouças;
art. 8.°, inciso I - Autor: Nion Albernaz; art. 8.°, inciso
n. alínea b - Autor: Jo,'é Carlos Vasconcelos; art. 8.°,
Inciso IT. alínea d - Autor: José Carlos Vasconcelos; art.
10 - Autor: Divaldo Suruagy; art. 12 - Autor: Rose de
Freitas; art. 12 - Autor: Geraldo Fleming; art. 12 Autor: Waldeck Ornélas; art. 13, inciso lU - Autor: José
Carlos Vasconcelos: art. 13, § 1.° - Autor: César Maia;
art. 13, § 1 ° - Autor: Nion Albernaz; art. 15, § 1.0 Autor: Irajá Rodrigues; art. 15, § 4.° - Autor: Firmo de
Castro; art. 15, § 5.°, inciso II - Autor: Domingos Ju-,
venil; art. 15, § 5.0, inciso II - Autor: João Castelo; art.
19, incisos I e II - Autor: Nion Albernaz; art. 21 - Autor: Nion Albernaz; art. 23, parágrafo único' - Autor;
Nion Albernaz; art. 24, §§ 1.0 e 2.° - Autor: Firmo de
Castro; art. 24 e parágrafos - Autor: José Luiz Maia; e
art. 29, § 1.0, inciso II - Autor: Benito Gama. Destaques
às emendas - Aprovados: n.O 5S0713 - Autor: Nion Albernaz; n.o 580908 - Autor: Jovani Masini;. n.? 5S0356 Autores: Domingos Juvenil e José Maria Eymael; n,v
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580412 - Autor: Firmo de Castro; n.? 580437 - Autor:
Osmundo Rebouças; n. o 580155 - Autor: José Maria Eymael; n. O 580390 - Autor: Antônio Mariz; n.O 580359 Autor: Domingos Juvenil; n,v 580263 - Autor: Irajá Rodrigues; e n.? 580157 - Autor: José Maria Eymael. Rejeitados: n ? 58058 - Autor: Jessé Freire; n. o 5S0608 - Autor: Roberto F"I'eire; n.O 5S0150 - Autor: José Maria Eymael; n.O 580867 - Autor: José Bonifácio de Andrada; e
n.? 580387 - Autor: Jesus Tajra. Prejudicados e Retirados: n.O 5SC442 - Autor: Nelton Friedrich; n. o 580707 Autor: Nelton Friedrich; n.O 58$707 - Autor: VirgíliO
Guimarães; n.O 580830 - Autor: Ruberval Piloto; nO
5S0715 - Autor: Virgílio Guimarães; n,v 5S0861 - Autor:
Jairo Carneiro: n,v 580704 - Autor: Nelton Friedrich; n.?
580704 - Autor: Irajá Rodrigues; n.o 580634 - Autor:
Fernando Gasparian; n.? 580448 - Autor: Flávio Palmier;
n.O 580719 - Autor: 8imão 8essim; n. O 580851 - Autor:
Ruberval Piloto; n.O 5S0644 - Autor: Fernando Gasparian; 11.° 580675 - Autor: 8imão 8essim; n.o 5S0154 Autor: José Maria Eymael; n.O 5S0854 - Autor: Ruberval
Piloto; n.O 580853 - Autor: Ruberval Piloto; n.O 5S0677
- Autor: Simão 8essim; n.o 5S0837 - Autor: Ruberval
Piloto; n.o 580460 - Autor: Flávio Palmier da Veiga; n.O
580156 - Autor: José Maria Eymael; n.o 5S0171 - Autor:
Adhemar de Barros Filho; n.O 580151 - Autor: José Maria
Eymael; nO 580835 - Autor: Ruberval Piloto; n.v 5S0601
- Autor: Jessé Freire; n.? 580083 - Autor: Simão Sessim; n.O 580170 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n.O
5S0343 - Autor: Affonso Camargo; n.? 580009 - Autor:
Francisco Amaral; n. O 580556 - Autor: Francisco Amaral;
n.o 580557 - Autor: Francisco Amaral; 11.° 580153 - Autor: José Maria Eymael; 11.° 5S0877 - Autor: Noel de Carvalho;' n.O 5S0863 - Autor: Jairo Carneiro; 11.° 580666 Autor: 8imão Sessim; n.v 5S0825 - Autor: Simão Sessim;
n.O 5S0834 - Autor: Ruberval Piloto; n.o 580173 - Autor:
Adhemar de Barros Filho; n.o 580196 - Autor: Adhemar
de Barros Filho n.O 5S0645 - Autor: ,Fernando Gasparian; n.O 580357 - Autor: Domingos Juvenil; n.s 5S0763 Autores: Afif Domingos e José Luiz de Sá; n. O 580696 Autor: Gerson Camata; n.? 5S0580 - Autor: Benito Gama:
n.o 580544 - Autor: José Carlos Vasconcelos; n.> 5S0646
- Autor: Fernando Gasparian; n.> 5S0705 - Autor: Gerson Camata; n.o 580841 - Autor: Ruberval Piloto; n. o
580455 - Autor: Flávio Palmier da Veiga; n.O 580482 Autor: José Tinoco; n,v 5S0680 - Autor: Simão Cessim;
n.O 580725 - Autor: Geraldo Fleming; n.o 5S0858 - Autor: Ruberval Piloto; n.O 5S0850 - Autor: Simão Sessim;
n,v 580868 - Autor: Simão Sessim; n.> 5S0095 - Autor:
Adhemar de Barros Filho; n. o 5S0010 - Autor: Adhemar
de Barros Filho; n.O 580676 - Autor: 8imão 8essim; n.>
580665 - Autor: 8imão Sessim; n,v 580016 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n,v 580172 - Autor: Adhemar de
Barros Filho; n.O 5S0394 - Autor: Antonio Mariz; n. O
5S0573 - Autor: César Maia; n.O 5S0840 - Autor: Ruberval Piloto; n.> 5S0652 - Autor: Irajá Rodrigues; n. O 5S0103
- Autor: Adhemar de Barros Filho; n.o 580709 - Autor:
Nelton Friedrich; nO 580391 - Autor: Antonio Mariz;
n.v 5S0391 - Autor: Jessé Freire; n,o 580335 - Autor:
Osvaldo Lima Filho; n.O 5S0019 - Autor: Adhemar dI"
Barros ,Filho; n.O 5S0354 - Autor: Osvaldo Lima Filho:
n.O 5S0354 - Autor: José Carlos Vasconcelos; n.O 5S0480
- Autor: José Tinoco; n.o 5S0105 - Autor: Feres Nader;
n.> 580511 - Autor: Adroaldo 8treck; n.> 5S0239 - Autor:
Walmor de Luca; n.O 580015 - Autor: Adhemar de Barros Fi,lho; n.o 5S0018 - Autor: Adhemar de Barros Filho;
n,v 580176 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n.o 580647
- AUtor: Fernando Gasparian; n. O 5S0843 - Autor: 8imão
Sessim; n.o 5S0094 - Autor: Cid Sabóia de Carvalho; n.?
580846 - Autor: Simão Sessini; n.o· 5S0411 - Autor:
Adhémar de Barros Filho; 11.° 5S0184 - Autor: Fernando
Gasparian; n,v 580439 - Autor: Osmundo Rebouças; n. O
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580102 - Autor: Adroaldo 8treck; n. a 580389 - Autor:
Jesus Tajra; n,v 580092 - Autor: Cid 8abóia de Carvalho; n. O 580477 - Autor: José Tinoco; n.o 580075 - Autor: Ruberval Piloto; n,v 580174 - Autor: Adhemar de
Barros Filho; n.v 580360 - Autor: Domingos Juvenil; n,v
580576 - Autor: César Maia; n. o 580414 - Autor: Firmo
de Castro; n. O 580590 - Autor: Jessé Freire; n. O 580702 Autor: Hélio Rosas; n. O 580175 - Autor: Adhemar de
Barros Fllho; n.v 580740 - Autor: 8imão 8essim; n. o
580142 - Autor: Feres Nader; n,v 580694 - Autor: Hélio
Rosas; n. O 580700 - Autor: Irajá Rodrigues; n,v 580650
- Autor: Fernando Gasparian; n. o 580392 - Autor: Antonio Mariz; n.? 580848 - Autor: 8imão 8essim; n.a 580160
- Autor: Fernando Bezerra Coelho; n. O 580839 - Autor:
Ruberval Piloto; n. O 5S0253 ~ Autor: Irajá Rodrigues;
n.> 580829 - Autora.Ruberval Piloto; n. o 580838 - Autor:
Ruberval Piloto; n. O 580361 - Autor: Domingos Juvenil;
n.o 580828 - Autor: Ruberval Piloto; n.s 580447 - Autor:
Ruberval Piloto; n. O 580842 - Autor: Ruberval Piloto;
n. o 580857 - Autor: Ruberval Piloto; n.v 580074 - Autor:
Ivan Bonato; n. O 580077 - Autor: José Carlos Vasconcelos; n. o 580070 - Autor: Ivan 'Bonato; n.o 580U49 Autor: Basílio VH1ani, n. O 580029 - Autor: Darcy Deitos;
n,v 580029 - Autor: Jovani Masini; n. O 580660 - Autor:
Simão 8essim; n. O 580049 - Autor: 8érgio 8pada; na
580049 - Autor: Darcy Deitas; n. o 58U663 - Autor: 8imão 8essim; n. o 580662 - Autor: símão Sessim; n. o 580193
- Autor: Adhemar de Barros Filho; n. O 580832 - Autor:
Ruberval Piloto; n. a 580800 - Autor: Virgílio Guimarães;
n. O 580606 - Autor: Jessé Freire; n.v 580574 - Autor:
César Maia; n.v 580452 - Autor: Fláxio Palmier da Veiga;
n,v 580453 - Autor: Flávio Palmier da Veiga; n. O 5S0860
- Autor: 8imão 8essim; h. o 5800-17 - Autor: Adhemar
de Barros Filho; n. O 580459 - Autor: .Flávio Palmier da
Veiga; n,v 580618 - Autor: Jofran"Frejat; n. o 580649 Autor: Fernando Gasparian; n. O 580107 - Autor: Adroaldo Streck; n.v : 580698 - Autor: Irajá Rodrigues; n. O
580698 - Autor: Hélio Rosas; noO 580191 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n.> 580563 - Autor: Darcy Deitas;
n,v 580265 - Autor: Irajá Rodrigues; n. O 5S0852 - Autor:
Ruberval Piloto; n.> 580679 - Autor: Simão sessím: n. o
580592 - Autor: Jessé Freire; n.? 580240 - Autor: Walmor
de Luca; n. a 580844 - Autor: 8imão Sessim; n. a 580003
- Autor: Roberto Jefferson; n.a 5S0651'- Autor: Fernando Gasparian; n.o 580149 - Autor: José Maria Eymael;
n. a 580581 - Autor: Benito Gama; noO 580579 - Autor:
Benito Gama; n. O 5S0416 -:'- Autor: Firmo de Castro; n. a
580071 - Autor: Ruberval Piloto; n. O 580614 - Autor:
Waldeck Ornélas; n. a 580596 - Autor: Jessé Freire; n. o
580903 - Autor:,Osmundo Rebouças; h. 0 580022 - Autor:
Benito Gama; n.> 580578 - Autor: Adhemar de Barros
Filho; n.v 580091 - Autor: Cid Sabóia de Carvalho; n >
580099 - Autor: Adhemar de Barros Filho; noo 580100 Autor: Adroaldo .Btreck: n.? 580148' - Autor: José Maria
Eymael; n.> 580875 - Autor: Ruberval Piloto; n. O 580856
- Autor: Ruberval Piloto; n. a 580024 - Autor: Benito
Gama; n.> 580242·- Autor: Walmor de Luca; n. O 580013
- Autor: Adhemar de Barros Filho; noO 580876 - Autor:
Ruberval Piloto; n,v 580152 - Autor: José Maria Eymael;
n.? 580~18 - Autor: Firmo de Castro; n. O 580475 - Autor: José Tinoco; n. O 580597 - Autor: Jessé Freire; n. O
580701 - Autor: Gerson Camata; n. O 580699 - Autor:
Irajá Rodrigues; n. O 560899 - Autor: Gerson Camata;
n. o 1580027 - Autor: Geraldo Fleming; n,O 580027 - Autor: Benito Gama; IJ,00 5S0393 - Autor: Iberê Fe:t;reira;
n v 580393 - Autores: José Tinoco 'e José Luiz Maia; n,v
580026 ~ Autor: Benito Gama; n. a 580090 -. Autor: Cid
Sabóia de Carvalho; ·n.o 580144.- Autores: Jofran Frejat
e Feres Nader; n. O 580143 - Autores: Jofran Frejat e
Feres Nade:r; n. a 580575 - Autor: César~Maiarn.~ 580847
- Autor: 8imão Sessim; 'n,a 5S0741 - Autor: 8imão Ses-
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sim; n. O 580678 - Autor: Simão 8essim; n.? 5S0697 _
Autor: Irajá Rodrigues; n oa 580697 - Autor: Gerson Camata; n.? 5S0080 - Autor: Jesus Tajra; n. o 580820 _
Autor: 8imão 8essim; n. O 580859 - Autor: Simão 8essim;
n,v 580517 - Autor: Jayme Santana; n. O 580112 - Autor:
Wilma Maia; noo 5S0873 - Autor: Jayme 8antana; n,v
580404 - Autor: Geraldo Fleming; n. O 580855 - Autor:
Ruberval Piloto; noo 580706 - Autor: Gerson Camata;
n. o 580562 - Autor: César Maia; n. o 5S0703 - Autor:
Geraldo Fleming; n.> 5S0703 - Autor: Irajá Rodrigues, n.o
580703 - Autor: Gerson Camata; n. O 580403 - Autor:
Geraldo Fleming; n. O 580194 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n. O 580072 - Autor: Ruberval Piloto; n. o 580661
- Autor: Simão Sessim; n. a 580908 - Autor: Jovani Masini; n.? 5S0093 - Autor: Cid Sabóia de Carvalho; n. a
5S0412 - Autor: Firmo de Castro; n.s 580060 - Autor:
Airton Sandoval; e n. O 5S0659 - Autor: Simão Sessim;
Destaques às emendas do Anteprojeto da Subcomissão:
Prejudicados e Retirados: no o 500702 - Autor: Irajá Rodrigues; n. O 500628 - Autor: Divaldo Suruagy; n. a 500632
- Autor: Divaldo 8uruagy; n.O 500226 - Autor: Darcy
Deitas; n.> 500087 - Autor: Fábio Raunhetti; n. O 500332
- Autor: Virgílio Guimarães; no O 500937 - Autor: Oswaldo Lima Filho; n oo 500630 - Autor: Divaldo Buruagy:
n.? 500005 - Autor: Ivo Vanderlinde; n. O 500048 - Autor:
Darcy Deitas; n. o 500328 - Autor: Virgílio Guimarães; n. a
500329 - Autor: Virgílio Guimarães; n. O 500330 - Autor:
Virgilio Guimarães' n. O 500331 - Autor: Virgílio Guimares: noa 500938 - .Autor: Oswaldo Lima Filho; n.o ?00701
- Autor: Irajá Rodrigues; n.? 500627 - Autor: Dívaldo
8uruagy; e n. a 500227 - Autor: Darcy Deitos. Usaram da
palavra para questão de ordem os Constituintes: Messias
Góis José Carlos Vasconcellos, Fernando Bezerra Coelho,
Irajâ Rodrigues, José Maria Eymael, Roberto Freire e Airton Sandoval. O Senhor Presidente suspendeu os trabalhos às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, convidando
os Constituintes para reíníeíá-los às dezoito horas. Às
vinte horas e 'vinte minutos, o 8enhor Presidente reabriu
a reunião para votação do Capítulo referente ao Orçamento. Feita a votação, obteve-se o seguinte resultado Destaques aos artigos do Substitutivo - Prejudicados e
Retirados: Capitulo II - Autor: Messias Góis: art. 30 Autor:' J'oaquim Bevilacqua; art. 30 - Autor: José Luiz
Maia; art. 31 - Autor: Joaquim Bevilacqua; art. 31 Autor: José Luiz Maia; art. 32 - Autor: Joaquim Bevilacqua: art. 32 - Autor: José Luiz Maia; art. 33 - Autor:
Joaquim Bevilacqua; art. 33 - Autor: José Freire; .art.
34 - Autor: Joaquim Bevilacqua; art. 35 - Autor: Joaquim Bevilacqua; art. :35 - Autor: José Luiz Maia; art. 37
- Autor: Joaquim Bevilacqua; art. 3'7 - Autor: Messias
Góis; art. 37 - Autor: José Luiz Maia; art. 38 - Autor:
Joaquim Bevílaequa - art. 38 - autor: Jessé Freire; art.
38, §§ 1.0 e 2. 0 - Autor: Messias Góis; art. 39 - Autor:
Jessé Freire; art. 40 - Autor: Joaquim Bevilacqua; art.
40 - Autor: Messias Góis; art. 40 - Autor: Jessé'Freire;
art. 41 - Autor: Firmo de Castro; art. 42 - Autor: José
Luiz Maia, art. 42 - Autorr- Messias Góis; art. 43 - Autor: Firmo de Castro; art. 44 - Autor: Joaquim Bevilacqua; art. 44 - Autor: Messias Góis; art. 44 - Autor: José
Luiz Maia; art. 45 - Autor: Firmo de' Castro; art. 45 Autor: José Luiz Maia; art. 46 - Autor: Joaquim Bevílacqua; Art, 46 - Autor: Firmo de Castro; art. 46 - Autor:
José Luiz Maia; art. 47 - Autor: Joaquim Bevilacqua;
art. 47 - Autor: José Luiz Maia; art. 48 - Autor: Joaquim
Bevilacqua; art. 48 - Autor: José Luiz Maia; art. 49 Autor: Joaquim Bevilacqua; art. 49 - Autor: José Luiz
Maia; art. 50 - Autor: Firmo de Castro; art. 50, Inciso
II - Autor: Rose de Freitas; art. 50, § 2.0 - Autor: Gerson Camata; art. 50 - Autor: José Carlos Vasconcellos;
art. 52 - Autor: Firmo de Castro; art. 53 - Autor: José
Tinoco; art.'54 ~ Autor: José Luiz Maia; art. 55 - Au-
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tor: José Tinoco; art. 56 - Autor: José Tinoco; art. 57
- Autor: José Tinoco; art. 58 - Autor: José Tinoco;
art. 59 - Autor: Fernando Bezerra Coelho; art. 60 Autor: Fernando Bezerra Coelho; art. 61 - Autor: Joaquim Bevilacqua; art. 61 - Autor: Fernando Bezerra Coelho; art. 62 - Autor: Fernando Bezerra Coelho; art. 63
- Autor: Joaquim Bevilacqua; art. 63 - Autor: Fernando
Bezerra Coelho; e art. 64 - Autor: Fernando Bezerra Coelho: Destaques às Emendas - Aprovados: n. a 580604 Autor: Jessé Freire; n.a 5S0189 - Autor: Geraldo Fleming; e n.o 580535 - Autor: Joaquim Bevilacqua. Prejudicados e Retirados: n.a 580572 - Autor: César Maia;
n.a 5S0489 - Autor: Joaquim Bevilacqua; n.a 5S0770 Autor: Feres Nader; n,> 5S0543 - Autor: José Carlos Vasconcellos; n. a 5S0159 - Autor: Fernando Bezerra Coelho;
n.a 580866 - Autor: 8imão 8essim; n.a 58002{) - Autor:
Adhemar de Barros Filho; nã. a 5S'0410 - Autor: Joaci
Góes; ill.a 580810 - Autor: JoSé Luiz Maia; n. a 580159 Autor: João Castelo; n.a 580025 - Autor: Benito Gama;
n.a 580415 - Autor: Firmo de Castro; n.a 580565 - Autor: Darcy Deitos; n.a 580565 - Autor: Fernando Gasparin; n. a 580091 - Autor: Divaldo Suruagy; n. a '5S0461 Autor: Flávio Palmeira da Veiga; n,v 580464 - Autor: Flávio Palmeira da Veiga; n,v 580198 - Autor: Waldeck Ornélas; n. a 580417 - Autor: Irajá 'Rodrigues; n. a 5S0404
_ Autor: Geraldo Fleming; n.a 580106 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n.a 580422 - Autor: Firmo de Castro; n,v 580423 - Autor: Firmo de Castro; n.a 580502 Autor: Joaquim Bevilacqua; n. a 580502 - Autor: Messias
Góis; n.o 5S0199 - Autor: Waldeck Ornélas; n.o 5S0200
- Autor: Waldeck Ornélas; n.o 580815 - Autor: José
Luiz Maia; n.a 580491 - Autor: Joaquim Bevilacqua; n.a
580568 - Autor: Darcy Deitos; n.a 580862 - Autor: Jairo
Carneiro; n.a 5S0497 - Autor: Messias Góis; n.a 580499
- Autor: Joaquim Bevilacqua; n.a 580904 - Autor: Osmundo Rebouças; n.a 580503 - Autor: Messias Góis; n.a
5S0813 - Autor: José Luiz Maia; n.? 5S0569 - Autor:
Darcy Deitos; n.? 580546 - Autor: Messias Góis; n.a
580747 - Autor: José Luiz Maia; n.a 580747 - Autor:
Messias Góis; n.o 580523 - Autor: Joaquim Bevilacqua;
n.a 580513 - Autor: Joaquim Bevilacqua; n.a 580553 Autor: Darcy Deitos; n.a 580865 - Autor: 8imão 8essim;
n.a 5S0507 - Autor: José Luiz Maia; n.? 5S0525 - Autor:
Joaquim Bevilacqua; n.a 580817 - Autor: José Luiz Maia;
n.> 5S0250 - Autor: Irajá Rodrigues; n. a 5S0528 - Autor:
Joaquim Bevilacqua; n. a 5S0766 - Autor: Feres Nader;
n.a 580816 - Autor: José Luiz Maia; n.o 580532 - Autor:
Joaquim Bevilacqua; n.a 580531 - Autor: Messias Góis;
n.? 5S0500 - Autor: Messias Góis; n. a 580819 - Autor:
Messias Góis; n,v 5S0487 - Autor: Airton Sandoval; n,v
5S0510 - Autor: Airton 8andoval; n.a 580530 - Autor:
Joaquim Bevílaequa; n. a 580533 - Autor: Messias Góis;
n. a 580566 - Autor: Darcy Deitos; n. a 5S0537 - Autor:
Joaquim Bevilacqua; n. a 5S0811 - Autor: José Luiz Maia;
n.a 580611 - Autor: Waldeck Ornélas; n,v 580812 - Autor: José Luiz Maia; n. a 580081 - Autor: Jesus Tajra;
n. a 5S0814 - Autor: José Luiz Maia; n. a 580643 - Autor:
Fernando Gasparian; n.? 580104 - Autor: Adroaldo 8treck; n. a 580051 - Autor: Nelton Friedrick; n.a 580141 Autor: Feres Nader; n.a 580577 - Autor: Adhemar de
Barros Filho; n.a 5S0849 - Autor: 8imão Sessim; n.?
5S0657 - Autor: Simão Sessim; n. a 580351 - Autor: Nilson Gibson; n. a 580190 - Autor: Adhemar de Barros Filho; n.? 580347 - Autor: Adroaldo 8treck; n.a 580347 Autor: Adhemar de Barros Filho; n. a 580005 - Autor:
Cid sabõía de Carvalho; n,? 580836 - Autor: Ruberval
Piloto; n. a 580039 - Autor: Jutahy Magalhães; n.o 580818
- Autor: Messias Góis; n. a 580045 - Autor: Darcy Deitas; n.v 5S0045 - Autor: Simão Sessim; n. a 580047 Autor: Darcy Deitos; n,> 580809 - Autor: José Luiz Maia;
n. a 580738 - Autor: José Luiz Maia; n.a 580738 - Autor:
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Messias Góis; n.a 580769 - Autor: Feres Nader; n.?
580791 - Autor: Furtado Leite; n.a 580791 - Autor José
Luiz Maia; n. a '580768 - Autor: Feres Nader; n.a 580021
- Autor: Adhemar de Barros Filho; n.? 580034 - Autor:
João Natal; n.a 580397 - Autor: Jessé Freire; n.> 580061
- Autor: José Carlos Vasconcellos; n.a 580595 - Autor:
Jessé Freire; n.a 580466 - Autor: Cid 8abóia de Carvalho; n.a 580164 - Autor: Adroaldo Streck; n.a 580469
- Autor: Cid Sabóía de Carvalho; n.a 580629 - Autor:
Divaldo Buruagy: n,v 580767 - Autor: Feres Nader; n,v
580068 - Autor: José Carlos Vasconcellos; n.a 580101 Autor: Adhemar de Barros Filho; n. a 580007 - Autor:
Cid Sabóia de Carvalho; n. a 580032 - Autor: Adroaldo
8treck; n.a 580484 - Autor: Fernando Gasparian; n. a
580564 - Autor: Darcy Deitos; n.a 580038 - Autor: João
Natal; n,v 580864 - Autor: Jairo Carneiro; n.? 580765
- Autor: Feres Nader; n,v 580561 - Autor: César Maia;
n.a 580292 - Autor: José Carlos Vasconcellos; n.a 580831
- Autor: Ruberval Piloto; n. a 5S0821 - Autor: Messias
Góis; n.a 580554 - Autor: Darcy Deitos; e n. a 580496 Autor: Joaquim Bevilacqua. Destaques às Emendas do
Anteprojeto da Subcomissão - Aprovado: n. a 500504 Autor: Joaquim Bevilacqua. Prejudicados e Retirados: n.?
500800 - Autor: Roberto Freire; n.? 500302 - Autor:
Messias Góis; n. a 500305 - Autor: Messias Góis; n.?
500306 - Autor: Messias Góis; n.a 500308 - Autor: Messias Góis; n.a 500307 - Autor: Messias Góis; n.a 500496
- Autor: Messias Góis; n.v 500311 - Autor: Messias Góis;
n.a 500309 - Autor: Messias Góis; n. a 500310 - Autor:
Messias Góis; n.o 500086 - Autor: Fábio RaulIlheitti; e
n,v 500088 - Autor: Fábio Ra,unheitti. Apresentaram questão de ordem os Constituintes: José Carlos Vasconcellos,
Fimno de Castro 'e Airton Sandoval. Apresentaram declaração de votos os Constituintes Airton Sandoval, Firmo
de Castro, Jesus Tajra, José Guedes, José Maria Eymael
e José Tinoco. Ao término dos trabalhos, o Senhor Presidente usou da palavra para destacar o notável trabalho
realizado pelo Relator Constituinte José Serra, elaborado
com grande denodo; agradeceu aos Presidentes e Relatores das Subcomissões, Constituintes Cid 8abóia de Carvalho e Fernando Gasparian, do Sistema Financeiro; Benito Gama e Fernando Bezerra Coelho, de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas; e João Alves e José
Luiz Maia, de Orçamento e Fiscalização Financeira. Agradeceu, particularmente, à Maria Júlia RabeIlo de Moura,
Secretária da Comissão, Maria Berenice Carvalho Castro
80uza e demais funcionários que não mediram esforços no
desempenho de suas funções. Com a palavra, o Constituinte Cid 8abóia de Carvalho, em seu nome e em nome do
Relator, Fernando Gasparian, referiu-se ao Presidente
pela humildade e habilidade com que se houve à frente
dos trabalhos; elogiou o Relator, pela competência e
capacidade de sintese na elaboração de um trabalho, em
perfeita sintonia com o Partido e com a fase democrática
que o País atravessa. Os Constituintes César Maia, em
seu nome e do PDT, José Luiz Maia, Darcy Deitos e Jesus
Tajra acompanharam o voto do Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho tendo o Constituinte Darcy Deitos cumprimentado o Presidente pela brilhante direção dos trabalhos. A seguir, o Relator, Constituinte José Serra, destacou o trabalho conjunto de toda a Comissão, dizendo não
ter sido pressionado em nenhum momento. Disse, ainda,
da conquista política alcançada que não reflete um sonho,
mas representa a tendência dominante da Comissão; agradeceu à equipe laboriosa, representante de um servidor
público mal remunerado, de uma dedicação extraordinária
ao trabalho, só explicada por um alto espírito público.
Destacou a colaboração de todos os funcionários, enumerando-os nominalmente - I) Assessoramento TécnicoLegislatvio da Câmara dos Deputados: Ada 8tella Bassi
Damião e Gustavo Volker Luedemann; lI) Assessoramento
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Técnico-Legislativo do Senado Federal: Abelardo Gomes
Filho, Acrisio Pereira de Sá, Alberto Gomes Santana, Dinair Cavalcanti Mundin, Frederico da Gama Cabral Filho,
Herry Conrado Schüler, José Carlos Vasconcellos, Juarez
de Souza, Maria Betânia de Lemos Gonçalves da Motta,
Ogíb Teixeira de Carvalho Filho, Paulo Roberto M. Silvérío, Raimundo de Meneses Vieira e Tereoo de Jesus
Torres; III) Assessoramento do Centro de Informática e
Processamento de 'Dados do Senado Federal (Prosaden) :
Nobor Saito, Wilson Paulo Fíalho Félix Júnior, Cristina
Júlia Fortes Lobato e Kleber Gomes Ferreira Lima e equipe; IV) Secretaria da Comissão: Maria Júlia Rabello de
Moura, Jarbas Leal Vianna, Benício Mendes Teixeira, Mariza da Silva Mata, Maria Berenice Carvalho Castro Souza,
Cristina de Fátima Nunes de Queiroz, Sônia Lacerda Fleury, Isaías Félix Teixeira Barbosa, Lourdes Mello Nunes
de Carvalho, José Gomes Ferreira, Jandimar Maria da
Silva Guimarães, Henrique Rodrigues Netto, Jandira Ferreira Vaz Torres, Juanita Figueiredo Galeazzi, Aurenilton
Araruna de Almeida, Eliessi Rodrigues Madureíra, Heloísa
Ramos 'Coelho, Maria Guiomar Carneiro Ribeiro e Maria
de Fátima Magalhães. Finalizando, referiu-se ao Presidente Francisco Dornelles pelo seu caráter digno, conciliador - ensejando um maior entendimento no âmbito
da Comissão. Destacou, ainda, o trabalho das Subcomissões
- espinha dorsal de todo o trabalho. O inteiro teor dos
debates será publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, aos
dez minutos do dia quinze do corrente. E, para constar, eu.
Assessora, Maria Júlia Rabello de Moura, Secretária, lavrei a presente Ata que, foi lida, aprovada e assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Srs.
Constituintes, é uma satisfação muito grande para mim
abrir os trabalhos da reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, em que será votado o
Substiutivo elaborado pelo Relator José Serra, com os
destaques e emendas apresentadas.
De início, desejo apresentar aos Srs. Constituintes
meus cumprimentos pelo trabalho relevante que foi realizado, seja na fase das Subcomissões, seja na da própria
Comissão.
Os relat6rios e anteprojetos de cada uma das Subcomissões, bem como o Substitutivo do Relator José Serra,
honram a cultura desta Assembléia Constituinte, porque
abordam os pontos mais delicados e complexos do sistema econômico do País. Foram apresentadas alternativas
e posições divergentes, às vezes, mas todas elas demonstrando grande competência técnica, profundídade e muito
rigor.
O objetivo da Presidência é permitir que o Substitutivo, bem como as emendas e os destaques solicitados sejam
apreciados, tendo cada Constituinte o direito de externar
sua posição, seu 'Ponto de vista, a fim de que o nosso
anteprojeto seja fruto do consenso, do entendimento e da
conciliação. Isso é fundamental para que o Texto Oonstítucional tenha maior legitimidade.
Tendo em vista que o Substitutivo do Relator José
Serra foi apresentado e apreciado pela manhã, proponho
a V. Ex.as que interrompamos a reunião e a reíníeíemos
por volta de 14 horas - aceito sugestões do plenário para que possam ser apresentados os pedidos de destaque
e as emendas. Gostaria de dizer aos Srs. Constituintes, talvez para falicitar os trabalhos, que, de acordo com entendimento mantido com a Presidência da Assembléia Nacional Constituinte e com as diversas Comissões, apreciaremos o Substitutivo hoje apresentado pelo Relator José
Serra, as emendas a ele oferecidas e, ainda, as emendas
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apresentadas aos anteprojetos de cada uma das Subcomissões.
O pedido de destaque para as emendas não implica,
obrigatoriamente pedido de destaque para o artigo. O pedi.
do de destaque para artigo do Substitutivo do Relator José
Serra deverá ser feito, quando o Constituinte desejar suprimir qualquer dispositivo e não tiver certeza de que exista
emenda supressiva. O pedido de destaque parara art~go do
Substitutivo terá como objetivo, portanto, a supressao. Se
o objetivo do Constituinte for substituir, aditar ou modificar, simplesmente pedirá destaque para as emendas, não
havendo necessidade de fazê-lo em relação ao artigo do
Substitutivo.
Para facilitar o nosso trabalho, solicito a V. Ex.as que,
ao encaminhar o pedido de destaque para as emendas, façam constar o número da emenda. É uma colaboração que
todos os Constituintes poderão prestar aos técnicos da Comissão, que têm dormido apenas duas, três horas por dia,
vencendo todas as dificuldades de infra-estrutura. Com isso,
ganharíamos muito tempo.
Como já existem c6pias das emendas, facilitaria muito
se, ao fazer o pedido de destaque, V. Ex.as indicassem
também os números das emendas. Votaremos, desta forma, as emendas apresentadas ao Substitutivo do Relator
José Serra e aos anteprojetos das Subcomissões.
Gostaria de dizer também que, foram apresentadas
aproxídamente 913 emendas, das quais, cerca de 500 relativas ao Sistema Tributário, 300 ao Orçamento e 80 ao Sistema Financeiro. Das 500 emendas concernentes ao Sistema
Tributário, 455 concentram-se em sete artigos, e dessas 200
em um único artigo.
Acredito que, ap6s as negociações realizadas ontem
entre o Relator José Serra e os representantes dos Estados
do Sul e do Nordeste, houve entendimento. Das 500 emendas apresentadas, 400 estavam concentradas em três artigos. Quanto a isso, também houve entendimento.
Pediria aos Srs. Constituintes que, antes de solicitarem
o destaque para as emendas, examinassem o Substitutivo
do Relator, porque creio que elas já foram atendidas. Com
isso, teríamos condições de reduzir o prazo de votação.
Há os assuntos mais polêmicos, e o interesse do Relator
José Serra é de que o seu Relat6rio exprima um certo eonsenso, com relação ao Sistema Tributário, no que se refere
à distribuição de receita entre os Estados do Nordeste, com
relação às alíquotas únicas, fixadas pelo Senado, e à partilha dos tributos criados com a competência residual, no
sentido de haver maior participação dos Municípios na
receita tributária. Com relação a esses assuntos e tópicos,
creio que os objetivos foram plenamente atingidos.
Estive conversando com vários Constituintes, e há
quase que um consenso, no sentido de que interrompamos a sessão, para que V. Ex.as tenham tempo suficiente
para solicitar destaques para as emendas e artigos do
Substitutivo.
Deputado Walmor de Luca, gostaria que V. Ex.a fosse
o primeiro a manifestar-se, não apenas por ser o primeiro
da fila, mas lpor vários motivos, do conhecimento de V. Ex.a
Está V. Ex. a com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, sinto-me extremamente lisonjeado pela deferência de V. Ex.a Minhas colocações são no sentido de
contribuir para o bom andamento dos trabalhos. Lembraria a V. Ex.a que, embora estando aqui há mais de uma
hora, não consegui sequer a relação -das emendas e seu
conteúdo.
Parece-me que o Avulso que contém o Parecer do Relator, ao ser distribUído, deveria vir acompanhado das
emendas que lhe deram origem. Portanto, não há como
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apresentar destaque a qualquer emenda, se não temos
em mãos sequer a complementação do Avulso. Parece-me
que é também a situação de muitos outros Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
tem toda razão.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Em segundo lugar, Sr. Presidente, lembraria, alicerçado nas observações feitas por V. Ex.a, que foram apresentadas novecentas emendas, das quais 500 referentes tão-somente ao
Sistema Tributário, 300...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quinhentas emendas referentes ao Sistema Tributário 300 ao
Orçamento e menos de 100 ao Sistema Financeiro.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, o próprio Regimento, em seu art. 27, prevê a
votação por capítulos ou títulos. Parece-me muito mais
fácil chegarmos a um bom resultado, em face do número
de emendas, se destinarmos cada sessão da Comissão a um
captíulo. Iniciaríamos hoje pela votação mais simples, a
do Sistema Financeiro, que tem menor número de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de ouvir o Constituinte Fernando Gasparian. Mas esclareço, de logo, que não podemos votar qualquer capítulo em separado. O que se pretende, no momento em que
a matéria for reunida, é provar os dispositivos, ressalvados os destaques. Posteriormente, na votação das emendas, poderíamos fazer essa separação.
A proposta do Constituinte Walmor de Luca possibilitaria antecipar a votação.
O que diz o Constituinte Walmor de Luca? Devem vir
por volta de 900 emendas. Dessas, 600 relativas somente
ao Sistema Tributário. Portanto, o número de pedidos de
destaques referentes ao Sistema Tributário deve ser maior
do que o do Orçamento e do Sistema Financeiro.
A Mesa terá condições de ordenar os pedidos de destaques relativos ao Sistema Financeiro, em número de 700,
mais rapidamente do que os pedidos referentes ao Orçamento, que são 300, e ao Sistema Tributário, que são 500.
De modo que, para iniciarmos a sessão destinada à
votação, todos os destaques já deveriam estar ordenados.
Portanto, teríamos de iniciá-la à noite, e perderíamos toda
a tarde.
A sugestão é no sentido de que suspendêssemos a sessão até - digamos - às 15 horas. No mesmo horário,
encerrar-se-ia o prazo para pedidos de destaque. As 15
horas, iniciaríamos a reunião e já teríamos condições e pediria à Se,cretária da COmissãoque convocasse o maior
número de pessoas - de selecionar os destaques, tanto
os relativos ao campo tributário, como os relativos ao
campo financeiro.
Realmente, se for mantida a tendência, se a proporção dos destaques solicitados for esta, começaríamos a
votação do capítulo do Sistema Financeiro às 17 horas.
A proposta foi feita pelo Constituinte Walmor de Luca,
mas gostaria de ouvir a opinião do ilustre Relator da
Subcomissão do Sistema Financeiro, Constituinte Fernando
Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, a sugestão do Constituinte Walmor de Luca é muito boa. Resta saber se haveria tempo para receber
todas as emendas e estudá-las e votá-las ainda hoje à tarde.
Alguns companheiros estão comentando que talvez não
haja tempo. Se ainda não recebemos todas as emendas
apresentadas, talvez não tenhamos tempo de tomar conhecimento de todas as idéias dos Constituintes antes da vo-
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tação. Seria muito bom votarmos primeiro a parte reterente ao Sistema Financeiro, porque, como tem menos
emendas, é mais fácil ordenar os destaques solicitados.
Estou de acordo com a proposta do Constituinte Walmor de Luca de que o Sistema Financeiro seja votado ínícialmente, dentro das condicionantes que coloquei.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A preocupação de V. Ex. a é também a minha. Ao presidir uma
sessão, tenho de me posicionar, ao julgar qualquer proposição, como se fosse um Constituinte. Realmente, na posição de Constituinte, seria muito difícil aceitar um prazo
para apresentação dos destaques sem ao menos ter em
meu poder as emendas apresentadas.
De modo que - repito - proponho suspendermos a
sessão até às 15 horas, para apresentação dos destaques,
baseado na informação que recebi da Secretária de que,
dentro de 40 minutos, as emendas estarão aqui. Mas e à lógica eu me ajoelho - se as emendas não estiverem
aqui dentro de 40 minutos, se, quando nos reunirmos, às
15 horas, os Srs. Constituintes me disserem que não receberam as emendas em uma hora, então, estabeleceríamos
outro prazo. O importante é que todos tenham condições
de participar ativamente das discussões, para que o texto
seja resultado do consenso entre os Constituintes aqui presentes.
Com a palavra o nobre Constituinte Divaldo Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, dentro do critério proposto
pelo Constituinte Walmor de Luca e pelas explicações que
V. Ex.a nos deu, fatalmente o segundo capítulo a ser votado será o do Orçamento, porque, em número de propostas
de emenda, ele está em segundo lugar.
Pelo que tenho sentido, dificilmente os Constituintes
do Norte, do Nordeste e do Espírito Santo terão condições
sequer de discutir o capítulo do Orçamento da maneira
como se encontra. Então, fatalmente o impasse surgiria
logo no segundo capítulo. Deixo, portanto, uma sugestão
a V. Ex.a, no sentido de que dê prioridade aos capítulos
menos polêmicos, ou para os quais há acordo, ou consenso, mesmo que haja discordância a respeito de alguns
artigos. Para o do Orçamento, V. Ex. a daria um prazo
maior, digamos, até amanhã, porque, da maneira como
se encontra, segundo entendemos eu e meus companheiros,
não teremos condições de discuti-lo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concordo com V. Ex.a
Pela conversa que tive com os Srs. Constituintes, acho
que já existe um consenso sobre os pontos fundamentais
dos Sistemas Financeiro e Tributário. Houve um contato
muito estreito entre o ilustre Relator Fernando Gasparian
e o Relator Fernando Bezerra Coelho. Tenho a impressão
de que é precisso maior entendimento entre o Relator e
os membros da Subcomissão.
Concordo com a proposta do Constituinte Divaldo Suruagy. Votaremos, inicialmente, o Sistema Financeiro, em
seguida, o Sistema Tributário. Faremos um intervalo entre
as duas votações, porque, se houver discordância sobre um
ou dois pontos ainda polêmicos, procuraremos chegar ao
entendimento. li: extremamente importante haver consenso
e entendimento, haver conciliação, pois só isso engrandecerá a nossa Comissão.
Com a palavra o Constituinte Darcy Deites.
O SR. CONSTITUINTE DAROY DEITOS - Sr. Presidente, quero apenas levantar uma questão de ordem prática. O ilustre Relator José Serra apresentou o substitutivo,
mas a exigüidade de tempo é muito grande. Não sei se
seria oportuno S. Ex.a, em um prazo de quinze ou vinte
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minutos, 'expor agora as alterações fundamentais que fez
no relatório anterior. Até para nortear os Srs. Constituintes na apresentação dos destaques, não sei se seria oportuno S. Ex.a pronunciar-se a respeito do substitutivo neste
instante. Talvez fosse melhor fazê-lo após as 15 horas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Seria
o caso de buscarmos o entendimento. Vou dar minha
opinião e estou pronto para ser vencido. Em quanto tempo
nós vamos receber essa ...
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, quero fazer uma retificação. V. Ex.a declarou há pouco que, com relação à Subcomissão do Sistema
Financeiro, teria havido consenso, entendimento. Acho que
realmente isso não ocorreu. Algumas das emendas apresentadas pelos companheiros da Subcomissão foram acatadas no último relatório, mas muitas não o foram. Evidentemente, em muitos pontos, ainda existem discordâncias, e haverá votação para decidir se a Comissão apóia
ou não as emendas rejeitadas. Digo isto porque pode ficar
a impressão de que, no caso da Subcomissão do Sistema
Financeiro, houve consenso sobre o anteprojeto, fato de
que não tenho conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
descupas a V. Ex.a O problema foi de expressão, Teremos
um número grande de emendas, tanto no capítulo do
Sistema Financeiro como no do Sistema Tributário -no
do Sistema Tributário muito maior - para votar. Eu disse
que, em alguns pontos polêmicos, pode acontecer o que
ocorreu no caso do Sistema Tributário: a princípio, pensou-se que para um artigo havia trezentas emendas e,
no momento da discussão, praticamente chegou-se a um
acordo. A concordância em alguns pontos polêmicos fará
com que a discussão gire em torno de outras emendas.
Para alguns pontos que pareciam mais polêmicos, já teria
havido certo consenso. O entendimento foi nesse sentido.
Quanto à sugestão do Constituinte Darcy Deitos - e
o Relator dosé Serra está aqui ao meu lado dizendo que
gostaria de fazer uma apresentação do relatório, em linhas
gerais - receio que, se nos estendermos nessa discussão,
pois o Relator tem grande conhecimento da matéria, apresíou-a profundamente, restará menos tempo ainda para
que cada um dos Constituintes analise o substitutivo e
apresente os seus destaques. Mas é uma questão sobre a
qual gostaria de ter a opinião de V. Ex. as
Eu preferiria que interrompêssemos a sessão, para que
V. Ex.as pudessem ler e examinar o substitutivo, pois é
mais objetiva a leitura de um texto do que a exposição.
(Pausa.)

Tendo em vista a concordância de todos, está encerrada a reunião. Convoco outra para as 15 horas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Srs. Constituintes, dando prosseguimento à reuniao, gostaria de indagar a V. Ex.as se têm algum destaque a apresentar. (Pausa.)
Srs. Constituintes, dentro de cinco minutos encerraremos o prazo para os pedidos de destaque.
Gostaria de convidar o Constituinte Darcy Deitos para
ocupar a Mesa, a fim de nos ajudar na votação do substitutivo.
Coloco em votação o substitutivo do Constituinte dosé
Serra, ressalvados os d-estaques. A chamada será f-eita pelo
Constituinte Darcy Deitos.
Quem estiver de acordo com o substitutivo, ressalvados os destaques, diga "sim". Se não houver quorum na
votação, verificaremos posteriormente.
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(Votação)
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Questão de ordem, Sr. Presidente. Solicitaria à Mesa que desse
o número de votos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Até
agora, onze "sim".
(Votação)
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES Não, com declaração de voto.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Não,
por inversão inclusive da pauta dos trabalhos pelo Sr. Presidente. A deliberação foi feita pela manhã, quando a
~esa tinha aceitado inclusive a votação por capítulo, e
nao o fez agora, incoerentemente. Meus protestos pela
posição da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex.a que esperasse um pouco. Após a votação, darei
a explicação ao nobre Constituinte.
(Votação)
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está em
votação, No momento, não há questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Mas é
sobre o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Um minuto, por favor.
O SR. CONSTITUINTE, JOVANNI MASINI - Os suplentes devem ser chamados pela ordem de Inscrícão no
livro e não pela ordem partidária.
(Votação)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Serão
chamados pela ordem de inscrição no livro. Votaram "sim"
os Constituintes: Adhemar de Barros Filho, Adroaldo
Streck, Affonso Camargo, Airton Sandoval Basilio Vilani
B~nito Gama, Cid Sa~óia de Carvalho,' Darcy DeitDs:
DIValdo Suruagy, Domingos Juvenil, Fábio Raunheitti,
Fernando Bezerra COelho, Firmo de Castro Francisco Dornelles, Furtado Leite, Geraldo Fleming, Gerson Camata,
Harlan Gadelha, Ivan Bonato, Ivo Vanderlinde d-essé Freire,_Jesus Tajra, !'Üão Castelo, doão Machado 'Rollemberg,
Joao Natal, dose Carlos Vasconcelos dosé Guedes dosé
Luiz ide Sá, dosé Luiz Maia, dosé Serra,'José Tinoco, d~vanni
Masini, Jutahy Magalhães, Lézio Sathler, Márcio Braga,
Mauro Campos, Messias Góis, Mussa Demes, Naphtali
Alves, Nion Albernaz, Osmundo Rebouças, Pedro Seolin,
Roberto Torres, Rose de Freitas, Ruberval Pilloto, Sérgio
Spada, Sérgio Werneck, Simão 8essim, Wilson Campos e
Jayme Santana; votaram "não" os Constituintes: Luiz
Gushiken, Virgílio Guimarães e Walmor de Luca; absteve-se de votar o Constituinte Irajá Rodrigues.
Vou proclamar o resultado da votação: 50 "sim" e
3 "não", sendo 2 com declaração de voto (anexas), e uma
abstenção. São 54 votantes. Está aprovado o substitutivo,
ressalvados ()S destaques. Passemos à votação, em globo,
das emendas com parecer contrário. Os Senhores Constituintes que acompanharem o voto do Relator votarão
"sim"; os que forem contrários ao Relator votarão "não".
Em votação. Votaram "sim" os Constituintes: Adhemar
de Barros Filho, Adroaldo Streck, Affonso Camargo, Airton
Sandoval, Basilio Vilani, Benito Gama, Cid Sabóia de Carvalho, Darcy Deitas, Divaldo Suruagy, Domingos Juvenil,
Fábio Raunheitti, Fernando Bezerra Coelho, Firmo de
Castro, Francisco Dornelles, Furtado Leite, Geraldo Fle-

Agosto

de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

míng, Gerson Camata, Harlan Gadelha, Ivan Bonato, 1;:0
Vanderlínde Jessé Freire, Jesus Tajra, João Castelo, Joao
Machado R~llemberg, João Natal, José Carlos Vasconcelos,
José Guedes José Luiz Sá, José Luiz Maia, José Serra,
José Tinoco' Jovanni Masini, Jutahy Magalhães, Lézio
Sathler Mârcio Braga, Mauro Campos, Messias Góis,
Mussa Demes, Naphtali Alves, Nion Albernaz, Osm~do
Rebouças, Pedro Ceolin, Roberto Torres, Rose de FreItas,
Ruberval Pilloto, Sérgio Spada, Sérgio Werneck, Simão
Sessim, Wilson Campos e Jayme Santana; votaram "não"
os Constituintes: Luiz Gushiken, Virgílio Guimarães e
Walmor de Luca; absteve-se de votar o Cbnsiituinte Irajá
Rodrigues.
Vou proclamar o resultado da votação: 50 "sim" e
3 "não" e uma abstenção. São 54 votantes. Estão rejeitadas as emendas.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Peço
a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já darei
a palavra a V. Ex.a Um minuto.
Convoco outra reunião para as 18h, quando. de acordo
com a sugestão apresentada pelo Constituinte Walmor de
Luca, vamos apreciar as emendas e os destaques referentes ao Sistema Financeiro.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMA'RAES Sr. Presidente, havia feito uma declaração de voto, que
foi aceita pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) -. A. declaração de voto é feita por escrito, Sr. Constltumte.
O SR CONSTITUINTE, WALMOR DE LUCA - Sr. Presidente, ievanto esta questão de ordem para dizer que
isso está no Regimento, no Capítulo li, que trata das
atribuições do Presidente. Gostaria que V. Ex. a atentasse
para o que diz o Regimento:
"Art. 5.° São atribuições do Presidente, além
de outras conferidas neste Regimento:
XVIII - zelar pelo prestígio e o decoro da
Assembléia Nacional Constituinte, bem como :pela
dignidade de seus membros, em todo o território
nacional, assegurando a estes o respeito a suas
prerrogativas."
Sr. Presidente, é o Regimento Interno que me dá a
prerrogativa de dizer que, de acordo com o art. 27 "a
votação' será feita por títulos ou capítulos, ressalvadas
as emendas e os destaques concedidos".
Sr Presidente V. Ex. a não me deu a palavra para
a que~tão de O'rd~m que solicitei no início da votação.
Embora reconheça que a maioria tenha dado voto favorável, a votação é nula de pleno direito, haja vista a
deliberação de hoje de manhã, quando V. Ex. a acolheu
uma sugestão regimental de se fazer a votação por capítulos. V. Ex. a teve a concordância do Plenário, mas agora
não está levando em consideração que estamos votando
um substitutivo que tem três capítulos. Essa é a questão
fundamental. São três capítulos. O Regimento, Sr. Presidente, foi violentado por V. Ex.a Aqui fica o meu protesto, e é esta a razão do meu voto contrário, Sr. Presidente. Eu poderia perfeitamente votar a favor de um
capítulo do substitutivo do Constituinte José Serra, mas
não teria a liberdade de poder votar contra um outro.
V. Ex.a tolheu essa minha liberdade. Não apenas a minha,
mas a de todos os membros desta Comissão. Foi um ato
de força da Mesa. É uma prerrogativa que o Presidente
não tem. Pelo contrário, é prerrogativa de V. Ex. a, sim,
zelar pelo decoro e assegurar a cada um dos Srs. Consti-
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tuintes o poder de livremente manifestar seus pontos
de vista.
Quero declarar que não pude votar livremente, exatamente :pO'rque a Mesa me tolheu aquilo que de manhã,
havia acatado, com O' consentimento do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Sr. Constituinte Walmor de Luca, sabe V. Ex.a do apreço
e da admiração que lhe devoto.
Quero dizer-lhe que o art. 29, § 4.0, do Regimento,
diz o seguinte:
"A votação do projeto far-se-á em globo, ressalvadas as emendas e os destaques concedidos..."
O art. 27 diz que as emendas e os destaques poderão
ser votados por títulos e capítulos. É isso que vamos fazer,
atendendo à proposta do nosso ilustre e digno Constituinte
Walmor de LUca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Retiro
a minha proposta, inclusive porque V. Ex. a não a acolheu
na medida em que colocou em votação o substitutivo
como um todo, e não por capítulos.
É exatamente aí que se alicerça o meu protesto contra a Mesa. Quero que fique registrado nos Anais da
Assembléia Nacional Constituinte, Sr. Presidente, que
houve um golpe aqui hoj e. Essa votação em bloco constituiu-se num verdadeiro golpe. Tenho certeza que V. Ex.a
concordará 'Comigo em que o resultado seria outro.
Com a palavra o Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES
Vou apenas acatar a sugestão feita, porque a bancada
do PT aqui presente votou contrariamente ao substitutivo.
Como nas Subcomissões havia a liberdade &l manífestação verbal, imaginei que aqui na Comissão, ocorreria o mesmo.
Mas o Presidente já disse que as declarações de voto
serão feitas por escrito. Evidentemente, i1M'emos isso, e
diremos porque consideramos esse Substitutivo conservador.
O SR. PRESIDENTE (F-rancisco Dornelles) - Esta
questão V. Ex. a a apresentará por escrito, no momento
oportuno. Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES _
Não atendem à questão da Justiça Fiscal, especialmente,
além de outras questões que não foram contempladas.
Vamos [ustãrícar o porquê do nosso voto contrárío ao
Substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
a palavra o Sr. Constituinte José Gados Vasconcelos,
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASGONCELOS - Sr. Presidente, por mais que preze o Constituinte
Walmor de Luca, não posso eoneordae com a interpretação que S. Ex. a dá ao Regimento. E não, posso concordar porque, na realídade, o Regimento é muito claro
quando nos manda votar todo o Substitutivo, eessafvados
os destaques que foram apresentados,
Sobre a segunda questão, quero dizer que, na votação
das emendas e destaques, pode-se votar capítulo por capítulo.
Creio eu que, quanto à inversão dos ooa>ítuloB, a decisão deve ser tomada pelo plenário, e não pela Presidência, ou seja, se a Presidência quiser eolocae em votação
o terceiro capítulo antes do primeiro, terá de consultar
o plenário. Até agora, o comportamento da Presidência
foi corretíssimo e - tenho certeza - 'continuará sendo,
porque essa é a: orientação do Sr. Presidente.
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Chamo, entretanto, a atenção da Presidência para
que não adote, por mera consulta ou sugestão de alguns
Oonstitulntes, a inversão dos capítulos, porque isso feriria o Regimento. Só por deeísão do plenário V. Ex.a pode
fazer essa inversão.
Levanto esta questão de ordem porque é do interesse
das bancadas do Norte 'e do Nordeste que sejam votados
os oapítulos de acordo com a ordem em que se encontram no Relatório, ou seja, inicialmente devemos votar
capítulo que trata do Sistema ':Dributário; em segundo
lugar, o que trata do Orçamento; e, em terceiro lugar, o
que trata do Sistema Financeiro.
É este o apelo que faço recorrendo ao plenário da
decisão de V. Ex. a, se não for atendido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Senhor
Constituinte, em que pese ao fato de poder ser esta uma
decisão da Presidência, quero fazê-lo da forma mais democrática possível.
Só quero explicar a V. Ex.as que é do interesse de
todos os presentes que comecemos a votação o mais rápido possível, para que possamos dar uma demonstração
à sociedade brasileira de que queremos apreciar o mérito
dos textos que aqui estão.
Foram vários os motivos pelo quais propus que votássemos inicialmente o Capítulo do Sistema; Financeiro.
Quem quiser que verífíque ísso lá em címa: os destaques
foram pedidos ao Sistema Financeiro, '00 Sistema Tributário eao Orçamento. Em primeiro lugar porque, das setecentas emendas apresentadas, quinhentas se referem ao
Sistema Tributário. Em segundo lugar, como se permitiu
que os destaques fossem pedidos mesmo por Constituintes
que não são membros da Comissão, o número de pessoas
que pediram destaques '00 Sistema ':Dributário é muito
maior.
Deste modo, temos condições de ordenar os destaques
pedidos ao Sistema Fínanceíro de forma muito mais rápida.
Por outro lado, conversando hoje com os oonstítuíntes Divaldo Suruagy e João Alves, S. Ex.as pediram que
deixássemos o Capítulo do Orçamento para o final, porque, havendo ainda alguns pontos pendentes, acreditam
que podada haver uma !pOSição quase de consenso, que
ínteressarta à bancada do Nordeste.
Esta é a minha colocação, mas aceito a sugestão de
V. Ex.a ,e proponho que a ordem da votação seja a seguinte: em primeiro lugar, o Sistema Financeiro; em segundo
lugar, o Sistema TrLbutário, e, em terceiro, o Orçamento.

°

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Senhor
Pre.sidente, peço a palavra para encamínhae contra. Acho
que V. Ex.a deveria submeter ao plenário a proposta do
Constituinte José Carlos Vasconcelos, no sentido de que
votemos o Sistema Tributário em primeiro lugar, o Orçamento em segundo lugar ,e o Sistema Financeiro em terceiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Mas já
houve deliberação de manhã a esse respeito.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA V. Ex.a
não respeitou o que houve de manhã.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Coloco
em votação a proposta da Mesa e da Presidência, no sentido de que votemos 'em primeiro lugar o Sistema Financeiro, em segundo, o Sistema Tributário <8, em terceiro,
o Orçamento.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, peço a palavra para encaminhar eonhariamente ...

não.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) -

Pois

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, acho que a coerêncía deve ser o primado
essencial do homem, e em conseqüência, do Constituinte.
Não vejo coerência entre 'a proposta que a Mesa encaminha agora e o que ela fez há poucos instantes. Ela
interpretou o Regimento a seu modo. Interpretou o Regimento pelo art. 29, dizendo que poderia ser feita a votação global do Substitutivo. E assim o fez. E o fez insisto - de forma imperial. Agora a Mesa se reporta
exatamente a uma sugestão feita de manhã, que tinha
sentido contrário.
A sugestão fleita de manhã era no sentido de que
desdobrássemos o Relatório do eminente Constituinte José Ser.ra em três partes, em três capítulos, conforme prevê o próprío Regimento Interno. V. Ex.a não fez isso. Mantenha V. Ex.a sua decisão já que não acatou a questão
de ordem por mim levantada durante o processo de votação desta sessão da tarde. Insisto em que, V. Ex.a seja
coerente e faça ,ai votação de acordo com os 'artigos e com
aquilo que apresentou o Constituinte José serra, V. Ex.a
não pode, a seu bel-prazer, votar os três capítulos globalmente e dépoís querer dar destaque a um outro capítulo. Seria incoerência. Já que V. Ex. a não aceitou a votação em separado 0.0 RelJatório do eminente Oonstdtuínte
José Serra, 'em capítulos, não há por que inverter agora
a ordem da votação. Portanto, Sr. Presídente, já que não
foi por V. Ex. a acatada a decisão tomada, pela manhã,
não há por que agora V. Ex.a imperiosamente Inverter a
votação alterando aquJ10 que é a íntenpretação do artígo 29.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francis,co Dornelles) - Concedo a palavra a V. Ex.a para uma questão de ornem.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sobre o processo de votação, eu índagaría se, além da proposta da P.residência, exiSte outra proposta em discussão.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUOA - Sim,
existe a minha proposta.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Eu
pediria à Mesa que esclarecesse quais são as propostas
existentes que serão submetidas à votação.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUOA - A
minha proposta é no sentído de que sejam votados os
capítulos de acordo com o Relatório do Constituinte José
Serra, começando pelo Sistema Tributário. Estou com o
Relatório de S. Ex.a, aprovado agora, que estabelece, o
&:;guinte: .Siste~a Tributário, Orçamento e, por último,
SlSte:n.a Financelro. :É esta a eoerêncía que agora peço ao

plenárío,
O SR. PRESIDENTE (:Flrancisco Dornelles) - Gostaria de colocar a seguinte proposta: votaríamos em primeiro lugar o Sistema Financeiro, em segundo o Sistema
Tributário. a seguir o Orçamento.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUOA - Como
V. Ex.a decide integralmente isso?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Decido
com base ...
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, gostaria de levantar uma questão de
ordem para esclareeer.
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o SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Recorro ao Plenário para esta decisão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex. a
poderá recorrer 'ao Plenário.
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palarcra para uma questão de
ordem.'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- ST. Presidente, V. Ex.a determinou isso pela manhã.
Temo que os trabalhos fiquem confusos e percamos nossos prazos. Acho que todos nós devemos cooperar com a
Presidência, para que os trabalhos cheguem a bom termo,
O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - Agr,adeço a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Gostaria de lembrar a V. Ex.a que pela manhã rícou
deliberado que a votação das emendas seria feita por
capítulos, e não propriamente a do R,elatório. As emendas, logicamente, se referem ao Rela;tório, inicialmente
ao Sistema FínanceÍ>ro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE OARVALHO
- Posteriormente, ao Sistema Tributário e, por fim, ao
Orçamento. Gostaria, então, que V. Ex. a decidindo minha
questão de ordem, relevasse ao Plenário que serão examinadas as emendas, 'e não partes do Relatório, embora
as emendas digam respeito às partes e seções do Relatório.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concordo plenamente com V. Ex.a e é isso que desejo. Vamos inicialmente ao examinar 'as emendas relatívas ao
Sistema Financeiro, em seguída ao Sistema Tributá(rio e,
posteríormente, 00 orçamento,
Esta a proposta que está sendo apresentada, Aqueles
que estiverem de acordo votam "SIM", e aqueles que não
estiverem de acordo votam "NAo". Começará a votação.
O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS - Senhor
Pr,esidente, pedi a palavra pela ordem e não fui atendido.
O SR. PRESIDENTE (Francíseo Dornelles) - Peço
desculpas a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS - Senhor
Presidente, havia primeiramente, uma proposta do Constituinte José Carlos Vasconcelos, e 'em todo lugar do
mundo a primeira proposta tem preferência. Perguntaria a V. Ex.a se pode ser dada preferência a essa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A primeira proposta foi do Presidente da Mesa, apresentada
hoje, durante a sessão da manhã.
O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS - Como
V. Ex.a disse, o Constituinte Divaldo Suruagy, pela manhã, fez uma proposta que V. Ex.a aeatou. se houver
gravação, V. Ex. a confirmará o que estou dizendo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Constituinte Divaldo Suruagy apoiou uma proposta feíba pelo
Presidente da Me8~.
O SR. CONSTITUINTE WILSON OAMPOS - Shn,
mas, de acordo com essa proposta o capitulo do Orçamento seria o segundo a ser votado. V. Ex. a 'está propondo,
agora, que seja o terceiro.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não, é
exatamente o contrário. Darei a palavra ao Constituinte
Divaldo Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Gostaria de esclarecer minha posição em relação a este
assunto. Quando o Constituinte Walmor de Luca colocou
o critério deveria ser estabelecido levando-se em consíderação o número de emendas apresentadas a cada capitulo. A Mesa esclareceu que o maior número de emendas
se referia ao Sistema Tributário, em segundo lugar ao
Orçamento e depois à parte financeira. Então, consciente de que a parte mais polêmica para os Constituintes
do Norte, do Nordeste e do Espirito Santo é a do Orçamento, solicitei ao Presidente - não como questão de
ordem - que a parte do orçamento, que - imagino eu
z.: vai gerar - um confronto neste colegiado, ficasse por
último. Por outro lado, o Constituinte José Carlos Vasconcelos colocou, com muita propriedade, que, se tiver de
haver um confronto, que ele surja logo no início deste
debate. para que se firme, então, posição em torno do
assunto. Mas, a minha proposta foi esta que o Presidente
acabou de expor.
O SR. PRESIDENTE (FranciSCO Dornelles) - Aceitei
a sugestão de S. Ex.a e ela se tornou minha proposta.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Tornou-se uma proposta do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ~ Colocarei em 'Votação em primeiro lugar, as emendas do Sistema Financeiro. em segundo as do Sistema Tributário
e, em terceiro, do Orçamento. Começará a votação.
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GUIMARÃES Sr. Presidente, pelo Regimento, tem que começar pelo
final.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aceito
a sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sugiro
que façamos uma votação simbólica. Se houver dúvida
quanto ao resultado, ai, então, se procederia à votação
nominal.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aceito
a proposta. Aqueles que estiverem de acordo com a proposta do Presidente, permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovada a proposta da Presidência.
O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS - Peço
verificação de votos, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Peço
verificação, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE FERES NADER - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Ooncedo a palavra ao Constituinte' Feres Nader.
O SR. CONSTITUINTE FERES NADER - Faco um
apelo aos nobres constituintes, nossos colegas, no sentido
de que não coloquem em dúvida a palavra do nosso Presidente. Constatamos pessoalmente que a maioria foi a
favor da proposta de S. Ex.a Pedir verificação é uma perda de tempo, pois é a materialização de uma desconfiança em quem está trabalhando com todo ardor, como todos
nós estamos, para fazer uma Constituição à altura dos
anseios do povo brasileiro.
O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS - Mas é
democrática?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de lembrar a V. Ex.a que quero ser o mais democrá-
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tíco possível. Vamos fazer a votação nominal. Aqueles
que estiverem de acordo com a proposta da Presidência,
digam "sim".
(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
encerrada a votação. Vinte ·e oito Srs. constituintes votaram "sim" e vinte e cinco votaram "não". Está aprovada
a proposta.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da presente reunião, convocando outra para às
19:00 h de hoje, quando votaremos as emendas ao capítulo do Sistema Financeiro.
Está encerrada a Reunião.
O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - Srs.
constituintes, dando continuidade à sessão iniciada no
dia de hoje, passaremos a examinar os destaques e as
emendas apresentadas ao Substitutivo. Gostaria de deixar bem claro que esta não
outra sessão, mas aquela
que começou anteriormente, que continua. Se for interrompida, a próxima será apenas uma continuidade desta.
l!J importante fazer esta observação, para esclarecer os
problemas levantados por alguns constituintes. Significa
que a ordem de inscrição dos suplentes será a mesma,
ou seja, não há necessidade de nova inscrição. Contudo,
se algum suplente se inscrever, será colocado posteriormente aos suplentes que aqui estão. Convido para compor a Mesa e ajudar no processo de votação o ilustre
constituinte Walmor de Luca. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, naturalmente que me sensibiliza o convite de
V. Ex.a para fazer parte da Mesa Diretora dos trabalhos.
Entretanto, creio haver um impedimento, que entendo
ético, tendo em vista que estou investido, nesta Comissão,
ao lado dos companheiros Nion Albernaz e Rose de Freitas, da condição de Vice-Líder do PMDB. Assim sendo,
Sr. Presidente, é possível que, no decorrer dos trabalhos,
eu tenha de fazer alguma intervenção, não na condição
de constituinte, mas sobretudo como representante da
Liderança do meu partido. Portanto, seria até uma incoerência, já que o PMDB está representado pelo Relator,
Constituinte, .José Serra, que tivesse mais outro representante na Mesa. Ficarei, desse modo, limitado à atual situação, isto é, cumprindo o papel de que me incumbiu
a Liderança do meu partido.
Agradeço a V. Ex.a o convite.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tendo
em vista as ponderações do ilustre Constituinte Walmor
de Luca, convido para compor a Mesa o Constituinte Mussa Demes. (Palmas.) Gostaria de dizer aos Srs. constituintes que devemos, de acordo com o disposto no Regimento, votar inicialmente os destaques ao Substitutivo
que têm sentido supressívo. Se aprovados esses destaques,
simplesmente O artigo será suprimido do Substitutivo do
ilustre Relator .JQsé Serra. Começaremos a votação pelo
pedido de destaque do Constituinte .Jayme Santana, para
a sUJPl'essão do art. 66, item V, e pasâgraro úníco, do Substitutivo do Relator .José Serra.
O SR. CONSTITUINTE .JAYME SANTANA - Sr. Presidente, [peço que seja retírado este destaque ao art. 66.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Constituinte Jayme Santana retirou o pedido de destaque. Temos, em segundo lugar, o pedido de destaque para o art.
66, item V, e poa.rágvalfo único, feito pelo ilustre Constituinte .José Carlos Vasconcellos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS - Sr. Presidente, também retiro o pedido de
destaque.
é
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O ilustre Constituinte .José Carlos Vasconcellos retirou o seu
pedido. O ilustre Constituinte Fernando Gasparian nos
informa que também retira o pedido de destaque ao art.
68, inciso VI. S. Ex.a, no 'entanto, solicita a supressão do
art. 69 do Substitutivo do Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, estou pedindo a supressão do § 2.0 do art.
69. Não é o artigo inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O texto cuja supressão é solicitada pelo Constituinte Fernando
Gasparian o seguinte: "O Banco Central do Brasil poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou
a taxa de juros". O Constituinte Fernando Gasparian
tem três minutos para defender a sua proposição.
é

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente e Srs. constituintes, no Substitutivo anterior, que nos foi distribuído na segunda-feira, o § 2.0 estipulava: "O Banco Central do Brasil poderá comprar e
vender títulos de emissão do Tesouro Nacional no mercado, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a
taxa de juros". A redação, agora, com o impedimento de,
mediante emenda, resolocar a expressão "no mercado",
fica prejudicada, Este § 2.0 , na verdade, ;permite ao Banco Central - e não estava sendo permitido no anterior
- negociar como agente financeiro da União, vendendo
títulos de emissão do Tesouro Nacional. A redacão anterior, do próprio Relator José Serra, estípulava" que essa
atuação só seria possível "no mercado", como forma de
regular a taxa de juros, que é atividade específica da.
autoridade monetária. Da forma como se redigiu, continuará o Banco Central fazendo o que faz até hoje: pegar
títulos do Tesouro para vendê-los ou emprestá-los à
União, isto, é, descaraeterízando o Banco Central como a
autoridade monetária de que o Pais necessita. Na impossibilidade de se manter a redação anterior do Substitutivo do Relator José Serra e não havendo alguma no sentido de conservar a expressão "no mercado", proponho a
supressão deste § 2.0 , a fim de evitar que o Banco Central
se utilize de práticas condenáveis, antes passando a ser
tão-somente autoridade monetária.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. O Constituinte Fernando Gasparian afirmou
que não se admite qualquer emenda, mas poderia ter
sido pedida a manutenção do Substitutivo original do
Relator .José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se houver emendas, ele pede a supressão. Se esta for aprovada,
estará suprimido o dispositivo. Mas, se este for mantido
e receber emendas modificativas ou aditivas, estas serão
votadas.
O SR. CONSTITUINTE SIM:AO SESSIM - Sr. Presidente, pela ordem. Se, por acaso, o destaque ao artigo
for aprovado, as emendas estão prejudicadas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente, porque o destaque é para suprimir. Agora, se não
for aprovado, se mantiver o dispositivo do Relator José
Serra, aí as emendas serão examinadas.
Concedo a palavra ao Relator, Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Inicialmente, no texto da Subcomissão não figurava este § 2.0, o que, de certa
forma, colocava uma restrição absolutamente extraordinária a respeito da operação do Banco Central quanto aos
títulos do Tesouro. Quer dizer, se o Banco Central quisesse comprar títulos do Tesouro, não poderia fazê-lo, nem
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no mercado, pois elevaria as taxas de juros, por pressionar os títulos privados e, ao mesmo tempo, deixar de
lado os títulos do Tesouro, causando problemas bastante
sérios. Então, acrescentamos este parágrafo, que, a meu
ver, é importante, pois visa a impedir a prática de uma
política monetária - diria - não desejada sequer pelos
monetaristas mais ferrenhos. Agora, por que a modificação que permite ao Banco Central comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de
regular a oferta de moeda ou a taxas de juros? De fato,
aqui se permite que, além de o Banco Central comprar no
mercado, se for o caso, o faça diretamente do Tesouro,
com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa
de juros, e não de financiar o Tesouro. Isto é importante
e se completa com outros artigos do texto, obrigando o
Banco Central a transferir ao Tesouro as atividades que
lhe são próprias, como, por exemplo, a emissão de títulos.
Hoje, o Banco Central emite títulos para o Tesouro este é um problema bastante sério - e o faz inclusive
para financiar a este, prática expressamente prníbida no
§ 1.0 deste artigo, quando diz: "É vedado ao Banco Central
do Brasil conceder, direta ou indiretamente, empréstimos
ao Tesouro Nacional ... " Creio que a possibilidade de comprar diretamente acrescente um elemento de flexibilidade,
dependendo de como estiverem as condições do mercado
de títulos. Portanto, não me parece justificável a supressão deste artigo. Se o suprimirmos, o texto, tal como está,
refletirá um ultramonetarismo que, insisto, nem os discípulos de Milton Friedman, de Hayek, enfim, dos manetaristas mais ortodoxos poderiam desejar. O capítulo inteiro
defende exatamente a necessidade de o Banco Central não
financiar despesas do Tesouro. Há todo um sistema de
controles e dispositivos que inviabilizam esta possibilidade, suficientes, a meu ver, para justificar a manutenção
do § 2.0 Além do mais, se este parágrafo fosse suprimido,
ficaríamos diante de uma realidade impossível de ser administrada pela sua ortodoxia. Entre as medidas anunciadas hoje pelo Governo, tanto quanto pude saber, figura
exatamente a da proibição de que o Banco Central emita
títulos do Tesouro. Esta separação, de certa maneira, acada de concretizar-se, hoje, a nível de Governo Federal propriamente dito. Assim, opino contra a supressão deste
parágrafo.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN
801'. Presidente, gostaria de voltar 'a falar sabre o assunto,
porque, na verdade, se não for suprimido este parágrafo,
diversas emendas posteriores ficarão invalidadas, uma vez
que ao Banco do Brasil, no Anteprojeto do Relator José
Serra, se vedaria exercer o papel de agente financeiro do
Tesouro Nacional. O Banco do Brasil será afastado, e o
Banco oentrat ficará no seu lugar. [Haverá um esvaziamento do Banco do Brasil, se ele não for, como está colocado
em emendas posteriores, o agente financeiro do Governo,
e, sim, o Banco Central, como proposto pelo Relator José
Serra. Na verdade, não apresentamos nenhuma emenda a
este artigo, porque ele colocava "no mercado". Agora da
forma como está redigido, só se for possível voltar à redação original do Substitutivo do próprio Relator José Serra.
Neste caso, retiraria este meu pedido de eliminação do
artigo. Mas, colocado como está, automaticamente, ele prejudicará uma série de emendas destinadas a preservar o
Banco do Brasil, a não esvaziá-lo, como, realmente, de
forma geral, é a intenção do Anteprojeto do Relator José
Serra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Esclareço a V. Ex.as que o Constituinte Fernando Gasparian foi
o Relator da Subcomissão; de acordo com o Regimento
Interno, S. Ex.a poderá defender a sua proposição por
três minutos; depois que o Relator apresentar a sua posição, não caberá a tréplica. No entanto, em consideração a
este início de reunião, e como eu realmente não estava
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informado deste dispositivo elo Regimento, darei a palavra ao Relator José Serra. O Constituinte fará a sua
defesa, e depois não caberá a tréplica.
Concedo a palavra ao Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Em primeiro lugar,
nosso projeto não pretende esvaziar o Banco do Brasil.
mesmo porque o Banco do Brasil não tem a função, hoje;
de emitir títulos do Tesouro, nem algo parecido. Portanto,
não é correto dizer que se pretende esse esvaziamento.
Acho uma incompreensão do que está aqui formulado e de
c<;>mo funciona o mercado dizer que este parágrafo prejudica outras emendas. Não prejudica, absolutamente. Foi
apenas de um aperfeiçoamento, em sintona com o espírito
do parágrafo que acrescentamos ao artigo, que era da
Subcomissão. Como estava inviabilizaria o funcionamento
do sistema de financiamento público do Brasil, porque inviabilizaria a operação dos títulos públicos. Insisto em
que nem o monetarista mais desvairado poderia propor
isso. Introduzimos apenas um aperfeiçoamento que não
significa, em absoluto, esvaziar funções do Banco' do Brasil,
mesmo porque não se pode tirar funções de quem não as
tem, nem as desempenha.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, quero retirar a proposta. Se o Sr. Relator
afirma que não prejudica as propostas de emenda ainda
pendentes e se as medidas garantem ao Banco do Brasil
o papel de agente financeiro do Tesouro Nacional como
S. Ex.a. afirmou, então, retiro a minha proposta. '
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já está
iniciado o processo ele votação. Não tendo sido retirada
antes, a sua proposta vai a votos.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
É importante colocar que as emendas não ficarão [Jr.ejudicadas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a proposta
de supressao oferecida pelo Constituinte Fernando Gasparian digam "sim"; os que disserem "não" estarão votando com o Relator.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, pela ordem.
. . .0 SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
InICIar o processo de votação ...
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, sou autor da proposta retiro-a' não tem
sentido votá-la.
"
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Iniciado o processo de votação ...
9 SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN
Foi feito o encaminhamento de votação, não o início da
chamada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu gostaria de esclarecer o seguinte: o Constituinte não pode
retirar seu pedido, sob condição.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Mas o Relator afirmou, e tenho que acreditar no Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se
V. Ex. a disser: eu retiro, tudo bem. Agora, sob condição
não posso aceitar o pedido. Coloco em votação. . .
'
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente, pela ordem. Já que existe dúvida sobre se pode
ou não ser retirada, em função de matéria a ser votada
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posteriormente, proponho, então, uma solução íntermedíária, que se postergue especificamente a votação dessa
emenda para o final.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Absolutamente. Sob condição, não posso retirar. Vamos votar.
Aqueles que disserem sim estarão de acordo <10m o Constituinte Fernando Gasparian, pela supressão. Os que disserem não, estarão mantendo o artigo do dispositivo do
Substitutivo do Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Sr.
Presidente, é um absurdo. O autor pode ter-se equivocado
antes de apresentar o pedido. A Presidência tem que aceítar a retirada da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - S. Ex. a
não a retirou, absolutamente, e não posso retirá-Ia sob
condição. Quem estiver de acordo com a supressão do
artigo do Anteprojeto do Constituinte José Serra, proposta
pelo Constituinte Fernando Gasparian, vota sim. Quem entender que deve ser mantido o dispositivo do Relator José
Serra vota não. Foi rejeitada a proposta do Constituinte
Fernando Gasparian por 46 votos "não", 7 "sim" e duas
abstenções.
Votaram Sim os Constituintes: Fernando Gasparian,
Flávio Rocha Harlan Gadelha, Irajá Rodrigues, Luís
Gushiken, Sérgio Spada e Wilson Campos; Votaram Não
os Constituintes: Adhemar de Barros Filho, Adroaldo
Streck Airton Sandoval, Basílio Vilani, Benito Gama, Cid
Sabóia' de Carvalho, Darcy Deites, Divaldo Suruagy, Domingos Juvenil, Fábio Raunhetti, Feres Nader, Fernando
Bezerra Coelho, Firmo de Castro, Francisco Dornelles, Geraldo Fleming, Gerson Câmara, Ivan Bonato, Ivo Vand~r.
linde Jessé Freire, Jesus Tajra, João Carlos Bacelar, Joao
Cast~lo João Machado Rollemberg, João Natal, José Caro
los Va~concellos José Guedes, José Luiz de Sá, José Luiz
Maia José Mari~ Eymael, José Serra, José Tinoco, Jutahy
Mag~lhães, Márcio Braga, Mauro. Campos, Messias Góis,
Mussa Demes, Naphtali Alves, NIOn Albernaz, os~undo
Rebouças, Pedro Ceolin, Roberto Torres, Ruberval Pllloto,
Sérgio Werneck, Simão Sessím, Walmor de L~ca e ,,~al.
deck Ornélas; abstiveram-se de votar: Jovanm Masml e
Virgílio Guimarães.
O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO ROCHA - Sr. Presi·
dente meu voto não foi computado, é o que me parece.
Flávi~ Rocha, do Rio Grande do Norte. Voto "sim".
O BR. PRESIDENTE (Francisco Dornel!es) - O Constituinte - Flávio Rocha efetivamente, nao teve o voto
comutado. Foi rejeitada ~ proposta do Constituin~ F~r
nando Gasparian. Fica mantido o art. 69 do Sub~tltutivo
do Relator. Pedido de destaque para o art. 72, Item 11,
do Constituinte Roberto Campos. Alguém gostaria de
defender esta proposição? (Pausa.) Com a palavra do
Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE JOSli: SERRA - Opina pela
não ...
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
_ Sr Presidente, tenho uma questão de ordem sobre a
matér·ia. Essa matéria não pode ser examinada, porque o
Constituinte Roberto Campos é Suplente da Comissão, e
como não está no seu exercício, não poderia requerer o
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
tem razão, e retiro .a proposição.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento. Os requerimentos
de destaque só podem ser feitos por membros da Comissão? Esta interpretação parece-me, existem vários desta-
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ques apresentado e seus autores são Constituintes, mas
não membros desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a.
sugere que o Constituinte José Serra manifeste a sua opinião e que a matéria seja votada?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sem dúvida alguma porque, se não, V. Ex.a estará criando um
vácuo. Nós, membros desta Comissão, subscrevemos destaques para algumas emendas de Constituintes que não
são membros desta Comissão. Como ficará essa interpretação nas votações seguintes?
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COE·
LHO -Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Sr. Constituinte Fernando Bezerra Coelho.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA OOELHO - Sr. Presidente, gostaria de manifestar-me sobre a
questão de ordem levantada pelo Constituinte Darcy Deitos. Qualquer Constituinte pode, efetivamente, apresentar destaques, mesmo não sendo membro desta Comissão,
mas ele tem de estar presente para defender o destaque.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, o subscritor do destaque é o Constituinte Roberto
Campos?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - li: o
Constituinte Roberto Campos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Eu havia
entendido, do esclarecimento de V. Ex.a , que S. Ex.a era
apenas o autor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não,
foi que pediu o destaque.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Evidentemente, deve contrariar o dispositivo, ... então?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra o Constituinte Nion Albernaz.

Com a

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, entendo que o Suplente desta Comissão pode solíticar destaque e pode discutir qualquer matéria. O que
ele não pode é votar, se o número de Constituintes de
sua Bancada estiver completo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - li: esta
a situação que ocorre. O Suplente do PDS, para questão
de inscrição, não é o Constituinte Roberto Campos. Oonseqüentemente, considera-se prejudicado o pedido de destaque do Constituinte Roberto Campos. O Constituinte
Jayme Santana retirou o pedido de destaque para os arts.
75, item 11, e 77. Quero dizer que não sou especialista
em matéria de Regimento. Vamos ter situações complexas, já senti, e tenho a impressão de que alguns Constituintes que pediram destaque e apresentaram emendas
não são da Comissão e não estão persentes. Entendo que,
no caso de determinado Constituinte pediu destaque para
uma emenda, e não estavam presente quando da votação,
se ela não for membro da Comissão, o pedido ficará prejudicado.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Jesus Tajra.
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o S'R CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, penso que nos devemos ater ao que diz o Regimento
Interno até aqui, ouvimos as mais variadas opiniões. Simplesmente, opiniões. Pergunto, que diz o Regimento Interno? Porque se este for omisso nesta particularidade, que
o Constituinte não pode pedir destaque, mesmo não estando presente, parece-me que seria uma restrição ao seu
díreíto de Oonstituinte. peço a V. Ex.a que 'examine e o
que diz o Regimento Interno, porque só ele pode restringir o direito de pedído de destaque numa oomíssão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Queria,
realmente, dizer que o Regimento Interno ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS:OONCELuOS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Carlos Vasconcellos.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS VASCONCELLOS Quero aditar algumas palavras ao que disse onobre Constituinte Jesus Tajra, embora discordando de uma çonclusão que S. Ex. a proferiu. Evidentemente, acho que mal se
pode limitar, se não há qualquer impedimento do Regimento quanto à apresentação de destaques. Agora, o que
não é possivel é votar destaque que não tenha Constituinte algum querendo defendê-lo. Acho que, aí, mesmo sem
constar do Regimento, esse entendimento poderia servir
de diretriz para a decisão da Presidência.
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Adroaldo Streck.
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK- Gostaria de dizer que tenho uma quantidade de emendas do
Constituinte Brandão Monteiro, Líder do meu Partido,
S. Ex. a solicitou destaques e me incumbiu de sustentálas. E8te é o ponto que gostaria que' ríeasse esclarecido.
Terei condições, como membro efetivo desta Comissão, de
sustentar oralmente os destaques pedidos pelo Constituinte Brandão Monteiro?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
terá condições. oorn a palavra o nobre, constituinte José
Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, questão de ordem, para contribuir na intelecção da norma. Pelo Regimento Interno, todos os Constituinte podem apresentar emendas, mesmo não sendo
das respectivas Comissões. Então, por um direito reflexo,
há que se admitir que estes mesmos Constituintes possam
solicitar destaque. Esta é uma reciprocidade de direito.
Se admitirmos que cada Constituinte pode, em todas as
Comissões, apresentar emendas, há que se admitir também que ele possa pedir destaques. De outro lado, Sr.
Presidente, seria interessante analisar o fato de que a
maioria dos Srs. Constituintes desta Comissão tem emendas em outras Comissões. Assim, a não ser com a perda
real dos trabalhos de uma, não poderão ausentar-se para,
em outra, fazer a defesa do seu destaque. Então parecenos, Sr. Presidente, que oprimado de justiça estabelece
que esses companheiros que estão neste momento, participando de outras Comissões, que se dedicaram ao trabalho, apresentaram emendas e ainda tíveraan o traoalho de
apresentar destaques, devem ter seus pedidos de destaque
apreciados. É a nossa interpretação, como contribuição
à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
os casos omissos do Regimento são decididos pela Presidência, vou fazê-lo da seguinte forma: acolho a posição
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do Constituinte José Maria Eymael. Quanto aos ~edid0s
de destaques, mesmo que o seu subscritor não esteja presente, se algum membro da Comissão desejar defender
esse destaque, 'ele poderá fazê-lo. Se não houver defesa
do destaque, o Relator José Serra dará sua posição, e o
coloeareí em votação. (Palmas.) Tendo em vista essa decisão, coloco em votação o destaque do Constituinte Roberto
Campos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, posso encaminhar contrariamente o pedido de
destaque?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já houve
uma decisão.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - V. Ex.a
está colocando em votação agora.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Para
encaminhar contrariamente, concedo a palavra ...
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, quem encaminha contrariamente é o Relator.
Quem está sendo prejudicado, no meu ponto de vista, é
o Relator.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Qualquer
um pode encaminhar contrariamente.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Se o autor
não está presente, é o Relator quem tem de se pronunciar.
O SR. PRESI'DENTE (Francisco Dornelles) - De
acordo com o Regimento, gostaria de dizer que um Constituinte pode encaminhar favoravelmente e outro contra.
Com a palavra o ilustre Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, meu encaminhamento é rápido, apenas para registrar meu voto. Votarei contrariamente ao pedido do Constituinte Roberto Campos por estar nítido, no seu pedido,
o entreguista que ele é. S. Ex.a quer fazer exatamente com
que a União não administre as reservas cambiais do País.
Chega de entreguismo, Sr. Presidente! Este pedido de
destaque do Constituinte Roberto Campos tem de ser
jogado na lata do lixo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Berra) - Encaminho contrariamente a emenda supressiva do Senador Roberto Campos. Imagino que S. Ex.a tenha em mente um tipo de
economia de funcionamento tão livre que o Governo não
interfira no mercado cambial. Isso me parece absolutamente irrealista. A União tem por função administrar as
reservas cambiais do País. Precisariamos estar num outro
mundo, em outra economia, para que a pretensão do autor
do pedido vigorasse.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Colocarei em votação. Os que apoiarem a proposta do Constituinte Roberto Campos digam "sim". Aqueles que acompanharem a posição do Relator José Serra votem "não".
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr.
Presidente, pela ordem. Gostaria de requerer fosse feita
uma votação simbólica.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
posso fazer votação simbólica. Em votação o destaque ao
art. 72, item II, do Constituinte Roberto Campos.
Votou SIM o Constituinte: Flávio Rocha; Votaram
NAo os Constituintes:
Wilson Campos, Walmor de Luca, Simão Sessim, Sérgio Werneck, Sérgio Spada, Rose de Freitas, RobertO' Tor-
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res, Pedro Ceolin, Osmundo Rebouças, Nion Albernaz,
Naphtalí Alves, Mussa Demes, Messias Góis, Mauro Cam-

pos, Márcio Braga, Luiz Gushiken, Lézio Sathler, Jutahy
Magalhães, Jovanni Masini, José Tinoco, José Serra, José
Maria EYmael, José Luiz Maia, J'Üsé Luiz de Sá, José Guedes, José Carlos Vasconcelos, João Natal, João Machado
Rollemberg, João Castelo, João Carlos Bacelar, João Alves,
Jesus Tajra, Jessé Freire, Ivo Vanderlinde, Ivan Bonato,
Irajá Rodrigues, Harlan Gadelha, Gerson camata, Geraldo
Fleming, Francisc'Ü Dornelles, Firmo de Castro, Fernando
Gasparian, Fernando Bezerra Coelho, Feres Nader Fábio
Raunheitti, Domingos Juvenil, Divaldo suruagy' Darcy
Deites, Cid Sabóia de Carvalho, Benito Gama, BasíÚO Vílaní, Airton Sandoval, Affonso Camargo, Adroaldo Streck,
Adhemar de Barros Filho, José Tavares e Alexandre Puzyn~. Houve 'cinqüenta e sete votos contra, e um voto a favor.
FIca mantido o dísposttívo do substitutivo do Relato,r. Proponho a V. Ex.a s o seguinte: quando houver um pedido de
destaque apresentado por Constituinte que não seja
membro da nossa Comissão, talvez fosse mais democrático
que, S. Ex.a não estando presente, passássemos para outro
pedido de destaque, deixando o do ausente para o final,
pois este poderá chegar e querer defender o seu pedido.
Seria uma deferência que faríamos aos demais Constituintes. (Pausa.) Não havendo manifestação em contrário,
passaremos a adotar esse procedimento. Destaques às
emendas do substitutivo. Emenda Substitutiva n.o 438 do
Constituinte Wilson Souza. S. Ex.a está presente?
'
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr. Presidente, vamos entrar num processo de votação de emendas que se eorrelaeíonam com outras emendas, às vezes
de um mesmo autor, se não de autores diferentes. Sabemos que muitas delas tratam de um mesmo disposítívo.
Indago qual seria o entendimento. A medida que se analisa, como é o caso, emenda substitutiva ao art. 61, dependendo da aprovação ou não da emenda, como ficariam
as demais relacionadas 310 art. 61?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Ficariam prejudicadas. Esclareço a V. Ex.a que, nesse caso,
se houvesse pedido de preferência, este 'teria de ser feito,
por escrito, antes do inicio da votação.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr. Presidente, em sendo assim, no momento em que se vai pôr
em votação, por exemplo, a emenda do Constituinte Vílson
Souza, indago se teríamos condições de saber as alternativas relacionadas às outras emendas, sobre o mesmo
artigo, a fim de dispormos de uma visão de conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Podemos saber. Acredito que tenha havido confusão, porque
o art. 61 trata de Ministros do Tribunal de Contas, e
S. Ex.a propõe uma nova ...
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr. Presidente, pela ordem, para esclarecimento à Mesa. Trata-se
do art. 66. Naturalmente que o pedido de destaque oferecido pelo Constituinte Vilson Souza refere-se ao art. 61
do anteprojeto do Sistema Financeiro, que agora passa
a ser art. 66.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente. V. Ex.a está certo.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma questão de
ordem, para ajudar V. Ex. a
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Está dito no Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte que se aplica subsidiariamente o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o qual, quando trata
de destaques, diz o seguinte: "Art. 140 - § 3.° - O autor
da emenda, parcial <JU totalmente rejeitada na Comissão
poderá requerer <J seu destaque para efeito de deliberaçã~
do Plenário, ressalvada a prejudicialidade." Logo, pelo
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é o autor
que requer o destaque. Se estamos em dúvida não seria
nada demais aplicar o § 3.° do art. 140 do 'Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Acho que isso resolveria perfeitamente a questão. O autor é quem deve apresentar a emenda e, naturalmente defendê-la e não abandoná-la. Dígo isto em cooperação com a Presidência e
remeto a V. Ex.a o Regimento Interno da oâmara dos
Deputados para seu conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concordo com V. Ex.a Isso realmente não prejudica o nosso
entendimento. Se posteriormente o autor do pedido chegar
para votar, poderá ser votada a matéria.
A próxima emenda é de autoria da Constituinte Rose
de Freitas e dá nova redação ao art. 65.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS Sr. Presidente, alguns dos destaques apresentados por mim
endossam propostas de emendas encaminhadas pelo nosso
grande companheiro e Relator, quando membro da Subcomissão do Sistema Fínanceiro. Como esse destaque foi
uma homenagem prestada à sua relatoría, gostaria que
fosse defendido pelo nobre companheiro e então Relator,
Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Esclareço a V. Ex. a que o Constituinte Fernando Gasparian
tem realmente emenda idêntica. A preferência a V. Ex.a
foi simplesmente pela ordem de chegada. Concedo a palavra 00 Constituinte Fernando Gasparian, que propõe modificação 00 art. 65 idêntica à apresentada pela ilustre
Constituinte Rose de Freitas.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN A emenda propõe nova redação para o art. 65, aprovada
na Subcomissão depois de muito debate. Tendo em vista
que estamos querendo mudar o sistema financeiro atual,
de capitalismo selvagem, propôs-se que o Sistema Financeiro Nacional, uma vez que depende de autorízação do
poder público, devesse ser exercido considerando a sua
função social. É somente isso. A redação que está sendo
colocada, nos termos em que foi aprovada na nossa Subcomissão, depois de muita discussão, diz que o sistema
"exerce função social, subordinando-se aos interesses da
coletividade, segundo os princípios gerais da ordem eC<Jnômlca e social definidos nesta oonstãtutcão, o que certamente possibilitará uma consntutção com preocupação
social, além da econômica.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - O art. 65 tem, na
minha concepção, exatamente o mesmo espírito que tinha
o artigo da Subcomissão, que agora é reapresentado. Apenas se procurou, primeiro, enxugar mais a redação; segundo, quando se diz que o sistema financeiro deve servir
aos interesses da coletividade, pressupõe-se uma função
social; senão, não serviria aos interesses da coletividade.
Então, pareceu-me que ambas as expressões eram redundantes. Terceiro, acrescentamos o texto "promover o desenvolvimento equilibrado do País", tendo em mira um
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desenvolvimento mais equilibrado do ponto de vista social
e regional aliás, em emendas apresentadas a respeito da
questão regional, foi sublinhado o fato de que, neste artigo, por desenvolvimento equilibrado se entendia a dimensão social e a dimensão regional. Então, não obstante eu
não ter qualquer discordância com relação ao conteúdo
da emenda apresentada, eu preferiria, por motivo de maior
síntese e pelo fato de se incluir a expressão "desenvolvimento equilibrado", manter o art. 65 tal como está.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Passaremos à votação. Em seguida darei a palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, antes de iniciar a votação, quero levantar uma
questão de ordem, com a permissão de V. Ex.a Quando
o pedido de destaque visa a suprimir alguns dispositivos,
é fá'Cil votarmos com toda a consciência. Mas, no momento em que o pedido de destaque é para uma emenda
aditiva ou modificativa, sem ler o texto, não me sinto
com segurança para votar. Estou sem segurança para
votar, porque não conheço o texto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu pediria, se V. Ex.as estiverem de acordo, que o oonsãtuínte
que deseje destaque para modificar faça a leitura do
texto da emenda.
Passo ao COnstituinte Fernando Gasparian o texto da
emenda que S. Ex. a deseja modificar.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN O art. 65 passaria a ter a seguinte redação:
"O Sistema Financeiro Nacional será estruturado em lei, disciplinando as atividades das instituições financeiras públicas e privadas, de forma
que exerçam função social, subordinando-se aos
interesses da coletividade, segundo os princípios
gerais da ordem econômica e social definidos nesta
Constituição."
A outra redação do art. 65 é a que está no projeto
que todos têm em mãos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Os Constituintes que estiverem de acordo com a proposta do Deputado Gasparian votarão "sim". Os que forem pela manutenção do artigo do substitutivo do Relator José Serra
votarão "não". Peço ao COnstituinte Mussa Demes que
coloque em votação a matéria, a Emenda n.o 5S0624, de
autoria do Constituinte Fernando Gasparian.
(Processo de votação.)
Votara:m "sim" os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho, Adr,oaldo Streck, Affonso Camargo, Cid Sabóia de
Carvalho, Darcy Deitos, Domingos Juvenil, Fernando Gasparian, Firmo de Castro, Harlan Gadelha, Irajá Rodrigues, Jesus Tajra, João Machado Rollemberg, João Natal,
José Carlos Vasconcelos, José Guedes, José Luiz Maia,
José Tinoco, Luiz Gushiken, Rose de Freitas, Sérgio Spada,
Virgílio Guimarães, Walmor de Luca, Wilson Campos e
José Tavares; votaram "nOO"os Constítuintesc Airton Sandoval, Basílio Vilani, Benito Gama, Divaldo Suruagy, Fábio
Raunheitti, Feres Nader, Fernando Bezerra Coelho, Flávio
Rocha, Francisco Dornelles, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Ivan Bonato, Ivo Vanderlinde, Jessé Freire, João
Carlos Bacelar, João Castelo, José Luiz de Sá, José Maria
Eymael, José Serra, Jovanni Masini, Jutahy Magalhães,
Lézio Sathler, Márcio Braga, Mauro Campos, Messias Góis,
Mussa Demes Naphtali Alves, Nion Albernaz, Osmundo
Rebouças, Pedro Ceolin, Roberto Torres, Ruberval Pilloto,
Sérgio Werneck e Simão Sessim.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi recusada a proposta do Constituinte Fernando Gasparian
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por 34 votos "não" e 24 votos "sim". Fica mantido o dispositivo do Relator.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Maria
Eymael, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
Gostaria de fazer uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Sr. Constituinte, de acordo com o Regimento, a declaração de voto é feita por escrito. Eu ficaria extremamente
agradecido se a declaração de voto fosse encaminhada à
Mesa (anexa). Coloco em votação a emenda aditiva ao
art. 66, de autoria do ilustre Constituinte Adhemar de
Barros Filho.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte, para uma
questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, qualquer Constituinte que não seja o Relator não consegue aprovar uma proposta e nisso ele está
em desvantagem, pois ninguém está lendo qualquer proposta apresentada. Como vou votar a próxima proposta
se nem tenho cópia dela?
O SR. PRESIDENTE (F1rancisco Dornelles) - Pediria ao nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho que
lesse a sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - A proposta é de autoria de nosso companheiro
de bancada, COnstituinte Vivaldo Barbosa, e o destaque
é nosso. Conseqüentemente, a defesa é nossa. Emenda
ao Parecer do R,elator: "Acrescente-se parágrafo ao artigo 61". Eu consultaria o Relator sobre se é realmente
o art. 6I.
O SR. RELATOR (José Serm) - Confesso que estou
procurando, mas ainda não sei a qual artigo V. Ex. a se
refere.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Lereí a emenda' para facilitar:
"§ 4.° Os financiamentos favorecidos ou
quaisquer outros beneficios financeú:"os concedidos a pessoas Jurídíeas pelas instituições oficiais
de crédito terão o valor do favorecimento convertido em ações que serão transferidas aos empregados da pessoa Iurídíoa, benerícíada, na forma
que a lei determinar."
A justificativa é a seguinte: "Os favores financeiros
concedidos a empresas em dítículdade são parcelas do
Tesouro que devem ser usadas como instrumento de promoção socíel. Não se recusa o benefício à empresa. O que
se pretend.e ao se propor ,8.1 conversão do valor do favorecimento em ações para os empregados é dar cunho
social às inversões financeiras das instituições de crédito
oficiais". Este é o texto da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) _ Tratase da Emenda n.O 14-1, do Constituinte Viv1aldo Barbosa,
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Senhor
Presidente, não existe qualquer correlação nem com o
texto original nem com o Substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) _ Acredito que
Constituinte Vivaldo Barbosa tenha apresentado esta emenda sem especificar o parágrafo, mas proponho a V. Ex.a que, para votação, se inclua a expressão
"onde couber".

°

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Acho que isso resolve. Ou, então, talvez sej,8.1 me-
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lhor solicitar ao Constituinte Vivaldo Barbosa que venha
até aqui prestar os devidos esclarecimentos. Talv'ez ainda fosse melhor adiar a votação da emenda.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - S'á nara
esclarecer, Esta mesma foi apresentada na Subcomi-Ssão,
quando lá estava o Constituinte VivaLdo Barbas-a. Talvez
haja dúvida apenas quanto ao número no qual ela podederia ser inserida.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de sugerir a seguinte sistemática: no momento em
que o destaque tor apresentado 'a uma emenda de Constituinte que não pertença" à Comissão, devemos adotar a
mesma sistemática sugerida pelo Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho, de deixar a votação para o final, a fim de
que o autor, se comparecer, possa defender sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, o que está claro é que o pedido de destaque foi solícítado pelo Constituinte Adhemar de Barros
Filho. Não nos cabe analisar quem é o subscritor da
emenda. A emenda é de domínio público, ao ser apresentada. Oabe 'exatamente a manifestação do Constituinte Adhemar de Barros Filho, autor do destaque. Só ele
poderá dizer se aceita ou não a transrerêncía da votação.
Portanto, a presidência deve consultar o autor do pedido
de destaque, O' nobre constituinte Adhemar de Barros
Filho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
tem toda a razão. Consulto, então, o ilustr-e Constituinte
Adhemar de Barros Filho se prefere deixar para o final
a votação de sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Agradeço ao Constituinte Walmor de Luca. Requeiro seja adiada 'a aprecíação e votação da 'emenda,
uma vez que ela poderá ser melhor esclarecida ao plenário com a presença do próprio autor.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto a V. Ex. a se o mesmo ocorre com as demais emendas adítívas 00 aet, 61.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - A seguinte é a Emenda n.O 96-6: "Acrescente-se
parágrafo ao art. 61". A emenda também é de autoria
do Constituinte Vivaldo Barbosa. A situação é semelhante
à anterior, O seu teor é o seguinte: "As ínstítutcões financeiras operarãc em oondícões especiais de crédito' com as
empresas de pequeno porte, na forma em que a lei fixar". Sr. Presidente, esta emenda caminha mais ou m~
nos na direção das facilidades tributárias para as microempresas. ELa já foi acatada pelo Relator e inserida
no anteprojeto. Nessas condições, retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Quanto à Emenda n.O 12, propõe: "Acl'escente-se
pairágrafos ao a:rt. 61 do Anteproíeto. § 1,° - As instituições financeiras, qualquer que seja a sua natureza, somente poderão atuar no âmbito do Estado onde se localizar a sua sede". § 2.° - Somente poderão atuar em todo
o território da República o Banco do Brasil, <!li Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo". O Ilustre autor propõe o s-eguinte artigo nas Disposições Transitórias: "As instituições fi!nanooiras que
atualmente estejam operando tora do Estado onde se situar a sua sede terão prazo de doze meses para promover a transferência de suas operações para se situarem
exclusivamente no âmbito do Estado de sua sede". Pela
complexidade da emenda, eu proporia 13. V. Ex. a o seu
adíamento para o final da sessão. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE CF1rancisco Dornelles) - Em
votação a Emenda n.s 146, do ilustre Constituinte Ivo
Vanderlínde.

Com a palavra o Constituinte Ivo Vanderlinde.
O SR. CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE - Senhor Presidente, Sr. Relator, Srs. Oonstítuíntes. O esoírito da nossa emenda, subscrita por outros Con.stituintes
da Frente Parlamentar Cooperativa, visa, de certa forma, ao amparo no texto, constítucíonal e reconhecimento
do cooperatívísmo de crédito, que infelizmente, hoje, no
País, tem sido dificultado. Até aqui, O' Banco Central tem
criado todos os empecilhos possíveis, para que funcione.
Eu diria que o espírito da emenda, na sua primeira parte,
isto é, o art. 2.°, está contido no art. 65 proposto pelo
Relator. O § 1.0, no nosso entendimento, estaria contemplado no inciso I do art. 66. Como não <cabe emenda, 1evantamos novamente a questão, Se, no inciso I do
art. 66, após a expressão "instituições flnanceiras" constasse, corno na emenda, também "cooperativas de 'crédito", o espírito da proposta estaría contemplado. Argumenta o Constituinte José Serra que não cabe, porque
as cooperatívas de crédito já estariam subentendidas na
expressão "instituições financeiras". Es:>,e é o espírlto da
proposta que eu gostaria de ver contemplado na Lei
Maior, porque representa: a aspiração do sistema cooperativo brasileiro. Mas eu ouviria o Relator paea saber
sua argumentação.
O SR. RELATOR (José serrai - Se o nobre Constituinte e amigo Ivo V:anderlinde me permite, a sua emenda diz:
"Art. 2.° As instituições financeiras, públicas e privadas exercem função social e suas atividades devem
subordinar-se aos ínteresses da coletívídade, segundo os
príncípíos gerais da ordem eeonômíca e social, definidos
nesta oonstítutcão. § 1.0 - O exercício dessas atividades
por instituições" bancárias e financeiras, cooperativas de
crédito, estabelecimento de capitalização, do setor privado, será autorizado, sem ônus, 'a todos quantos comprovarem idoneidade e eapacídade téeníea, econômica e
financeira. Essa autorização é inegociável e intransferível".
Acontece que o artigo já foi votado. Há pouco, uma
proposta para ser incorporada no Iugar do art. 65 foi
rejeitada. Então, creío que a votação ficaria prejudicada,
porque estaríamos votando novamente o artigo que acabamos de reieítar, embora o espírito da proposta do Constituinte não se refíra 00 caput, mas ao parágrafo. Por
outro lado, tal como está no texto, no art. 66 do Substitutivo "a Lei do Sistema Financeiro Naeíonal disporá,
inclusive sobre: a autorização para o furieíonamento das
instituições financeiras já se incluem as cooperatívas.
O art. 67 diz: "A autorização a que se refere o item I
do art. 66 será inegociável e intransferível, permitida a
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da Lei do Sistema Financeiro
Nacional, à pessoa jurídica, cujos dirigentes tenham capacídade técnica e reputação ilibada, e que comprove
oapaeídade econômíca compatível com o empreendimento". Está inteiramente dentro dos propósitos do § 1.0 da
emenda que o Constituinte propõe, sendo que o caput já
foi votado. Estaríamos votando novamente algo que foi
votado e não foi aceito, no caso do artigo. No caso do
parágrafo, já está contido. Esse é o argumento que apresentaria 00 Constituinte, para fundamentar minha opinião de que a emenda estaeía pl"ejudicadoa '8, de toda a
maneira, no aspecto fundamental, já atendida no substitutivo apresentado. Então, eu apelo a V. Ex.a no sentido
de não se submeter à votação a 'emenda. Naturalmente
fica a critério de V. Ex. a com o devido respeito.
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o SR. CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE - Eu
concordo. Inclusive a argumentação que faz o Relator eu
já havia feito quando da apresentação da emenda. O
espírito da emenda realmente consta em dois dispositivos. Mas, na defesa da tese, eu consultaria o Relator se
cabería a sugestão de, no item I, art. 66, depois de "instituições financeiras", acrescentar-se a expressão "cooperativas de crédito" ou se estaria subentendido.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL
Obviamente, tenho direito à tréplica.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - De
acordo com o Regimento, não cabe a tréplica. ,::;oloco em
votação a proposta do ilustre Constituinte Domingos Juvenil, Emenda n.o 5S0368. Com a palavra o Constituinte
Mussa Demes para proceder à chamada.

O SR. RELATOR (José Serra) - Está subentendido.
Agora, 'eu não tenho como introduzi-la, se não há emenda
específica direta a esse respeito. Digo muito sinceramente
que está subetendído.

Votação
Votaram Sim os Constituintes: Walmor de Luca, Ruberval Piloto, Rose de Freitas, Roberto Torres, .Pedro
Ceolin, Osmundo Rebouças, Mussa Demes, Jutahy Magalhães, José Tinoco, José Luís Maia, José Guedes, José
Carlos Vasconcellos, João Natal, João Machado Rollemberg, João Castelo, Jesus Tajra, Jessé Freire, Ivo Vanderlinde, Irajá Rodrigues, Geraldo Fleming, Flávio Rocha,
Firmo de Castro, Fernando Gasparian, Fernando Bezerra Coelho, Domingos Juvenil, Divaldo Suruagy, Darcy Deitos, Cid Sabóia de Carvalho, Benito Gama, Basílio Vilani,
Affonso Camargo, Adhemar de Barros Filho, José Tavares,
Alexandre Puzyna, Luiz Freire, Osvaldo Sobrinho e Manoel Ribeiro; Votaram Não os Constituintes: Simão Sessim, Sérgio Werneck, Sérgio Spada, Nion Albernaz, Naphtali Alves, Messias Góis, Mauro Campos, Márcio Braga,
Luís Gushiken, Jovani Masini, José iSerra, José Mar'ia
Eymael, José Luiz de Sá, Ivan Bonato, Gerson Camata,
Francisco Dornelles, Feres Nader, Fábio Raunhetti, Airton
Sandoval e Adroaldo Streck.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Trinta
e sete votos a favor, vinte contra. Foi aprovada a Emenda
n.O 368, do Deputado Domingos Juvenil. (Palmas)
Vamos colocar em votação a Emenda n.o 54. Devo
dizer a V. Ex.as que a Emenda n,v 54 é do Constituinte
Feres Nader, e não do Constituinte Oswaldo Lima Filho.
É ao primitivo art. 62, que estabelece que os nomes do
Presidente e Diretores do Banco Central serão aprovados
pelo Congresso Nacional, e não pelo Senado Federal, como
está no dispositivo do Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE - Quer
dízer, o espírito da emenda está, portanto, acolhido no
Anteprojeto?
O SR. RELATOR (José Serra) - Eostá, sim. A meu
ver, estão
O SR. CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE - Diante
disso, eu retíro a 'emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - Retirada a emenda, submeto à votação a emenda do ilustre
Constituinte Domingos Juveni:l.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Senhor Presidente, a minha emenda refere-se à poupança,
T,.enho ouvido ,ao longo do tempo, falar-se sobre o deSVIO
de poupança para atividades não pertinentes à sua fi;nalídade E tenho também ouvido que poupanças de regiões
meno; desenvolvidas, muitas vezes, são canalízadas para
outras regiões, onde a indústria da especulação se faz de
modo mais atuante. Assim, dei acolhida a uma emenda
com destaque para discutir, nesta oportunidade de ~m
grupo de líderes que ~os convenceram de que. se devería,
a nível de Constituiçao, vetar a transri\erencl!!, de poupanças líquidas de regiões. pouco desenvolvídas J2ar!!,
outras como aeaoeí de referIr-me, onde a espooulaçao e
mais sentida. Assim, apresentamos a emenda aditiva, no
sentido de incluir parágrafo único ao atual art. 65, do
teor seguinte:
É vedada a transferência de poupança de regiões com
renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento."
Sr. Presidente, isso é para que se evite o abuso que
tem ocorrido, como acabei de referir, principalmente nas
regiões menos desenvolvidas, que com enorme esforço,
foram um bolo de poupança, depois transferido para outras
regiões. Ela não daria prejuízo algum, pela sua dimensão,
às regiões mais desenvolvidas, mas ajudaria o setor produtivo das regiões menos desenvolvidas, como o Norte e
Nordeste, mais especificamente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Estou de acordo
com o princípio da emenda proposta pelo nobre Constituinte Domingos Juvenil, sobre a necessidade de se evitar
a transferência de poupanças das regiões menos desenvolvidas do País. Creio, no entanto, que um parágrafo
único, vedando a transferência de poupança, é de muito
difícil aplicabilidade, do ponto de vista da Constituição.
Aqui diz apenas que "e vedada a transferência de poupança de regiões", sem especificar, no caso, os mecanismos efetivos para que isso aconteça. Também seria difícil,
em uma Constituição, estabelecer-se como isso poderia
ocorrer. Nesse sentido, não acolho a emenda do Constituinte Domingos Juvenil, embora esteja de acordo com o
espírito e os propósitos que norteiam a proposição de
S. Ex.a

Com a palavra o Constituinte Feres Nader.
O SR. CONSTITUINTE FERES NADER - Srs. Constituintes, o ilustre Presidente já explicou a que se refere
a minha emenda ao texto apresentado. Gostaria apenas
de apresentar a justificativa. Refere-se ao art. 62, § 2.°,
que, no texto original, diz o seguinte: "O Presidente e os
Diretores do Banco Central do Brasil terão mandato de
quatro anos. Serão nomeados ou exonerados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal".
No meu textto, digo: "após aprovação do ICongresso Nacional".
A justificativa é a seguinte: "O controle exercido pelo
Congresso Nacional na indicação, nomeação e exoneração do Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil
permitirá uma participação mais ampla do Poder Legislativo no aludido processo seletitvo daqueles dirigentes"
pois que o texto do Substitutivo à aprovação limita-se
apenas ao Senado Federal.
Era apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - O nobre Deputado
Feres Nader propõe que modifiquemos o parágrafo único
do art. 66 - que, no original, era o art. 62. Aqui no parágrafo único, propusemos que a nomeação e a exoneração do Presidente e dos Diretores do Banco Central _
cujos mandatos serão de quatro anos caberão ao Presidente da República, após aprovação do Senado Federal.
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E o nobre Constituinte propõe que seja após a aprovação
do Congresso Nacional. Quero dizer que, devido a diversas
conversas que tive durante dia de hoje com vários Constituintes, inclusive uma mais longa com o Constituinte
Walmor de Luca, e em face da argumentação do Constituinte Feres Nader, acolho a emenda de S. Ex. a (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, antes que se faça a votação, às vezes com prejuízo de outras emendas, observe-se que aqui não houve
realmente pedido de preferência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Houve
pedido, sim.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Não
houve.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Devo
dizer a V. Ex. a , apenas para esclarecer, que houve pedido
de preferência por escrito do Constituinte Feres Nader.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Para
o art. 62 temos emendas apresentadas por Sérgio Spada,
Nelton Friedrich, Adhemar de Barros Filho, Oswaldo Almeida, Darcy Deitos, Rose de Freitas, Fernando Gasparian, Israel Pinheiro Filho, João Machado Rollemberg, Cid
Sabóia de Carvalho e Domingos Juvenil. Portanto, Sr. Presidente, queria fundamentar, a minha observação.

°

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de esclarecer a V. Ex. a que o Constituinte Feres Nader
pediu preferência para sua emenda. De acordo com o Regimento, preferência por escrito, antes do inicio da votação, tem que ser acolhida.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, gostaria de lembrar a V. Ex.a exatamente a
providência solicitada, de que nos fornecessem cópia das
emendas. Eu mesmo poderia fazer um pedido de preferência para qualquer das emendas. No entanto, lembro a
V. E.x. a, por exemplo, que a emenda do ilustre Constituinte João Machado Rollemberg, de n.O 584, sequer, está
catalogado como se fora ou do Orçamento,. ou do Sistema
Tributário. Portanto, Sr. Presidente, continuamos a votar
sem prévio conhecimento das emendas, que estão, inclusive, destacadas. Considero-me, na verdade, até impedido
de votar, quando existe pedido de destaque para uma
emenda, quando sequer temos conhecimento do seu teor.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o oonstttuínte Messias Góis.
O SR. CONST1TUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, é apenas uma questão de se ter um trabalho
maior. Todos recebemos cinco ou seis volumes de emendas. Se alguém se der ao trabalho de catalogá-las, encontrará emendas semelhantes à do Constituinte Feres Nader,
como a Emenda n.o 626, a de n.> 458 e a de n.O 98, para
as quais também houve pedido de destaque. Então, seria
o caso de, votada a preferência para a emenda do Constituinte Feres Nader, as outras estarem automaticamente
prejudicadas. É uma questão apenas - diante das emendas distribuídas a todos os Constituintes - de se procurar
no volume distribuído. Dai que, votada a emenda do Constituinte Feres Nader, automaticamente, estarão prejudicadas a Emenda n.O 626, do Constituinte Fernando Gasparian, a de n.o 458, do Constituinte Darcy Deitos, e a de
n.o 98, do ilustre Constituinte Brandão Monteiro.

a SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Feres Nader.
O SR. CONSTITUINTE FERES NADER - Sr. Presidente, como requeri a preferência, peço a V. Ex.a que coloque em votação a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vou
colocar em votação.
O SR. CONSTITUINTE FERES NADER - Tenho a
impressão, pelas manifestações dos 'Constituintes, de que
ela atenderia ao objetivo de todos os que apresentaram
emendas ao art. 62, atual 66. Era só o que tinha a dizer
neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Devo
dizer ao Constituinte Joaquim Bevílacqua que gostaria
de colocar em votação a emenda do Constituinte Feres
Nader.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, pela ordem. Não pode haver votação
sem a palavra contrária. Quero encaminhar a votação de
modo adverso.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, antes de S. Ex.~ encaminhar a votação, peço a
palavra para uma questao de ordem, de acordo com o
art. 74. Diz o art. 62:
"Art. 62. Serão verbais, ou escritos, sendo resolvidos
imediatamente pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:
Preferência.
§ 3.° (
) Os requerimentos referidos nos parágrafos anteriores dependerão sempre de deliberação do Plenário."
V. Ex.a não pode colocar em votação a emenda sem
o~vi~ o Plenário na questão do requerimento de preferencia,
§

1.0 (

) IV -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Qual o
artigo a que V. Ex.a se referiu?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Art. 62
§ 3.°
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Darcy Deitos, o art. 62 diz que os pedidos de preferência serão feitos por escrito e não dependerão de
apoiamento. V. Ex. a tem razão, pois o § 3.0, diz que o pedido de preferência dependerá sempre de decisão do Plenário.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Agradeço
a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, antes de V. Ex.a colocar em votação, para podermos votar devidamente conscientes, insisto em dizer
que, embora tenha solicitado, na parte da manhã, me fosse
fornecida complementação do Parecer, integrado pelas
emendas apresentadas, ainda não fui atendido. Não conheço, por exemplo, o teor das emendas dos eminentes
Constituintes Sérgio Spada e Adhemar de Barros Filho.
Gostaria inclusive de antes de dar preferência à emenda
solícítada ipelo Constituinte Fflre~ Nader, ter conhecimento das outras emendas, para que não viéssemos _
na hipótese de votar como pretendo, a favor da emenda
do Constituinte Feres Nader - prejudicar algum outro
dispositivo, com o qual poderia estar de acordo. Minha
preferência será dada à emenda do Constituinte Feres
Nader, desde que não venha prejudicar outra que verse
sobre o mesmo assunto e teria, naturalmente a minha
concordância, em princípio.
'
O SR. CONSTITUINTE AmTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, pela ordem, na minha opinião, não há nem
mesmo necessidade do requerimento de preferência porque a emenda está na sua vez de ser votada. De quàlquer
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forma, temos que votá-la, porque, pela ordem, deverá ser
votada.
O SR. CONSTITUINTE SIMãO SESSIM - Sr. Presidente, pela ordem. Ainda para robustecer o argumento
do Constituinte Airton Sandoval, quero fazer um apelo ao
Plenário e a V. Ex.a , para que, daqui para frente, não considerássemos os requerimentos de preferência e votássemos na ordem em que estão as emendas. Lida a primeira,
se for aprovada, passa-se à segunda emenda, lida na sua
totalidade. Se não for prejudicada pela outra que se continue a votação, para que não tenhamos de votar requerimentos de preferência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer, começando pelo Constituinte Simão Sessim,
que o problema não existirá mais, porque o único pedido
de preferência que aqui chegou foi do Constituinte Féres
Nader. Pediria ao Constituinte Darcy Deitos que levasse
em consideração que a emenda do Constituinte Féres Nader - ainda que não houvesse preferência - seria votada
primeiramente, porque apresentada antes das demais.
Apenas para responder ao Constituinte Walmor de
Luca, gostaria de dizer a V. Ex.a que a Emenda n.> 444, do
Constituinte Sérgio Spada, e as Emendas n. 0 8 98, 114, 458,
626...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, a Emenda n.? 458 é minha e não se refere a esse
assunto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - ... não
se referem ao mesmo assunto - é o que gostaria de dizer.
São outras emendas ao mesmo artigo, mas não tratam da
aprovação dos nomes do Presidente e Diretores do Banco
Central.
Em votação a emenda do Constituinte Féres Nade;r.
Solicito ao Constituinte Mussa Demés que inicie a
votação.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, não pode haver votação sem o contraditório. A votação seria nula.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, para fazer
o contraditório.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
_ Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é evidente que a
emenda alcança grande simpatia da Comissão, pelo fato,
primeiro, de a Constituinte ser majoritari~mentecomposta
de Deputados Federais, haja vista ser o numero bem maior
em relação aos representantes da Federação com assento
no Senado Federal. No entanto, há de se convir em que o
Senado Federal é tipicamente o órgão de consulta, de verificação, de aprovação ou não tem todos os casos similares,
mesmo nos projetos, anteprojetos, sugestões e tudo o que
tramita na Assembléia Nacional Constituinte. Se aprovássemos a passagem dessa competência o Congresso Nacional, evidentemente estaríamos colocando no nosso texto
algo de tão inusitado que, mais adiante, na Comissão de
Sistematização, entraria inevitavelmente em choque COm
dispositivos aprovados em outras Comissões, ou com trabalhos oriundos das competentes Subcomissões. Por isso,
considero temerário o posicionamento do Sr. Relator,
abríndo.rnão, ao Anteprojeto, da harmonia que deve prevalecer com outros dispositivos: a competência, da maior
validade, de o Senado Federal prosseguir com a sua função
de órgão federativo, e de, em nome da Federação, aprovar
ou negar certas Indicações. Quando o Senado fala, é a
Féderação; mas quando a Câmara dos Deputados ou o
Congresso Nacional falam, evidentemente temos outro tipo
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de manifestação, com mais amplitude, mas sem a forma
de preservação da Federação. É preciso preservar a Federação, acima de tudo, pois ela é o elo desse encadeamento democrático. Os princípios federativos não podem ser
afetados na Assembléia Nacional Constituinte. Por isso,
encaminho a votação de modo contrário a essa emenda, à
fala do Relator, propiciando preservar a Federação esta é
acima de tudo, o elo desse encadeamento democrático. Os
princípios Federativos, repito, não podem ser afetados na
Assembléia Nacional Constituinte. Por isso, encaminho a
votação de modo contrário a essa emenda, propiciando a
manutenção do texto do Substitutivo do Relator, nesta
parte que nos parece sábia e douta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vou
colocar em votação.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, quero pedir um esclarecimento à Mesa. Em boa
hora V. Ex.a . nos esclareceu que a preferência dada ao
pedido de destaque, se aprovado, não prejudicará uma
série de outras emendas que têm o mesmo sentido. Todavia, a Emenda n.? 626-3, do ilustre Constituinte Fernando
Gasparian, também se refere ao art. 62. Tenho-a comigo.
Refere-se, exatamente, ao Banco Central: "a) seu Presidente e a Diretoria serão índícados pelo Presidente da República, sendo nomeados para mandato de quatro anos, após
ter suas indicações aprovadas pelo Congresso Nacional,
que poderá também votar suas -destituições ou apreciar
expediente do Presidente da República nesse sentido." E
continua: "b) é vedada a eleição ... "
A questão que coloco à Mesa é a seguinte: interpreta
V. Ex.a que, votada a emenda .contorme sugere o ilustre
Constituinte Féres Nader, com acolhimento do Relator,
ficaria prejudicada a emenda do nobre Constituinte Fernando Gasparian? Ela contém, no seu bojo, o expediente
do voto de desconfiança. Observe, Sr. Presidente: o Congresso Nacional poderá dar o voto de desconfiança e destituir o Presidente do Banco CentraI. Na proposta do
Relator, isto não ocorre. O Congresso Nacional, ou o Senado, só poderá manifestar-se depois do Presidente da
República. São dois princípios bastante diferentes. Por
isso, entendo que o Congresso Nacional, à busca de suas
prerrogativas, não poderá abrir mão do voto de desconfiança de alguém que ele mesmo nomeou e que também
poderá destituir, por meio de sua maioria. Não poderia,
Sr. Presidente, ficar prejudicada esta emenda, com aprovação deste dispositivo? pergunto à Presidência: qual é
a interpretação de V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria
de dizer a V. Ex.a que, se aprovada a proposta do Constituinte Féres Nader, considero prejudicada a letra a do
item lU da proposta do Constituinte Fernando Gasparian,
porque trata do mesmo assunto. Neste caso, como a emenda do ilustre Constituinte Féres Nader foi apresentada
antes, terei que colocá-la em votação. E, uma vez aprovada, a emenda do Constituinte Fernando Gasparian, que
dá nova redação ao mesmo dispositivo, fica prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - V. Ex.a
terá que decidir a qual das duas dará preferência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao Constituinte Jutahy Magalhães, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHãES - Sr.
Presidente, parece que existe um dispositivo regimental
que determina que, quando duas emendas são semelhantes,
tem preferência aquela mais abrangente. Se, no caso, as
duas emendas são semelhantes, deverá ter preferência
aquela que tiver um enunciado mais abrangente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Sr.
Constituinte, no caso, trata-se do § 2.0 do art. 62. Foi
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colocada em preferência, pela ordem de apresentação, a
emenda do Constituinte Féres Nader.
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHAES - Mas
não prevalece a ordem de apresentação, e, sim, a questão
de maior abrangência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não existe esse dispositivo.
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHAES - Se
não existe no Regimento da Constituinte, temos que nos
socorrer dos regimentos.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente as emendas são aditivas. Existe dispositivo, na
emenda d~ Constituinte Fernando Gasparian, não contido
na emenda que vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Desta
forma, entendo que esses dispositivos não ficarão prejudicados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
estarão prejudicados.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS G6IS - Sr. Presidente, estaria também prejudicado, caso aprovada a
emenda do Constituinte Féres Nader, o § 7.° da Emenda
n.O 98, apresentado pelo Constituinte Brandão Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - As emendas que versarem sobre o parágrafo único do art. 66 ficarão prejudicadas.
Vamos começar a votação.
Com a palavra o Constituinte Mussa Demes.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Meu
caro Constituinte Walmor de Luca, V. Ex.8 já levantou
questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUC~ - s~.
Presidente, gostaria de solicitar a V. Ex.8 o seguínte: ha
um pedido de preferência para a emenda do nobre Oonstituinte Féres Nader. V. Ex.a interpretou que a aprovaçao
desta preferência significa prejuízo da emenda do nobre
Constituinte Fernando Gasparian. Não é isso? li: a letra a,
sim. Exatamente para isso quero chamar atenção. O Congresso Nacional, na própria Constituição em vigor, tem
o poder de eleger - tinha, aliás - indiretamente, o Presidente da República. E tem também o poder de ímpeacbment; ou seja, em determinadas condições o Congresso pode decretar o impeacbment ~o P~e~idente da
República. Vejam V. Ex.as que, como esta redígída a proposta do nobre Relator, com a emenda oferecida pelo
Constituinte Féres Nader, o Congresso Nacional fica impedido de fazer o impeachment, de apresentar um voto de
desconfiança ao Presidente do Banco Central. Observem
bem: quem pode o mais, passa a não poder o menos. Quem
pode, inclusive, destituir o Presidente da República, não
poderá destituir o Presidente do Banco Central. Dai por
que, Sr. Presidente, vejo uma incoerência, em um princípio
que é legislativo. Sr. Presidente, imagine que o Congresso,
como um todo, amanhã entenda que um ato do Presidente
do Banco Central foi ilícito, que atentou contra a Constituição e o Presidente da República assim não entende.
Não poderemos destitui-lo. Por que? Porque a iniciativa
da proposta de nomeação e destítuíção parte do Presidente
da República, segundo a proposta do nobre Relator. É tolhido o poder de iniciativa do. Congresso Nacional. li: isso
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que queria lembrar a todos os companheiros. Estamos
votando contra nossas prerrogativas. Não podemos, na
verdade, tolher aquilo que o próprio autoritarismo não
fez, pois não privou o Congresso Nacional do poder de usar
o impeachment do Presidente. Mas nós agora vamos estabelecer no preceito constitucional uma figura intocável.
Uma vez eleito, ele poderá cometer os maiores desatinos;
mas, se o Presidente da República assim não entender,
não adiantará o Congresso, seja o Senado, seja a Câmara
ou todos os seus membros, se insurgir contra isso. Daí
por que quero ficar com a redação inicial, proposta pelo
Constituinte Fernando Gasparian. Pediria a V. Ex.a que
colocasse as duas questões em preferência, já que V. Ex.8
entendeu que a aprovação da emenda do nobre oonstttuinte Féres Nader prejudicaria o item a ou seja tolheria
a iniciativa parlamentar de voto de desconfiança' da destituição. O meu voto será preferencialmente à' Emenda
Gasparian. O que não quero á abrir mão das {ninhas atribuições legislativas que são nítidas. Ou seja, se o posso
aprovar, se posso votar o nome apresentado pelo Presidente da República, também posso ter o direito de amanhã
apresentar o voto de desconfiança que o Congresso em
sua maioria decidiu.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria que se fizesse ordem. Concedo a palavra ao nobre
Constituinte Fernando Gasparian.

o SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, queria fazer um apelo ao espírito democrático de V. Ex.8 no sentido de que realmente resolvesse
esse impasse, votando essa preferência. Se fosse dada preferência a esse projeto, que não é meu, é da Subcomissão
- a redação que aqui está foi a Subcomissão que aprovou
- julgo que ele não ficaria prejudicado, vamos dizer, pela
votação antecipada da proposta do Constituinte Féres Nader. Portanto, o que foi aprovado pela Subcomissão seria
considerado e submetido a votos pelos Srs. Constituintes.
E assim realmente poderíamos votar, em sua plenitude,
a proposta, muito mais ampla, que não é minha, e sim
da Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer a V. Ex.as que, de acordo com a interpretação dada pela Mesa, vamos respeitar a ordem de apresentação das emendas. Ainda que não houvesse o pedido de
preferência do Constituinte Féres Nader, a sua emenda
deveria ser votada inicialmente pela ordem de apresentação. Se a emenda do Constituinte Féres Nader for rejeitada, votaremos, então, a emenda de V. Ex.a Coloco em votação a emenda do Constituinte Féres Nader.

o SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, ocorre que prefiro a emenda de S. Ex.a à
redação do Relator. De modo que terei que votar contra
essa ~m~nda e correr o risco de ficar com a do Relator,
que e pior,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Colocaremos em votação a proposta do Constituinte Féres Nader. Estão encerradas as questões de ordem.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, não sei como vou votar. Gostaria de um esclarecimento. Inicialmente vamos votar a proposta do Constituinte Féres Nader, ou não?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A do
Constituinte Féres Nader não precisa de preferência, pois
foi a primeira a ser apresentada.
A SiRA. CONSTITti'INTE ROSE DE FREITAS - Em
seguida, votaremos, inclusive, a do Constituinte Fernando Gasparian.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Caso
seja aprovada a do Constituinte Féres Nader, que dá nova
redação ao art. 62, todas aquelas que apresentam nova redação ao mesmo artigo estão prejudicadas.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Mas
Sr. Presidente, seria um contra-senso 'que o destaque apresentado pelo Constituinte Fernando Gasparian ficasse
prejudicado esse se pela votação da proposta do Constituinte Féres Nader, pois a primeira é muito mais abrangente. Prejudicado, inclusive, no texto, não há outro destaque que fale do problema da destituição. O Constituinte
Walmor de Luca está com a razão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
em votação a proposta do Constituinte Féres Nader.
O SR. CONSTITUINTE F.JljRES NADER - De acordo
com a minha questão de ordem, § 3.0 , V. Ex.a tem de colocar em votação o requerimento de preferência.
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O SR. CONSTITUINTE F.JljRES NADER - Sr. Pl'esidente, havia um pedido de preferência para a emenda do
Constituinte Fernando Gasparian, feito pelo Constituinte
Walmor de Luca.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer a V. Ex.a que essas emendas que vamos votar
não tratam do mesmo assunto e que o pedido de preferência só poderá ser feito por escrito, antes ide começar a
sessão. Essas emendas que vamos votar não tratam desse
assunto. Vamos obedecer a ordem. Com a palavra o nobre
Constituinte Sérgio Spada, que retirou seu pedido de destaque.

toria de outro Constituinte e que, no processo de datilografia, houve um equívoco.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Certamente deve ter sido para outra Comissão, e alguém deu
entrada nesta.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITas - Encaminho a votação do destaque da emenda do Constituinte Nelton Friedrich, do PMDB do Paraná. Ela diz o seguinte, Sr.
Presidente: "A lei federal disporá sobre o funcionamento
dos bancos de depósito, empresas financeiras e de seguros, em todas as suas modalidades, devendo a maioria de
seu capital com direito a voto ser constituída por brasileiros".
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Comunico ao Plenário que esá com a palavra o nobre Constituinte Darcy Deitos.
O SiR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - E, nas
Disposições Transitórias. se incluiria: "As empresas atualmente autorizadas a operar no País terão prazo ide 12
(doze) meses, para se transformarem em empresas cujo
controle de capital pertença a brasileiros e que constituída
e com sede no Pais, nela tenha o centro de suas decisões".
Esta E.'.nenda, Sr. Presidente, nada mais visa do 'que, em
outros termos, preservar o que havia sido decidido pela
Subcomissão do Sistema Financeiro, ou seja, a proibição
a bancos estrangeiros de captarem depósitos no mercado
interno. O ilustre Relator José Serra retirou aquele dispositivo aprovado na Subcomissão, depois de uma longa batalha. O que levou o ilustre Relator José Serra a retirar
aquele dispositivo, parece-me, foi o depoimento prestado
pelo Sr. Adroaldo Moura, não Adroaldo Streclt.
O SR. PRESID'ENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
aos Srs. Constituintes que, quando um colega estivesse defendendo sua emenda, déssemos a essa defesa atenção especial.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - O Sr.
Adroaldo Moura veio a esta Comissão fazer algumas colocações totalmente contrárias ao que havia sido deeídído,
Sou daqueles que entendem ser pura balela a alegação de
que perdemos com a não-permissão de bancos estrangeiros no País captarem depósitos. Se verificarmos os registros, vamos ver que o total de depósitos voluntários ou de
pessoas físicas no Banco do Brasil no exterior monta a
1 853 bilhões de dólares e OS depósitos interbancários chegam a 3.420 bilhões de dólares, valores de abril de 1987. O
que os bancos estrangeiros captam aqui ,dentro é um volume 'quase que parecido, só que com a diferença: no exterior, pagam-se altas taxas de juros. Até pelo volume ss
vê que não há credibilidade para favorecer a aplicação em
bancos brasileiros no estrangeiro. Quem vai aplicar em
bancos de um país que declara uma moratória técnica, como declaramos Sr. Presidente, dada a exigüidade do tempo concedido para a defesa desta emenda, tenho Ide rapidamente colocar que em várias capitais do mundo não se
permite que o Banco do Brasil capte depósitos de pessoas
físicas, como em Singapura.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex.a que concluísse sua exposição, 'Para que prosseguíssemos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - As pessoas
físicas não é permitido fazer aplicações em bancos como o
Banco do Brasil. Em Miami, como em Los Angeles, também não se pode fazer captação de pessoas que não sejam
residentes nos Estados Unidos. Enfim, a argumentação
usada, da reciprocidade ...

O SR. CONSTITUINTE S:ÉRGlO SPADA - Não retiro.
Acredito que houve um equívoco da assessoria, tenho competêncía para retirá-lo. Creio que esse destaque é de au-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço aos
Srs. Constituintes que permitam que o Constituinte Darcy
Deitas conclua sua exposição.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não há
questão de voto de preferência, porque, pela ordem, a
emenda do Constituinte Féres Nader foi apresentada primeiro. Quem votar "sim", está aprovando a emenda do
Constituinte Féres Nader. Quem votar "não", está mantendo a redação do Constituinte José Serra, defendida pelo
ilustre Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
Está em votação.
A SRA. CONSTITUINTE IROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, o Constituinte Féres Nader levantou questão
de ordem antes de V. Ex.a colocar em votação.
O SR. CONSTITUINTE FÉRES NADER - Sr. Presidente, pela ordem. Retiro minha proposta para ficar com
a emenda do Constituinte Fernando Gasparian, porque ela
preserva a atuação do Congresso Nacional. Ao preservar a
aprovação pelo Congresso Nacional, ela dá condição mais
ampla a todo o Poder Legislativo e atende plenamente à
nossa pretensão. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
retira sua emenda?
O SR. CONSTITUINTE FÉRES NADER - Retiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está retirada a emenda do Constituinte Féres Nader. Vamos votar
agora a Emenda n. O 444, defendida pelo Constituinte Nelton Friedrich, cujo pedido de destaque foi apresentado pelo Constituinte Sérgio Spada. Ela estabelece que "a lei
federal disporá, no atual art. 66...
O SIR. OONSTITUINTE S:ÉRlO SPADA - Sr. Presidente, só para um esclarecimento. Tenho a Impressão ide
que houve engano por parte da assessoria, pois não requeri destaque para votação desta emenda. Talvez outro Constituinte, mas não eu.
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o SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Portanto,
o temor dessa. retaliação é fruto do desconhecimento do
vulto dos interesses das empresas internacionais, que fazem
lobby através da grande imprensa, para que propostas,
como as aprovadas na Subcomissão do Sistema Financeiro,
fossem aqui totalmente desconhecidas.
O SR. PRESIDENTE )Francisco Dornelles) - Pediria ao nobre Constituinte Darcy Deitos que respeitasse os
três minutos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, V. Ex. a há de compreender que, com o tumulto que
se verifica, é difícil concluir meu raciocínio. Peço a V. Ex.a
que me assegure a palavra. Entendo ser falso afirmar que
o Brasil sofrerá retaliações, concluir que o Brasil sofrerá
prejuízos, de íntroduzír dispositivos que não permitam a
bancos estrangeiros a captação de depósitos dentro do
mercado interno, porque os bancos aqui estabelecidos estão
ajudando a enterrar a nossa economia, a matar a indústria, o comércio, a agricultura e o povo brasileiro. Portanto, esta emenda do Oonstituinte Nilton Friedrich, que estamos a defender, merece acolhida dos Srs. Constituintes,
para preservar pelo menos o que foi aprovado na Subcomissão do Sistema Financeiro e aqui totalmente "sacado".
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidenet, peço a palavra para contraditar. Não sou a favor
dos bancos internacionais que sugam o nosso País. No entanto, em termos de ordenamento de votação, ao que me
corista, esta matéria já está superada, porque já r"jeitamos a Emenda n. O 624, do nobre Constituinte Fernando
Garparían, sobre o Sistema Financeiro Nacional. Seria um
detalhe para uma lei ordiária, que d1ria como se formará
um banco privado, um banco estadual ou 'qualquer coisa
nesse sentído. Mas já se determinou a definição de como
será o Sistema Financeiro Nacional, com a rejeição da
emenda do Constituinte Fernando Gasparian, prevalecendo, então, Q art. 65. Daí por que entendo que este texto
deve ser aproveitado na legislação ordinária de nossa soberania. No entanto, em termos de adequação ao que já
f9i votado, entendo que a emenda está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Considero que a emenda não está prejudicada. Concedo a palavra
ao COnstituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Eu me permitiria encaminhar contra a Emenda do Constituinte Nelton Friedrich, encaminhada pelo nobre Constituinte Darcy Deitas.
Essa proposta implica que, em um ano, não poderíamos
ter no Brasil nenhuma instituição financeira detentora
de participação de capital estrangeiro. Acontece que temos no exterior instituições financeiras brasileiras, como
o Banco do Brasil e outros bancos. Essas instituições, muitas vezes, foram localizadas no exterior de conformidade
com acordos de reciprocidade. Instalamos agências do Banco do Brasil na Espanha, em troca de instalações de agências de bancos espanhóis no Brasil, para ínorsmentar o
comércio. Participamos de quatro bancos multinacionais,
que têm a ver com a expansão do nosso comércio e inclusive como o latino-americano. Fizemos intercâmbio com
o Banco da Província de Buenos Aires, da Argentnia. Instalamos bancos na Argentina, e os Argentinos instalaramse no Brasil, para estimular também o desenvolvimento
das relações de comércio. Temos um banco em sociedade
com o Iraque, o Banco Brasil-Iraque, com capital de 50%
de cada país, para incrementar nossas relações comerciais
com aquela nação. Então, 'o que acontece? Se colocamos
na Constituição uma medida geral, que exclua todos os
bancos estrangeiros no Brasil, vamos ser preiudícados. Isto é contra-os interesses nacionais. Estou convencido disso.
Nas Disposições Transítórías, proíbe-se a expansão do
capital estrangeiro e a instalação de novas filiais; até que'
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a lei, baseada nesse espírito, regule a matéria. Creio que
estaremos defendendo os interesses nacionais, se atuarmos
dessa maneira. isto é adotando critérios restritos para participação estrangeira no Sistema Financeiro Nacional. Sou
partidário de critérios restritivos, mas não podemos tomar
medida geral que ponha todos os bancos fora, o que prejudicaria fortemente os interesses do nosso comércio exteríor e do nosso desenvolvimento. Por isso encaminho contrariamente à emenda apresentada pelo nobre Constituinte
Darcy Deitas.
O SR. PRESIDENTE (F1rancisco Dornelles) - Vamos
passar à votação. Aqueles Constituintes que disserem "sim"
estarão apoiando a Emenda n. O 5S 444, defendida pelo
Ilustre Constituinte Darcy Deitos. Aqueles que disserem
"não" estarão votando contrariamente a ela, mantendo a
posição do Relator, Constituinte José Serra.
(Votação)
Votar,am sim os Constituintes: Cid Sabóia de Carvalho,
Darcy Deitas, F·ernando Gasparian, Irajá Rodrigues, Luís
Gushiken, Rose de Freitas e Sérgio Spada; Votaram não
os Constituintes: Adhemar de Barros Filho, Adroaldo
Streck, Affonso Camargo, Airton sendoval, Basílio Vilani,
Benito Gama, Divaldo Suruagy, Fábio Raunheitti, Feres
Nader, Fernando Bezerra Coelho, Firmo de Castro, Flávio
Rocha, F1rancisco Dornelles, Gerson Camata, Harlan Gadelha, Ivan Bonato, Ivo Vanderlinde, Jessé Freire, JesUS
Tajra, Joã'Ü Carlos Bacelar, João Castelo, João Machado
Rollemberg, João Natal, José Carlos Vasconcelos, José
Guedes, José Luiz de Sá, José Luis Maia, José Maria
Eymael, José Serra, JOSé Tinoco, Jov,ani Masini, Jutahy
MagalhãJes, Lézio Sathler, Márcio Braga, Mauro Oampos,
Messias Góis, Mussa Demes, Naphtali Alves, Nion Albernas,
Osmundo Rebouças, Pedro Ceolin, Roberto Torres, Ruberval Pilloto, Sérgio Werneck. Simão Sessim, Walmor de
Luca, Wilson Campos e José Tavar·es.
O SR. PRESIDENTE (F1mncisco Dornelles) - Rejeitada a emenda - sete votos a favor e quarenta e oito
contrário, - prevalece a posição adotada pelo Relator,
Constituinte José Serra.
Passamos à votação da Emenda n. o 98, de autoria do
Constituinte Adhemar de Barros Filho, que dá nova redação ao art. 66 do Substitutivo do Constituinte José
Serra.
Concedo a palavra ao Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO
Propõe a emenda a seguinte redação para o art. 66:
"O Sistema Financeiro Nacional será Constituído:
I - do COnselho Monetário Nacional:
II - do Banco CentraI do Brasil;
UI - do Banco do Brasil S.A;
IV - do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
V - das demais instituições financeiras públicas e
privadas.
§ 1.0, As ínstítuíções financeiras privadas, exceto
cooperativas de crédito, serão 'COnstituídas exelusívamente
sob a form-a de sociedade anônima, devendo 51% (cinqüenta e
por cento) de suas ações com direito a voto
s-erem controladas pelo Estado.

as

um

§ 2.0 É vedada a instalação de novas agências de
bancos estrangeiros.
§ 3,0 O Conselho Monetário Nacional fixará normas
para á nacíonalízação do sistema financeiro.
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§ 4.0 A competência do Banco Central do Brasil e
demais instituições fínanceíras públicas será fixada em
lei complementar, obedecidos os seguintes princípios:
I o Banco do Brasil S.A. é o instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal;
II - na qualidade de agente financeiro, sem preíuízo de outras funções, competirá ao Banco do Brasil:

a) receber todas as importâncias proveníentes de arrecadação de tributos ou rendas federaís, a crédito do
Tesouro, bem como os depósitos e operações de todas as
empresas e empresas e entidades públicas e socíedades
de economia mista;
b) realizar pagamentos e suprimentos necessários à
execução do orçamento, dar e conceder aval, fiança e
outras garantias, conforme autorização legal;
c) executar o servíço da dívida pública consolidada;
d) arrecadar depósitos compulsórios ou voluntários das
outras instituições financeiras;
e) executar a política de crédito agrícola, com exclusividade.
§ 5.0 O Conselho Monetário Nacional terá Sua competência e composição definidos em lei.
§ 6.0 Não poderão ser diretores do Banco Central do
Brasil e do Banco do Brasil S.A. nem integrar o Conselho
Monetário Nacional, ou exercer funções em seu órgão consultivo e ríseal:
a) diretores, gerentes, administradores de empresas
financeiras privadas ou pessoas que tenham exercido esses
cargos nos cinco anos anteriores à nomeação."
"§ 7.0 Os diretores do Banco Central do Brasil, do
Banco do Brasil S.A.e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pela Câmara
dos Deputados, que pelo voto' da sua maioria, poderá destituí-los.
§ 8.0 O exercício de cargo de diretor do Banco Central do Brasil, do Banco do Brasíl S.A. e do BNDES é
condição impeditiva para o exercício de idêntico cargo
em instituição financeira privada, pelo prazo de três anos.
Justificação? Nenhuma política econômica, nenhum choque heterodoxo ou ortodoxo dará certo no Brasil, se o
Sistema Financeiro não passar ao controle do Estado e da
sociedade. O Brasil, hoje como ontem, continua sendo
uma eolonía de banqueiros, como denunciara o historiador Gustavo Barroso há cinqüenta anos. Os bancos ganharam dinheiro antes, durante e após o Plano Cruzado.
A primeira condição para combater a inflação no Brasil
e assegurar o crescimento econômico é estatizar os bancos privados, decisão que não é fácil, tendo em vista o
pequeno número de conglomerados bancários existentes
no' País. O Sistema Financeiro Naeíonal tem hoje uma
participação de 14% do Produto Interno Bruto, superior
àquela do setor agrícola na economia nacional. O crescimento dessa participação, ocorrido nos últimos quinze
anos - de 7% para 14% - decorreu da adoção, pelos
últimos Governos, de políticas de concentração de rendas
e de f-avorecimento ao capital financeiro, em detrimento
de atividades produtivas. Uma earacterístíca do setor financeiro e oligopólio. Os cinco grandes conglomerados
financeiros que cresceram à sombra do favorecimento,
de estimulo e "proteção das autorídades econômicas do
autoritarismo detêm mais de 70% dos depósitos em recursos do sistema financeiro no Brasil, numa clara viOlação ao preceito eonstdtueíonal que proíbe monopólios e
oligopólios privados. Sucessivas fusões, íncorporações e li-
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quídações extrajudícíaís puseram fim aos pequenos bancos
e aos bancos 'regionais. Os conglomerados passaram a funcionar como drenes das poupanças das regiões mais pobres para a aplicação nas regiões mais ricas, contribuindo
para o desnível e desequilíbrio regional. Para o desenvolvimento do 'capitalismo no Brasil, para o crescimento da
produção agrícola, industrial, dos serviços, o crédito tem
que estar nas mãos do Estado, e não de sete famílias
privilegiadas. Até porque atividade financeira é capitalismo sem riscos que só existe para poupadores e investidores, Os escândalos do mercado financeiro ocorridos nos
últimos anos comprovam a tese - só perdem os investidores. O Banco Central cobre os rombos com "dinheiro
dos contríbuíntes credores da União. cotocar o sistema
financeiro sob o controle do Estado que terá 51% das
ações e da sociedade é questão essencial para o Brasil
desenvolver suas potencialidades econômicas '80 criar as
condições de progresso e bem estar social. Os atuais controladores destas instituições poderão continuar participando das mesmas, na qualidade e com direito de acionistas mínorítáríos. A proposta submete a indicação dos
Diretores do Banco Central, Banco do Brasil, e BNDES
ao controle da Câmara dos Deputados, proíbe a participação nestes casos de pessoas ligadas ou ex-diretores de
instituições privadas, medidas, de caráter moralízador,
A. nacíonalízação dos bancos estrangeiros, cujo controle
acionário passará para a União, é fundamental para evitar fraudes 'cambiais, remessas clandestinas de divisas e
operações lesivas ao interesse nacional. A Constituinte tem
Q dever de enfrentar com índependênoía a questão do
sistema fmanceiro, para evitar que o Brasil continue
sendo, na definição do Historiador Gustavo Barroso,
uma colonia de banqueiros" e que os brasíleíros sejam
divididos em duas categorias: "os banqueiros e os' outros
- como atírmou o empresário Antônío Ermírio de Mo,rais".
Esta é a proposta de destaque que requeremos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra o Constituinte José Sea-ra.

Com a

O SR. RELATOR (José Serra) - Eu me permitiria
solicitar aos Srs. Constituintes, um minuto de atenção para
encamínhar contrariamente a proposta do Líder do PDT,
Deputado Brandão Monteiro, apresentada pelo nobre
Constituinte Adhemar de Barros Filho. Oreío, inclusive,
que esta proposta está prejudicada pela votação que já
fizemos aqui, uma véz que ela dispõe também sobre as
agências de bancos estrangeiros, impondo a nacionalização dos bancos estrangeiros. Acabamos de votar, e ficou
decidido que essa parte seria tratada de acordo com o
Substitutivo do Relator. Ela consagra a existência e a
permanência do Conselho Monetário Nacional e versa sobre todo um conjunto de coisas que, ou são produtos de
legislação ordinária, ou, inclusive, têm a ver com o conjunto do Substitutivo e das emendas apresentadas. Por
esta razão não obstante estar de acordo com o 'espírito,
com as intenções da proposta do Constituinte Brandão
Monteiro, apresentada pelo Constituinte Adhemar de Barros, encaminho contra a aceitação desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Os
Constituintes que estiverem a favor da proposta do Constituinte Adhemar de Baros Filho - votam "sim" os que
estiverem a ravor da posição do Relator José Serra votam "não". Nobre Constituinte Mussa Demes - Não é
tréplica, Sr. Presidente, mas um esclarecimento.
SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Informo
a V. Ex. a que não posso concordar, V. Ex.a já falou, e o
estabelecido é que não cabe a tréplica. V. Ex.a dsela ralar
contra a emenda?
O SR. CONSTITUINTE_ MUSSA DEMES - Contra.
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o 8R. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Mas o
Constituinte José serra já emitiu a sua posição.
O SR. CON8TITUINTE MUSSA DEMEB - V. Ex.a
ouviu o Relator. Quero contradítar a emenda do Constituinte Brandão Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Fil',anclsco Dornelles) - Concedo a palavra a V. Ex. a , mas quero dizer que, de agora
em diante os Constituintes que desejarem fala"r contra a
propositura, deverão faze-lo antes da palavra do ReLator.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMESi - V. Ex.a
passou imediatamente a palavra ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
desculpa a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente quero firmar-me na palavra do Relator. S. Ex.a
está com inteira razão, inclusive no inicio da sua fala
disse que a emenda estava prejudicada. Gostaria que
V. Ex.a consíderasse preludícada a emenda, uma vez que,
na votação anterior, isso já foi abordado, 'e passássemos,
então, ao outro destaque. O próprio Relator compreende
e admite que a emenda está prejudicada. Este é o nosso
considero prejudicada a emenda e a coloco em votação.
Não
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) considero prejudíeada a emenda e a coloco em votação.
Aqueles que votarem "sim" estão a favor da posição do
Constituinte Adhemar de B8Iros Filho.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, para um eselarectmento. Eu pergunto a
V. Ex.a se a r.ejeição desta emenda não prejudica os demais destaques.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
prejudica os demais.
<Votação)
Votaram sim os Constituintes: Luiz Gushiken, Darcy
Deites, Adroaldo Streck e Adhemar de Barros Filho; votaram não os Constituintes: Wilson Campos, Walmor de
Luca, Simão Bessím, Sérgio Werneck, Sérgio Spada,
Ruberval PiJJoto, Rose ide Freitas, Osmundo Rebouças,
Nion Albernaz, Naphtali Alves, Mussa Demes, Messias
Góis, Mauro Campos, Márcio Braga, Jutahy Magalhães,
Jovanni Masini, José Tinoco, José Serra, José Mada
Eymael, José Luís Maia, Jo.sé Luiz de Sá, José Guedes,
José Carlos Vasconcelos, João Natal, João Machado Rollemberg, João Castelo, Jesus Tajra, Jessé Freire, Ivo
Vanderlinde, Ivan Bonato, Irajá Rodrigues, Harlan Gadelha, Gerson Camata, Geraldo Fleming, Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Fernando Gasparian, Fernando Bezerra Coelho, Domingos Juvenil, Divaldo Suruagy, Cid
Sabóia de Carvalho, Benito Gama, Basílio Vilani, Airton
Sandoval, Affonso Camargo, José Tavares e Joaquim
Bevilacqua.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Rejeitada - quatro votos favoráveis e quarenta e sete contrários - a Emenda n.O 5S0098, do Constituinte Brandão
Monteiro, cujo destaque foi apresentado pelo ilustre
Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O Constituinte Oswaldo de Almeida retirou o destaque de sua emenda. Emenda n.o 458, do Constituinte
Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presídente apresentamos esta emenda para suprimir do
art. 66 ~ item lI, letras a, b e c, que prevêem o funcionamento de bancos estrangeiros no País, e também para
suprimir do art. 78, os itens I e II e seu parágrafo único,
que diz exatamente o seguinte: "A vedação a que se
refere este artigo não se aplica às autorizações resul-
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tantes de acordos internacionais, de reciprocidade, ou

interesse do Governo brasileiro".

Sr. Presidente, pelo que senti nesta Comissão, pelo

íntesesse que despertou até aqui a votação das matérias,
vejo que sucede fato semelhante ao ocorrido na queda

da Bastilha: quando as hordas chegaram e derrubaram
as portas do palácio, Luís XV escrevia em seu diário,
"Aujourd'hui", que nada de novo estava ·a acontecer. OS
bancos afogam esta Nação, o capital internacional liquida
com nossa soberania, e os brasileiros estão a dizer: "Não,
não podemos contrapor-nos porque vamos ser prejudicados". Então, mediante o que já se deu, e para ser coerente com minha linha de pensamento, Sr. Presidente, retiro esta emenda, porque sei do pensamento dos ilustres
Constituintes de que nada de novo está a acontecer
no País.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex.a pela retirada da 'emenda e pelas brilhantes considerações apresentadas.
Vamos votar a emenda do ilustre Constituinte Fernando Gasparian, que trata da organização, funcionamento e atribuições do Banco Central do Brasil, indicação do seu Presidente e vedações para Presidentes e
Díretores e para quem estiver ocupando diretorias no
Banco Central.
Com a palavra o Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, Sr,s. Constituintes, esta emenda incorpora
também a do Constituinte Féres Nader, que me honra
agora com sua assinatura. Esta emenda, que não é minha,
mas da Subcomissão, estipula que a eleição dos membros
da diretoria do Banco Central será feita pelo Congresso
Nacional, indicados pelo Presidente da República, podendo, inclusive, num mandato de quatro anos, ser exoneradas pelo Presidente da República, havendo aprovação
ao Congresso Nacional. Por iniciativa do Congresso Nacional também poderá ser destituída a diretoria e o presidente do Banco Central.
Além disso, as letras b e c englobam disposição comum em muitos paises desenvolvidos, que é a de fazer
restrições às pessoas que participem da diretoria do
Banco Central, quatro anos antes e quatro anos depois
da sua eleição. Isto acontece nos Estados Unidos. Lá, o
Presidente do Federal Reserve Board tem que se submeter
a essa exigência. Inclusive o Paul Volker, que acaba de
sair do Federal Re"erve Board, o Banco Central americano, tem essa limitação, assim como o que foi nomeado
agora se submete a ela. Além do mais, nos Estados Unidos
a lei proíbe que qualquer ocupante de cargo público,
depois de deixá-lo, se dedique a uma atividade privada
relacionada com aquela que exerceu no governo. É prática bastante moralizadora, muito correta e que espero
possamos introduzir no Brasil, a fim de que se impeça
uma série de incorreções verificadas na administração
pública no País. Em resumo, estas são as propostas. E,
como a Subcomissão já os endossou, que sejam aprovadas
da forma como estão.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Sr. Presídente, peco a palavra para contrapor-me à proposta
do Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Benito Gama.
O SR. CO~STlTUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem, apenas para um esclarecimento. É uma proposta
só, ou são várias numa só?
O Sr. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - É uma
proposta.
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Concedo a palavra ao Constituinte Benito Gama.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, embora concorde com o item a
da proposta do ilustre Constituinte Fernando Gasparian,
com relação aos itens b e c de que, nos quatro anos anteriores ,e posteriores, fica vedada a participação de dirigentes do Banco Central em empresas financeiras privadas, na época da discussão, aqui eu considerei que isso
seria praticamente uma reserva de mercado para funcionários públicos, principalmente dos bancos oficiais. Antes
de quatro anos, evidentemente uma pessoa que não tenha
participado do Sistema Financeiro Nacional, do ponto de
vista privado ou não, não terá experiência gerencial para
administrar uma instituição como o Banco Central.
Acho que poderíamos colocar em lei complementar
ou lei ordinária instrumentos que punissem presidentes
e diretores do Banco Central que se utilizassem da instituição para proveito próprio ou de terceiros. Acho que,
smbora o propósito seja extremamente saudável, fica
impraticável colocar-se uma "reserva de mercado" entre aspas - para funcionários públicos que não tenham
a vivência devida para administrar uma instituição como
o Banco Central de qualquer país civilizado ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, gostaria de
deixar registradas essas colocações, embora concordando
que a nomeação seja do Congresso Nacional. Esses itens
b e c são realmentes dois instrumentos que deveríamos
criar em lei ordinária para punir o presidente ou diretor
que utilizasse mal a instituição. Era 13S0, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Eu me permitiria
encaminhar contra a proposta do Constituinte Fernando
Gasparian, que faz certos comentários a respeito da
questão da diretoria do Banco Central. Não porque eu me
oponha a que se aprove a nomeação e a destituição pelo
Presidente da República. No caso da emenda do Constituinte Féres Nader, eu havia acolhido a transferência
dessa atribuição do Senado para o Congresso. O meu problema com a emenda retere-se a outros itens contidos
na proposta que, se votarmos, serão aprovados. A proposta veda a eleição para a presidência e diretorias do Banco
Central do Brasil, textualmente, "a quem tixer exercido,
nos últimos quatro anos anteriores à indicação, função de
direção de qualquer entidade financeira privada". Da
mesma maneira, impede que quem ocupa a diretoria do
Banco Central, nos quatro anos subseqüentes, possa ser
diretor de empresa financeira privada. Eu me oponho a
esses itens porque, em primeiro lugar, a diretoria do
Banco Central vai ser aprovada pelo Parlamento. Então,
se os diretores estão sob suspeição, eles não serão aprovados pelos Parlamentares. Este é o aspecto fundamental.
Não há razão para esta restrição, desde esse ângulo. Em
segundo lugar, se estendêssemos esse principio, deveríamos fazer a mesma coisa com o BNDES, com o Banco
do Brasil, com outras ínstítuíções oficiais estaduais. O
Ministério da Indústria e Comércio não poderia ser
ocupado por um industrial; o Ministério da Agricultura
não poderia ser ocupado por um agricultor. Diretorias de
empresas públicas também. Uma empresa de siderurgia
pública não poderia ter como diretor alguém que tivesse
trabalhado um ou dois anos numa empresa de siderurgia
privada. E assím por diante. Teríamos um verdadeiro
código de impedimentos de dirigentes públicos, o que, a
meu ver, não corresponde à intenção da emenda com conotações totalitárias de investigação profunda da vida de
cada um. É uma derivação lógica do ponto de vista da
Constituição. Por isso, encaminho contra a adoção dessa
emenda, embora eu fosse a favor de que a atribuição
passasse do Senado para o oongresso,
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Com a

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, nós entendemos que há uma intenção de se votar
a alínea a do destaque do ilustre Constituinte Fernando
meiro lugar, a alínea a. Posteriormente, a salíneas a e c.
Neste caso, peço um destaque para que se vote, em primeiro lugar, a alínea a Posterionnente, as alíneas b e c.
O SoR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, o inciso IV do art. 66, já aprovado por
esta Comissão, cuida dos requisitos para a designação dos
membros da diretoria do Banco Central do Brasil na Lei
do Sistema Financeiro.
Portanto, o nobre Relator já cuidou desta matéria, do
que pretende o destaque da emenda do Constituinte Fernando Gasparian, nas letras b e c. Então, as letras b e c
estão prejudicadas, porque já foram votadas - é matéria
de lei. A Lei do Sistema Financeiro é que vai estabelecer
os requisitos para designação dos membros. Agora, com
relação à letra a, realmente a propositura do Constituinte Fernando Gasparian é mais abrangente do que a do
Constituinte Féres Nader. Se rejeitarmos agora a propositura do Constituinte Fernando Gasparian, teremos que
votar a do Constituinte Féres Nader, que é menos
abrangente. Então, parece-me que o Relator tem o assentimento, parece que há um consenso - não digo à unanimidade, mas quase, da Comissão - no sentido de aprovarmos a letra a exatamente do modo que o nosso colega
destacou.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, sou contra. Não vejo nenhuma razão
jurídica para se dividir a emenda de ninguém. A emenda
do Constituinte Fernando Gasparian é esta aí tal como
está escrita, em três itens e não há dispositivo do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, nem no Regimento da Câmara dos Deputados, que permita a divisão
de emenda em ítens ou subítens. Isso é absolutamente
impossível. Por outro lado, Sr. Presidente, quando o Constituinte pede que seja retirado o seu pedido, isso é uma
renúncia. O Direito não tem renúncia retratável, nem
condicionada.
Por isso, renúncia é renúncia, ato absoluto. O que se
renunciou, renunciou. Então, não há como dividir a emenda do Constituinte Fernando Gasparian e muíto menos
como ressuscitar matéria já retirada pela renúncia aqui
expressa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Queria informar, Sr. Presidente, que estou de acordo em
que se considere os itens b e c prejudicados e de acordo
com a argumentação do Constituinte Joaquim Bevilacqua,
que se vote o item a, conforme solicitado aqui pelos Srs.
Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
considero prejudicados os itens b e c.
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o SR. ,CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente. Se o Constituinte pode
retirar de votação um destaque por inteiro, pode, também, retirar parte desse destaque. Poderá, portanto, retirar as alíneas b e c.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Meu entendimento é no sentido de que a emenda estaria prejudieada.
Não concordo com o Constítuínte Cid Sabóia c'e Carvalho que, tendo o Oonstituinte ·Feres Nader, naquele momento, retirado sua emenda, não possa reapresentá-Ia
para votação.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sob condição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - S. Ex.a
retirou a preferência.
O 8R. OONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Gostaria que submetesse minha emenda à votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação O artigo do Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBER::-fAZ - Sr. Presidente, uma questão de ordem. Já que o Constituinte
Fernando Gasparian renuncia quanto as alíneas b e c, acho
que V. Ex. a só pode colocar em votação a alínea a, que é do
interesse de S. Ex. a O ,Constituinte Fernando Gasparian
é o autor da emenda, e renuncia às alíneas b e c. Neste
caso, entendo que V. Ex.a terá que colocar em votação
apenas a alínea a.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
considero prejudicadas as alíneas b e c e gostaria de votálas. Pode ter acontecido que Oonstituintes desejosos de
apresentar uma emenda no mesmo sentido deixaram de
apresentá-las, porque o Constituinte Fernando Gasparian
já havia abordado o assunto.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Gostaria de dizer que houve uma manifestação do autor. S. Ex. a
pede que V. Ex.a as retire do processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Franacisco Dornelles) - Já estamos em processo de votação.

o SR. CONSTITillNTE NION ALBERNAZ - Mas ninguém chamou ninguém para votar. Antes disso, Sr. Presidente, S. Ex.a manifestou o desejo de que as alíneas b e c
não fossem colocadas em votação. Daí por que entendo
que V. Ex.a deva colocar apenas a alínea a.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Indefiro o pedido.
Em votação a emenda do Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES - Sr.
Presidente, é sobre a votação. A emenda não termina no
item c. Desejo saber o que significa "suprima-se o § 2.° do
art. 62". Minha indagação tem em vista que a emenda: não
termina no ítem c.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A supressão do § 2.':' do art. 62 nada tem a ver com esta situação.
O SR. OONSTITUINTE JUTAHY MAGALHAES - Faz
parte da emenda, do pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
disse: "Suprima-se o § 2.° do art. 62". Não existe esse parágrafo.
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHAES - Não,
quem disse foi o autor em sua emenda. Vamos votar o
que não existe.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já começou a votação. (Emenda n.> 5S0626 do Constituinte
Fernando Gasparian).
Votação
Votaram "Sim" os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho, Adroaldo Streck, ./frton Sandoval, ,Cid Sabóia de Carvalho, Darcy Deitas, Fernando Gasparian, Harlan Gadelha,
Irajá Rodrigues, José Oarlos Vasconcelos, José Guedes,
José Tinoco, Luiz Gushiken, Rose de Freitas, Walmor de
Luca, Wilson Oampos, José Tavares, Luiz Freire, Alexandre Puzyna; Votaram "Não" os Oonstituintes: Affonso Camargo, Basílio Vilani, Benito Gama, Divaldo Suruagy, Fábio Raunhetti, Fernando Bezerra Coelho, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco Dornelles, Geraldo Fleming,
Gerson Camata, Ivan Bonato, Jessé Freire, Jesus Tajra,
João Oastelo, João Machado Rollemberg, João Natal, José
Luiz de Sá, José Luiz Maia, José Maria Eymael, José Serra,
Jovaní Masini, Márcio Braga, Mauro Campos, Messias Góis,
Mussa Demes, Naphtali Alves, Nion Albernaz, Osmundo
Rebouças, Pedro Oeolin, Ruberval Piloto, Sérgio Spada
Sérgio Werneck, Simão Sessim; Abstiveram-se de votar;
Domingos Juvenil, Jutahy Magalhães e Joaquim Bevilacqua.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi rejeitada a proposta do Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUIN'"TE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, gostaria de formular uma questão a V. Ex. a Sou
suplente desta Oomissão. Passei todo o dia de hoje como
titular da minha Comissão, que é a Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições.
Trabalhamos até às 21 horas, e ficou decidido, através do
próprio Plenário, que retornaríamos aos trabalhos no dia
de amanhã, já que amanhã é sábado e temos também o
domíngo,
Cheguei aqui depois de ter trabalhado na minha Comissão, como disse, já por volta de 21 horas e 30 minutos.
E, a partir desse horário, passei a participar dos trabalhos deste órgão. Gostaria de perguntar a V. Ex. a se a 00missão decidiu estender os trabalhos noite a dentro, ou
se prevê determinado horário para encerrar e depois retornar, amanhã cedo?
O SR. PRESIDENTE {Francisco Dornelles) - Pretendemos votar hoje todas as emendas e destaques relativos
ao Sistema Financeiro.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Bem, Sr.
Presidente, então, gostaria de fazer uma colocação aos
companheiros, membros desta Oomissão. Pelo que V. Ex. a
me informou há pouco, até agora analisamos quatorze ou
quinze emendas. Restam mais de quarenta emendas a ser
analisadas. Gostaria que todos meditassem sobre o que
estou aqui a falar. O trabalho legislativo é extremamente
complexo, cansativo, demorado, burocratizado e chega a
ser até enfadonho. Oomo temos amanhã o dia todo e falo aqui como suplente desta Comissão, falo mais pelos
seus titulares - para analisarmos as demais emendas,
parece-me, Sr. Presidente, que seria mais racional, já que
todos estamos diante de um processo brutal de trabalho,
que se encerrassem os trabalhos desta Comissão no roa
de hoje, daqui a uma hora, por exemplo, ou daqui a meia
hora, e retomássemos amanhã cedo. Teremos um dia inteiro, porque é sábado, para analisarmos as demais propostas, de maneira mais tranqüila. Coloco à apreciação
de V. Ex. a essas ponderações, já que temos prazo amanhã
e depois de amanhã. É apenas a título de colaboração,
porque somos humanos e temos de agir com razão. De
nada adianta ficarmos aqui a querer encerrar todo o trabalho relativo à área financeira. Nesse ritmo em que es"
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tamos caminhando
perdoem-me os colegas, é a primeira vez que estou intervindo - não vamos terminar.
::tl: uma questão de bom senso. Deixo estas colocações à
análise de V. Ex. a e dos demais companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se V.
Ex. a estiver estafado hoje, posso dizer que, quando começar a votação do orçamento tributário, estará muito mais.
Existem mais de quinhentos ou seiscentos destaques para
as duas matérias. Devo dizer a V. Ex.a que, nos últimos
quatro dias, também dormi duas horas por noite. Acredito que muitos colegas estejam na mesma situação. Uma
das características da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças foi o cumprimento de todos os prazos. E acho importante, para a própría presença na Comissão, que todos os prazos sejam cumpridos. Tendo em
vista os destaques pedidos para a parte tributária e para
o orçamento, indefiro o pedido de V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STREDK - Sr.
Presidente, pela ordem. Não haveria condição de se colocar à apreciação do plenário a proposta do Constituinte
José Tavares?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não é
matéria de apreciação pelo plenário, pois é decisão da
Mesa.
Dou a palavra ao Constituinte Feres Nader, que havia
retirado a preferência e que agora coloca novamente a sua
proposta.
O SR. CONSTITUINTE FERES NADER - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tendo em vista a rejeição da
emenda do ilustre Constituinte Fernando Gasparian, peço
a V. Ex.a que coloque para ser ...
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Já
foi colocada.
O SR. CONSTITUINTE FERES NADER - Ah, já está
;colocada. Desculpem-me. Estava ausente por problema
de doença.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Lamentei a ausência de V. Ex. a
Com a palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, repito que acolho a proposta do Constituinte Feres Nader,
que altera o parágrafo único do art. 66, que diz:
"O Presidente e os diretores do Banco do Brasil terão mandato de quatro anos. Serão nomeados ou exonerados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal."
A emenda do Constituinte Feres Nader altera "Senado
Federal" por "Congresso Nacional". Acolho esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quero
apresentar as minhas desculpas ao ilustre Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho, que realmente havia pedido a palavra
para tomar uma posição contrária à emenda do Constituinte Feres Nader.
Com a palavra o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE em SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, há pouco, fo irejeitada a emenda do Constituinte Fernando Gasparian. Essa
emenda, no que engloba a emenda do Constituinte Feres
Nader, tinha um aspecto muito mais amplo. O Congresso
apreciaria a indicação e poderia destituir, apreciaria o pedido de destituição. Enfim, era uma propositura mais
ampla.
Acontece que com a rejeição da emenda do Constituinte Fernando Gasparian, houve a rejeição também da
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emenda do Constituinte Feres Nader. Esta está contida
naquela, o exame já foi feito. Ao se rejeitar a emenda do
Constituinte Fernando Gasparian, rejeitou-se que o Congresso Nacional devesse ter essa competência .
::tl: portanto, coisa julgada, coisa examinada. Esta
questão de ordem é para que V. Ex. a considere este feito:
a emenda do Constituinte Fére.s Nader é muito menos
abrangente que a do Constituinte Fernando Gasparian,
está dentro dela. TI: foi rejeitada. Seria uma redundância
levar-se à votação aquilo que já ,se votou. Este colegiado
já se manifestou, há poucos instantes, contra esta competência do Congresso Nacional e fez prevalecer a posição
do Sr. Relator, a competêneía do S.enado Federal. Por ísso,
não vejo como possa ser novamente examinada no mérito a mesma matéria. Se V. Ex. a Sr. Pr-esidente, entender
de outro modo, permita-me chamar a atenção dos Constituintes para a. elrcunstãncía de essa competência, tal
como propõe o Constituinte Féres Nader, caber constitucionalmente - e dentro da lógica das próprias proposíturas - ao Senado Federal, e não ao congresso Nacional. Na propositura do ilustre Constituinte Fernando
Gasparian, pela sua amplitude, poderia caber ao Congresso, mas, na proposítura do Constituinte Féres Nader,
compete à Federação esse tipo de exame. Há portanto,
diferença muito acentuada, e V. Ex.a criará um precedente muito perigoso, Sr. Presidente, de colocar em votação
matéria já rejeitada no seu mérito. São estas as minhas
considerações, posto que a boa vontade democrática de
V. Ex.a esteja bem manifestada aqui e agora, A v-erdade
é que estamos prestes a firmar uma jurisprudência perigosíssima para a continuidade dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) O
Constituinte Féres Nader apenas retirou a sua preferência. Assim, gostaria de colocá-la em votação. Já
houve manífestacâo favorável e outra contra. Coloco em
votação a emenda do Constituinte Féres Nader.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ -

Sr. Pre.:

sídente, para uma questão de ordem. Como V. Ex. a acatou
a emenda do Constituinte Fére,., Nader...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu não
a acatei. Está em votação.
O SR. CO~STITUINTE NION ALBERNAZ - V. Ex. a
vai colocá-la em votação?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vou. O
Constituinte Féres Nader retirou a preferência, para colocar em votação a sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Gostaria,
então, doe solicitar 'que, ao votar a emenda do Constituinte
Fére.s Nader, V. Ex.a colocasse, não esta redação, mas a
do projeto do Constituinte Fernando Gasparian, que se
refere absolutamente à mesma coisa, com maior extensão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi
r-ejeitada a proposta do Constituinte Fernando Gasparian. Vamos votar a proposta do Constituinte Féres Nader
- a Emenda n.O 5S0054. O Constituinte Mussa Demes
dará início à votação.

Votação
O SR. CO)l'STITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Abstenho-me desta votação, porque é uma "picaretagem" da
mais alta marca. Matéria prejudicada não se vota. Apenas
lamento - e estou perplexo - a conveniência dos Sr".
Constituintes em querer aprovar esta matéria e aceitar
esse tipo de suborno.
O SR. ,PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estamos
em processo de votação. Sr. Constituinte.
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o SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - É o meu
protesto, Sr. Presidente.
O SR. CO~STITUINTE. MUSSA DEMES - F:ca registrada a abst-enção do Constituinte Luiz Gushiken.
O SR. CmrSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Em face da nulidade eu me abstenho,
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Abstenção
do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
Votaram "Sim" os Srs. Constituintes: Wilson Campos,
walmor de Luca, Simão Sessim, Sérgio Werneck, Ruberval Piloto, Rose de Fr.eitas, Pedro Ceolin, Osmundo Rebouças, Nion Albernaz, Mussa Demes, Messias Góis,
Márcio Braga, Lézio SIathler, Jutahy Magalhães, Jnvarml
Masirií, José Tinoco, José Serra, José Maria Eymael, José
Luís Maia, José Luiz de Sá, José Guedes, José Carlos Vasconcelos, João Natal, João Machado Rollemberg, João
Castelo, J-esus Tajra, Jessé Freire, Ivo Vanderlínde, Ivan
Bonato, Irajá Rodrigues, Harlan Gadelha, Gerson Camata,
Francisco Dornelles, Firmo de Castro, Fernando Gasparian. Féres Nader, Fábiü Raunhetti, Domingos Juvenil,
Benito Gama, Basilio Vilani, Aírton Sandoval, Aff{)nso
Camargo, Adroaldo Streck, Adhemar de Barros Filh{), José
Tavares e Joaquim Bevilacqua; votaram "Não" os Srs. Oonstítuíntes: Eérgio Spada, Geraldo Fleming e Fernando Bezen", Coelho; abstiveram-soe de votar: Luiz Gushiken,
Darcy Deitas e Cid sabõía de Carvalho.
O SR. PRIDSIDENTE (F1rancisc{) Dornelles) - Foi
aprcvada a emenda do Constituinte Féres Nader, com
quarenta e seís votos favoráveis, três votos contrários e
trê, abstenções. Gostaria de dar uma explicação: concordo plenamente com o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho em relação à renúneía, Agora, ficou claro que o
Constituinte Féres Nader - que está aqui e pode confirmar - não renuneíeu à sua emenda, apenas pediu
fosse dada preferência para a emenda do Constituinte
J.i1ernando Gasparian. Tivesse renunciado, eu realmente
não poderia colocá-la em votação. Mas não renunciou.
Ficou claro, pela posição do Constituinte Féres Nader,
que S. Ex. a apenas cedeu a preferência ao Constituinte
Ferna,ndo Gasparian. Aliás, o Relator já se havia pronunciado favoravelmerite.
O ER. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Pre-ídente, retiro tudo o que disse e me dobro à
vontade maior do colegiado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr.
Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, reconheço a competência jurídica de V Ex.a. Eu nunca ousaria discordar
de uma posição jurídica de V. Ex.a Apenas houve uma
situação de fato. Queria dizer também ao Constituinte
Jutahy Magalhães que não houve renúncia. O Constituinte Féres Nader colocou muito claro que apenas cedia a
sua preferência à proposição do ilustre Constituinte Fernando Gasparian. Tiv~se renunciado realmente, não
pod-eria ter sido esta emenda colocada em votação.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presír'ente queríamos apenas parabenizar V. EX,a pela
belíssima condução dos trabalhos, tão democraticamente
realizados até agora.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornel1es) - Agradeço muito a V. Ex.a. SObre todos os problemas relacionados com o mérito quero a manifestação ampla e aberta
da Comissão. Acho que não podemos ter um texto votado
se não tivermos a partãcípação de todos em relação ao mérito. Minha ínterpretação seria restritiva, se houvesse alguma iniciativa para impedir a livre manírestação do plenário, Do 'contrário, será sempre 'extensiva.
Vamos votar agora a Emenda n,v 583, do Constituinte
João Machado Rollemberg.
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O SR. CONSTITUINTE JOãO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, retiro o destaque desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - V. Ex.a
renuncia?
O SR. CONSTITUINTE JOãO MACHADO ROLLEMBERG - Renuncio.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
votar agora a Emenda n.v 584, do ilustre Constituinte
João Machado Rol1emberg.
O SR. CONSTITUINTE JOãO MACHADO ROLLEM-BERG - Apreseruteí esta emenda ao AnúE/prrojeto do
Sistema Financeiro, e foi aprovada por unanimidade. No
relatório do ilustre Relator José Serra, ela foi rejeitada.
Vou ler para os Brs. Constituintes o texto da emenda:
"A fim doe promover o desenvolvimento harmônico do País, os depósitos ou poupanças captadas palas instituições financeiras em macrorregiõe.s menos desenvolvidas não poderão ser aplicanas em maerorregíões mais desenvolvidas."
Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção dos
companheiros para o tato de que a emenda aprovada há
pouco, do Constituinte Domingos Juvenil, em nada colide
com a minha, não se ídentíríeam, A minha emenda é
muito maas abrangente. A emenda do Constituinte Domingos Juvenil, que teve o meu apoio, só da preferência
de poupança às regiões com renda inferior à média nacional, em face das outras de maior desenvolvimento.
Então, se um poupador do Piauí quisesse transferir essa
poupança para São Paulo, ele não poderia. Por isso a
aprovamos. O que a minha emenda propõe é que os depósitos ou poupanças praticadas pelo Ststema Financeiro,
que forem feitos em regiões microdesenvolvidas, não
poderão ser aplicadas por esse Sistema Financeiro nas
maerorregíões mais desenvolvidas. É, portanto, emenda
muito mais abrangente e de maior importância, porque
ela é em escala. Sabemos que muitos bancos captam no
Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e não aplicam 10%
dessas poupanças ou desses depósitos nas regiões. E essas
regiões Já são pobres, sofridas e perdem essa poupança
para Sao Paulo ou para outros meios já desenvolvidos.
De maneira que o nosso objetivo é simplesmente fixar a
poupança e os depósitos nas macrorregiões menos desenvolvidas, para que eles sejam aplicados apenas nas regiões
menos desenvolvidas.
O SR. PRESIDENTE (Franctsco Dornelles) - Se
alguém quiser falar contra a proposição do Constituinte
João Machado Rollemberg, tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Estamos votando uma emenda do ilustre Constituinte
João Machado Rollemberg, e tenho plena consciência de
que '31a contém, na verdade, outra que aprovamos recentemente. Sugeriria, então, que se aprovasse a emenda do
Constituinte João Machado RoUemberg, e o Relator compatibilizasse a redação, até mesmo com emenda de redação. Seria um um complemento, porque, na verdade, a
emenda do Constituinte João Machado Rol1emberg é mais
completa mais abrangente. A emenda de minha autoria,
que aprovamos, está, na verdade, contida na sua.
O SR. PRESIDENTE (Franctsco Dornelles) - Não
compete a esta Comissão compatibilizar. A compatibilização cabe à Comissão de Sistematização.
Concedo a palavra ao Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer, imcíalmente, que tenho muito respeito pelo Constituinte
Jóão Machado Rol1emberg, cuja participação sempre foi
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muito assídua e responsável. Quero dizer também que
tenho procurado atuar de maneira bastante sincera,
defendendo as minhas posições, mesmo quando seí que
elas não são, num certo momento, as que podem ter
maior apelo popular. Enfim, procuro, pelo menos não sei
se o consigo a todo momento manter coerência.
Há pouco, aprovamos uma emenda, contra a qual me
pronunciei, em encaminhamento de votação, que dizia ser
vedada a transferência de poupança de regiões com renda
inferior à média nacional para outras de maior desenvolvímento". A ,prevale'l'sr isso, pela forma como está redígído, uma pessoa que muda de um Estado, de renda por habitante abaixo da média para um de renda por habitante
acima da média e quer levar a poupança que tem no banco, não pode. "É vedada a transferência de poupança de
regiões com renda inferior à média nacional para outras
de maior desenvolvimento". Aprovamos isso - e me
submeto ao peso da opinião dos Gonstituintes desta Comissão. No caso da emenda do Constituinte João Machado
Rollemberg, acho que temos que fazer também uma reflexão melhor. Não acolho a emenda do Constituinte, ainda que esteja de acordo com o seu espírito. Como poderemos controlar a aplicação dos recursos das instituições
em sua própria região? Qual será o sistema para se fazer
isso? Será anualmente? com que taxa de inflação? Será
por dia, por mês, por ano, a cada dois anos? Como impedir
que muitas dessas instituições fujam das regiões, por haver essas restrições? Sou a favor da criação de bancos regionais - e os colegas Constituintes verão isso quando
estivermos na etapa de elaboração de leis complementares
- embora eu não exclua os bancos nacionais. Acho que
essa aprovação traduziria algo que é inviável, do ponto de
vista prático. Estou colocando apenas o problema do tempo e dos ríscos que envolve. Da mesma maneira a emenda,
que já aprovamos, que acata como vontade da maioria da
Comissão. Tenho que ser coerente; realmente, creio que
isso é absolutasnente inaplicável. Estamos escrevendo na
Carta Constitucional o que se supõe «íurável, para sempre.
li: rpor isso que não acolho essa emenda.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente, pela ordem, gostaria de dizer duas palavras. Não fiz
intervenção até agora, minha ocupação não me permite.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Lamento profundamente, porque esta Comissão seria engrandeeída 'com as intervenções de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Pelo que depreendi, o Constituinte José Serra entendeu que a proposta do Constituinte Do.
mingos Juvenil impede a transferência do depositante, de
um Estado para outro. Mas não _é bem isso. O que se pretende é a transferência teíta pelo próprio estabelecimento
bancário, com o objetivo de financiar a aquisição de imóveis, ou outros bens, em outro Estado, mais rico do que
aquele onde o depósito foi efetivado. Não é em função do
depositante, mas, sim, do próprio banco, que pode transferir essa poupança para um Estado mais rico. Assim me
pareceu ser a colocação do Constituinte Domingos Juvenil.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Constituinte Mussa
Demes, 'quero dizer apenas que a redação, tal como está,
tem a implicação referida. O próprio Constituinte João
Machado Rollemberg admite isso - e nós a aprovamos.
Esta é a realidade.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
colocar em votação.
Quem votar "sim", vota com a proposta - Emenda
n.O 5S0584 - ido ilustre Constituinte João Machado Rol-
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lemberg; quem votar "não", aprova a posição do Constituinte José Serra.
Votação
Votaram SIM os Constituintes: Benito Gama, Domingos Juvenil, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Jesus Tajra, João Castelo, João Machado Rollemberg, José Carlos Vasconcelos, José Luís Maia, Jutahy Magalhães, Messias Góis, Mussa Demes, Pedro Ceolin, lRuberval Pilloto, Sérgio Werneck, Walmor de Luca, Wilson Campos; Votaram NAo os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho, Adroaldo Streck, Affonso Camargo, Airton Sandoval, Basílio Vilani, Cid Sabóia de carvalho, Darcy Deitos,
Féres Nader, Francisco Dornelles, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Irajá Rodrigues, Ivan Bonato, Ivo Vanderlinde, Jessé Freire, João Natal, José Luiz de Sá, José Maria Eym3iel, José Serra, José Tinoco, Jovanni Masini, Nion
Albernaz, Osmundo Rebouças, Rose de Freitas, Sérgio
Spada, Simão 8,essim, 30aquim Bevilacqua.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Dezessete votos favoráveis, vinte ,e sete votos contrários. Foi recusada a emenda do Constituinte João Machado Rollemberg. Vamos votar agora a proposta do Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho. Quero, ilustre Constituinte, que aceite as minhas desculpas. Mas V. Ex.a sabe que, quando digo
o que disse, é por uma questão de afetividade. Com a pal:::vra o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, para a votaçao da Emenda n.O 089.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- !3r.. Presidente. propus uma emenda que fazia um
acrescimo do art. 62 - agora, deve ser o art. 66 se não estou enganado - do Substitutivo do Sr. Relator. Gostaria
de J.1eqU'er~r a atenção de todos, porque o dispositivo que
pretendo mserrr no texto oonstatucíonai, ou pelo menos
nes.ta fase d? nosso anteprojeto, é de grande importância
SOCIal. SugerI o § ?o e agora, naturalmente, há que se renumerar. É o seguínte: "§ 3.° - As ínstltuícões rínanceíras
federais, _no Nordeste, e na Amazônia aplicarão recursos,
em relação a seus valores globais em proporção nunca inferior ao que representam as populações rsgíonaís relativamente ao número total de habitantes do País". Há tendência de não se querer, na Comissão, nenhuma relação eeonômlee-fínanceíra com as populações, Mas a verdade é que
algum parâmetro deve existir quanto à Amazônia e ao Nordeste, rpara determinar o critério de investimentos nessas
duas zonas tão difíceis do [PaÍS. A rpropositura é socialmente das mais justas, uma vez que regula ·as atividades da,')
instituições fínanoeíras, exatamente o Banco do Nordeste
do Brasil, no Norc!Jeste, e o Banco da Amaaônía, Basa, na
Amazônia. Seria um critério para orientar as atividades
dessas entidades financeiras e, ao mesmo tempo, prestigiar
a população sofrida que se looalíza nessas difíceis regiões do
País. Assim, apelo a meus companheiros de Comissão que
aprovem essa propositura, a inclusão 'desse parágrafo, mesmo como homenagem às duas regiões que, até aquí, não
sofreram a menor distinção nos trabalhos que estão sendo
realizados. li: verdade que apenas começamos os nossos trabalhos. Apenas foi dado o pontapé inicial, nesse jogo difícil dos interesses de todo o País. Mas o Nordeste e a Amazônia são regiões tão sofridas, que 'se impõe ao Constituinte
demonstrar 'que elas estão na ótica constítucíonal, O sofrimento dessa gente precisa ser pelo menos atenuado. :Él
preciso haver parâmetros. É preciso haver critérios, e o
mais justo parece ser exatamente o que distingue a proporção populacional. Com isso, exponho a emenda e espero
sua aprovação, desde a concordâncía do Sr. Relator - que
parece impossível, mas pode acontecer - até a concordância dos demais companheiros deste colegiado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Alguém
mais gostaria de usar da palavra?
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o EIR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. presidente, apenas para esclareces. A emenda
que acaba de ser apresentada pelo Constituinte Cid Sabóia de Carvalho se encaixaria no art. 66, do Substitutivo?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente. Indago, se algum Constituinte gostaria de conduzir uma votação contra a propositura do meu querído
Presídente e ilustre Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
Com a palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Em que pese à referência do ilustre Constituinte por quem tenho muito
apreço, dada a seriedade com que trabalha e expõe seus
pontos de vista, espero que, quando ele diz "quase impossível", não pense que eu não seja a favor ...
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
- É que já conheço o ponto de vista de V. Ex.a
O SR. RELATOR (José Serra) - ... da redução de
desequilíbrios regionais no Brasil. Inclusive acolhi, como
Relator, a proposta da Subcomissão de Tributos, que encaminha 2% do Fundo Especial para o Norte e para o
Nordeste para às instituições financeiras das regiões, como
a maneira de aumentar fortemente o crédito que lá é feito. Esse é o testemunho de que minha posição é muito a
favor do financiamento ao investimento nessas regiões, por
instituições habilitadas. Acolhi a proposta, e vamos ter
oportunidades de submeter o artigo à consideração dos
membros da Comissão. Neste caso, não acolheria a proposta
do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Esse item
relativo aos 2% já foi aprovado, hoje, à tarde,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está em
votação a proposta do Donstituinte Cid Sabóia de Carvalho.
O SR RELATOR (José Serra) - Acredito, inclusive
que, na medida em que não houve emenda contraditória,
o referido item foi aprovado com o conjunto da proposta.
Então, não a acolheria, porque não creio que se nossa, a
nível de COnstituição, estabelecer um crítérto como esse
da população para aplicação. Isso deverá valer, inclusive,
intra-regionalmente. Qual o critério, dentro de uma região que, tomada na sua área, seja maior do que o resto
do Brasil? Então, uma região do tamanho Ido Estado do
Paraná ou do Rio Grande do Sul, contida nessa região que
conta com uma população muito escassa, poderá não receber pratícasnente nada. Admitamos que, em certo momento, se faça um investimento muito importante nessa
sub-região. Com a demanda muito alta de crédito, teríamos aí uma Iímítação colocada, que pode provar distorções
ao longo de um processo de décadas. Estamos escrevendo
uma Consittuição que deva prevalecer por muito tempo. O
problema das disígualdades regionais do Brasil tem que
ser resolvido por transferência de recursos diretamente renda, receita - e por políticas econômicas - isso é absolutamente essencial - ao longo do tempo, por coerência
de princípios programáticos, que estamos incluindo na
Constituição, e não por medidas desse tipo, que não terão
valor prático, ou que poderão trazer problemas daqui a alguns anos. Por isso é que não acolho a emenda, embora estej a de acordo com seu espírito. Se dependesse de mim, no
Poder Executivo, procuraríamos fazer com que houvesse
crescimento das aplicações de crédito dos bancos nessas
regiões. Apenas considero que não é o caso de se incluir
na Constituição, pela amarração que traz, em si. Por isso,
não acolho a emenda.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação ...
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A SRA. CONSII'ITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
antes de iniciarmos a votação. Requeiro a V. Ex.a verificação de quorum.
O SR. PRESID'ENTE (Francisco Dornelles) - A verificação de quorum será realizada durante a votação.
A SRA. CONSTITU'INTE ROSE DE FREITAS - Mas,
Sr. Presidente, o pedido de verificação precede à votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se não
houver quorum para a votação, saberemos na verificação
de votos.
I
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Não
entendo.
O SR. P'RESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
ao Constituinte Mussa Demes que procedesse à votação da
Emenda n.O 5S0089, do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
Votação
Votaram Sim os Constituintes: Walmor de Luca, Mussa
Demes, Jutahy Magalhães, José T..noco, Jessé Freire, Geraldo Fleming, Fe-rnando Gasparian, Fernando Bezerra
Coelho, Domingos Juvenil, Cid Sabóia de ,Carvalho, Adroaldo Streck, Adhemar de Barros Filho; Votaram Não os
Constituintes: Simão Sessim, Sérgio Werneck, Sérgio
Spada, Ruberval Piloto, Rose de Freitas, Pedro Ceolin,
Nion Albernaz, Naphtali Alves, Messias Góis, Mauro Campos, Jovani Masini, José Serra, José Maria Eymael, José
Luiz de Sá, João Natal, João Machado Rollemberg, João
Castelo, Ivo Vanderlínde, Ivan Bonato, Irajá Rodrigues,
Gerson Camata, Francisco Dornelles, Feres Nader, Fábio
Raunhetti, Darcy Deitos, Benito Gama, Basílio Vilani, Airton Sandoval, Affonso Camargo, Joaquim Bevilacqua.
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, esclareço a V. Ex. a que, quando pedi verificação de quorum, eu o fiz exatamente para ensejar a votação. V. Ex. a colocou em votação a matéria, fazendo a verificação de quorum. Não havendo quorum qualificado derrota-se a matéria em questão. l!: o que queria dizer' a V.
Ex.a Votarei, porque não sou de me omitir em questão
alguma. Meu voto é não.

(Prossegue a votação.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Votaram
tr.inta Srs. Constituintes, votaram "sim" quinze Srs.
Oonstítuíntas. Total de votantes: 45. Rejeitada, portanto,
a emenda.
"não"~

Em votação a Emenda n.o 636, do nobre Constituinte
Fernando Gasparian.
Passo a palavra ao ilustre Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN O destaque é da oonstítuínte Rose de Freitas, mas a
emenda é minha. A emenda apresentada propõe que se
adíte o inciso V ao art. 66 - um inciso a mais - tratando de banco de depósito estrangeiro. O assunto relativo
a bancos estrangeiros, ou melhor, instituições financeiras
com capital estrangeiro, já está tratado no Relatório, mas
diz respeito às instituições de forma geral. Bancos de
depósitos são, na verdade, assunto bastante antigo e sempre muito debatido. Tanto é assim que, na Constituição
de 1934, por proposta do Constituinte Roberto Simonsen,
- que não tem qualquer parentesco com o economista
Mário Henrique Simonsen, importante líder industrial em
São Paulo e que chegou a Senador, junto com Horácio
Lafer e outros empresários Constituintes - discutiu-se o
problema dos bancos de depósito, no sentido de que não
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mais pudessem receber depósitos no País. O assunto tan;bém foi discutido por Rui Barbosa, no começo da Repu-

blica, e no Pa's chegou a se!' proibido o funcionamento
de bancos de depósito estrangeiro. Então, propus uma
emenda bastante restritiva, tendo em vista que alguns
bancos 'de depósito - resultantes de acordos feitos por
países latino-americanos - talvez tenham que funcionar
no Pais, sendo-lhe útil, a fim de haver reciprocidade entre
países subdesenvolvidos, como o nosso. Procurei colocar na
emenda que, entre as funções da Comissão do Sistema Financeiro Nacional, constariam: restrlções ao funcionamento de bancos de depósitos cujo-capital tenha participação
de ,pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, tendo em vista,
especialmente, país a país, reciprocidade quantitativa no
que tange a depósitos, dependências, condições de funcionamento, tipos de operações e área de atuação. É importante examinar este ângulo, antes que se entre em votação. Aqui esteve o Vice-Presidente do Banco do Brasil,
com afirmações que levaram muitos Constituintes a julgarem que há reciprocidade entre o País e os Estados Unidos, hoje em dia. Quero focalizar para V. Ex. as Srs. Constituintes, um quadrinho - inclusive já distribui aqui mostrando na verdade que, com relação aos Estados Unidos, praticamente não existe reciprocidade. Os depósitos
voluntários, nos quais evidentemente estão incluídos os
depósitos de consulados, embaixadas brasileiras, empresas
brasileiras, somam apenas 152 milhões de dólares nas quatro dependências em que é permitido fazer depósito. É
claro que há também depósito ínterbancárío, da ordem de
463 milhões de dólares, o que totaliza 615 milhões de dólares, somente em Nova Iorque, são Francisco, Los Angeles e Miami. Só em Grand Cayman, paraíso fiscal onde
existe uma agência do Banco do Brasil, os depósitos do
Banco do Brasil são da ordem de dois bílhões de dólares.
Portanto, três vezes mais que os depósitos que têm os Estados Unidos. Na verdade, os bancos americanos no Brasil
têm mais de três bilhões de dólares de depósito em cruzados. Evidentemente, mais de cinco vezes os depósitos que
os bancos brasileiros têm nos Estados Unidos, incluindo
depósitos de empresas brasileiras. Por isso, apresentei essa
emenda e traria uma relação mais real e verdadeira, menos
colonial, com relação a bancos de depósitos estrangeiros.
Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Embora tenha o maior
respeito pelo nobre Constituinte Fernando Gasparian, mas
considerando que a nobre Constituinte Rose de Freitas foi
quem pediu destaque e retirou-se do Plenário, entendo que
a emenda não poderá ser votada, porque a autora do destaque desistiu.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Houve
também um pedido do nobre oonsütuínte ...
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Estou
presente, aqui ao lado de V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação. Se alguém no Plenário desejar fazer colocações contra a propositura do ilustre Constituinte Fernando Gasparian, a palavra está franqueada.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZER~A COELHO - Sr. Presidente, entendo que a preocupaçao do nobre Constituinte Fernando Gasparian é válida, mas o Plenário já se decidiu quanto ao mérito da emenda, .ao re~e
rondar o art. 66 do Substitutivo do Relator. A LeI do SIStema Financeirb Nacional disporá sobre as condições de
funcionamento de bancos estrangeiros no País, inclusive
levando em consideração os interesses nacionais, os acordos internacionais e os critérios de reciprocidade. Portanto, encaminho em contrário, por entender que a emenda
já foi decidida quanto ao mérito.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao nobre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, creio
que a emenda do nobre Constituinte Fernando Gasparian,
apresentada pela nobre Constituinte Rose de Freitas, está
prejudicada pelo que aqui já foi votado. Mas deverá ser
levada à consideração do Plenário, caso não se decida a
emenda está prejudicada. A meu ver, está, pelas razões
que o nobre Constituitne Fernando Bezerra Coelho expôs,
porque diz o art. 66:
"A Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá, inclusive sobre:
II - Condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que se refere o
item anterior, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
h) os acordos internacionais;
c) critérios de reeíprocídade."
Creio, inclusive 'que a preocupação - com a qual estou
de acordo - registrada nesta emenda, tem que ser sanada, ante a disposição de que obedeceremos aos critérios
de reciprocidade. A emenda do nobre Constituinte Fernando Gasparian, se aqui fosse incluída, também estaria
sujeita à lei. Nós já estamos tratando da reciprocidade,
aspecto muito importante a ser levado em conta. Creio,
por outro lado, que se refere a aspecto muito minucioso
pa-ra serem levados em conta, como, por exemplo, reciprocidade quantitativa, dependência, condições de funcionamento, tipos de operações, áreas de atuações. Tais minúcias, a meu ver, não cabem no texto constitucional, uma
vez que este já estabelece, que se leve em conta o problema da reciprocidade de acordos internacionais e do interesse nacional. Nesse sentido, o problema já estaria resolvido. Poderia haver outros critérios. Por exemplo, no caso
do Banco Brasil-Iraque, temos tal volume de investimentos no Iraque que, de repente, se justifica _ter mais
depósitos aqui do que receber depósito lá. Estamos íncluíndo na Constituição. Da forma como 'está redigida no Substitutivo, além de atender ao espírito da proposta, contém
a própria proposta. Temos depósitos voluntários, em alguns lugares, feitos em bancos brasileiros, que são elevados, além do ínterbancárío, também considerado depósito; como em Tóquio, onde o Banco do Brasil tem mais
de 33 milhões de dólares de depósitos. Claro que se pode
dizer que é de empresa brasileira, mas, se eu não tiver lá
o banco, iriam depositar em outro lugar, evidentemente.
Então, é muito bom ter
banco brasileiro lá. Ficamos
nesse cotejo de itens minuciosos, pois parece-me colocar
amarração no problema que queremos resolver. Estou de
acordo com o espírito, mas não acolheria a emenda. Considero-a prejudicada. Caso o Plenário não decida assim,
eu ainda considero que não deva ser acolhida.

°

O SR. PRESIDENTE (Franacisco Dornelles) - Em votação a emenda do nobre Constituinte Fernando Gasparian. Com a palavra o nobre Constituinte Mussa Demes
para proceder à votação.
(Votação,)
Votaram Sim os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho, Cid Sabóia de Carvalho, Fernando Gasparian, José
Tinoco, Rose de Freitas e Sérgio Spada; votaram Não os
oonetítuíntes: Affonso Camargo, Airton Sandoval, BasílioVilani, Benito Gama, Domingos Juvenil, Fábio Raunhetti,
Feres Nader, Fernando Bezerra Coelho, Francisco Dornelles, Gerson Camata, Ivan Bonato, Ivo Vanderlinde, João
Castelo, João Machado Rollemberg, João Natal, José Luiz
de Sá, José Maria Eymael, José Serra, Jovani Masini, Ju-
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tahy Magalhães, Mauro Campos, Messias Góis, Mussa Demes, Naphtali Alves, Nion Albernaz, Pedro Ceolin, Ruberval Piloto, Sérgio Werneck, Simão Sessim.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi recusada a proposta por 29 votos contra 6 votos a favor.
Em votação a Emenda n.> 369, do Constituinte Domingos Juvenil.
Com a palavra o Sr. Constituinte Domingos Juvenil.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, antes de fazer a defesa da nossa emenda, tenho a impressão de que, a partir desse momento, codas as
emendas estarão prejudicadas, porque não conseguiremos
mais quorum para a aprovação de qualquer emenda. Se
V. Ex.a se decidisse pela verificação de quorum antes da
votação da emenda, constataria que não temos mais como
32 votos.
Gostaria, nestas circunstâncias, de pedir a suspensão da sessão e, se de todo ímoossível pelas posíções, requeiro na forma regimental, que a votação da proposição
seja adiada.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Peço a verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Queria
dizer a V. Ex. a que, atendendo a proposta do Constituinte
Domingos Juvenil, suspenderei a reunião. A reunião está
suspensa e continuará amanhã, às 10 horas.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Havendo
número r~gimental, declaro abertos os trabalhos da reunião
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, dando prosseguimento à sessão iniciada ~ntem e interrompida por solicitação de alguns oonstttumtes.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o ilustre constituinte Affonso Camargo.
O SR. OONSTITUINTE AFFONSO CAMAR?O :-: Sr.
Presidente minha questão de ordem se refere as dífíeuldades que'estamos tendo e eertamente teremos daqui para.
a frente, para podermos cumprir n?ssas tarefas ?o? prazo
determinado. V. Ex.a sabe que mais vale o esplrl~o .q;te
a letra. Tanto é assim que, mesmo que a Co~tltUlça?
defina que a aprovação de leis c?mplementares so podera
ser feita por maioria absoluta, e da praxe das Casas do
Congresso que, por acordo de Lideranças, essas vo~ações
se façam sem aferição da maioria absoluta. É evidente
que, no caso da Constituinte, ~ão se pode conceber qualquer voto de Liderança. É por ISSO mesmo que. se preterideu garantir, no Regimento, que cada Constitumte tivesse
plena prerrogativa de votar. Ocorre .que e~tamos enco~
trando uma dificuldade real. Gostana, entao, de sugerir
a fim de tentar um possivel acordo dos membros da Comissão a seguinte sistemática: apresentando destaque, o
autor faz a defesa, há a contradita, o Relator dá a !'l.!-a
opinião, e V. Ex. a consultaria si!llbolicam~nte o ple~arlo
sobre se o destaque deveria ou nao ser retirado. É evídente que só o autor pode retirá-lo, mas, de acordo com a
consulta e pelo bom senso do autor, ele ipOderia retirar
o 'destaque, como já aconteceu on~m: Acredito que, quando o autor sentisse que haveria maioria consensual contra,
não haveria por que colocar o seu destaque em votaçao.
É apenas uma proposta que me surgiu nesta madrugada,
para vermos se é possível agilizar os trabalhos desta Comissão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - ilustre
Constituinte Affonso Camargo, concordo plenamente com
V. Ex.a em que devemos fazer um grande esforço para não
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votarmos aqueles destaques que, em grande parte, versam
sobre matéria correlata, sobre a qual todos já sabem a
posição da Comissão. Entretanto, gostaria de dizer a V. Ex.a
e ao Plenário que a minha interpretação do Regimento
será restritiva. Toda vez que eu sentir que 'existe, de algum
constituinte, até de forma inconsciente, a intenção de impedir a discussão aberta, livre e a deliberação do Plenário;
e será totalmente abrangente, no momento em que eu veriríear que se deseja discutir, debater, ampliar. Inclusive, 8'8,
num determinado destaque, existirem quatro emendas sobre o mesmo dispositivo, praticamente idênticas, votarei
as quatro emendas. Quem quiser que caiam essas emendas
deverá votar com o Relator, caso deseje sejam retiradas.
Quem quiser ficar com a primeira, fique com ela e vote
contra as outras. Quem quiser ficar com a segunda - garanto que colocarei em votação - vote eontra a primeira
e fique com a segunda. Se, por acaso, o Plenário decidir
que, num mesmo parágrafo, ficarão três emendas - é uma
decisão do Plenário - respeitarei essa decisão. Estaremos
transferindo à Comissão de Sistematização uma posição
que o próprio Plenário deveria tomar. Não teremos aqui
qualquer restrição à votação do mérito de emendas. Faço
um apelo veemente a todos os Srs. Constituintes para que
tragam sua colaboração ao bom andamento do serviço.
Dirijo apelo a todos 'os ,presentes, para que, com relacão
aos assuntos já debatidos e votados, em homenagem aos
colegas, não à Presidência - porque adoro esse tipo de
debate, e gostaria que durasse dez dias, pois durmo apenas poucas horas por noite, da meia-noite às cinco horas
da manhã - fizessem sua exposição de maneira curta.
Se quiserem renunciar aos destaques, poderão fazê-lo.
Quero dizer a V. Ex.as que, na medida em que as pessoas
passam a ter maior convivio vão-se conhecendo melhor.
Hoje, nesta Presidência, precisamos ater-nos ao profundo
conhecimento jurídico do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, que ontem abordou assunto da maior relevância.
O constituinte pode renunciar à sua emenda mas não
pode dizer que renuncia a 50% do caput, a u~ terço do
paragrafo ou a um quarto do item. Ou renuncia a tudo
ou não pode renunciar a palavras. Vou manter esse enten:
dimento. Quem quiser fazer a renúncia, faça-a completa
Se. pudermos reduzir as questões de ordem, ótimo. Quem
quiser votar dez emendas iguais, poderá fazê-lo. Se aprovarmos as dez emendas, elas irão para a Comissão de Sistematização. Confio no bom senso de V. Ex a Não farei
trabalho de censor aqui. Repito: acredito no bom senso
na inteligência e na competência de V. Ex.as que deve~
saber o que é repetitivo, para votarem a favor ou contra.
Vamos dar início à votação. Gostaria de pedir ao
Constituinte Mussa Demes que tomasse assento à Mesa.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, V. Ex. a vai acatar a sugestão do
Constituinte Affonso Camargo?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já foi
acatada. A sugestão é para que seja feito apelo 'a cada um,
no sentido de que retire sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Não
é isso, Sr. Presidente. Propus uma metodologia para agilizar os trabalhos. Depois de exposto e defendido o destaque, e após a contradita e a fala do Relator, V. Ex.a,
inclusive, para não ferir a letra, consultaria o Plenário
sobre a conveniência da retirada do destaque. Evidentemente, só quem poderá retirá-lo será o autor. Se ele sentir que a maioria do Plenário quer que o destaque sej a
retírado, já sabe que vei ser derrotado. Então, ele poderia
retirá-lo, simplesmente para ganharmos tempo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr. Constituinte, aqueles que quiserem retirar suas emendas, seu
pedido de destaque, devem fazer sua solicitação antes de
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começar o processo de votação da emenda, porque, uma
vez apresentada, deverei colocá-la em votação.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, faça da forma que achar mais conveniente.
Pretendi apenas abreviar e dar um sentido mais prático
aos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se um
constituinte achar conveniente, simplesmente, ele não apresenta sua emenda; pede a retirada. Essa é a melhor maneira de abreviar. Estaríamos já na terceira emenda, se
não estivéssemos discutindo questões de ordem.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Espero, então, que V. Ex:a consiga terminar os trabalhos nos
prazos combinados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
acredito que consiga terminá-los. A única coisa que não
farei é tomar qualquer medida restritiva, que crie embaraço à livre manifestação de todos os representantes desta
Comissão.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Nem
eu pretendia isso.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - sei que
V. Ex.a não pretendeu isso.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, a proposta do Constituinte Affonso
Camargo busca exatamente isso, ou seja, se houver consenso no Plenário no sentido de que não deve haver aprovação daquela emenda, permita-se que o seu autor retire
o destaque. Isso evitaria quinze minutos de uma chamada
desnecessária.
Se o autor quiser que sua emenda seja levada à votação, a sua decisão deve ser respeitada; da mesma forma,
ele próprio poderá pedir a retirada do destaque.
O SR. PRESJ:DENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria que V. Ex.a me explicasse o seguinte: se um constituinte entende que sua emenda não tem possibilidade de
ser aprovada, por que motivo irá defendê-la? Qual é a
lógica? Se ele sente que não vai haver aprovação da sua
emenda qual a diferença de sentir antes de começar a
falar ou no meio? Se alguém me apresentar uma razão
lógica para isso, eu concordarei.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, pela última vez, a lógica seria a consulta que
V. Ex.a faria simbolicamente pela retirada ou não do destaque. Aí o autor saberia se o seu destaque tem chance
ou não de vencer. A lógica está exatamente na consulta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Constituinte apresentaria a emenda, pediria o destaque, faria
a defesa existiria o contraditório, o Relator falaria. Ele
abriria mão só da votação?
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Não,
aí V. Ex.a consultaria o Plenár~o so1;>re a conve~iência ou
não da retirada da emenda, Simbolicamente. AI o autor,
conforme as suas chances, decidiria sobre a retirada ou
não da emenda.
- O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Simbolicamente, de que forma?
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO V. Ex.a faz uma consulta, o constituinte levanta o braço.
Não é votação simbólica, é uma consulta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - E se
houvesse um acordo sobre a retirada, simbolicamente, ele
retiraria a sua emenda?
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O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu peço
desculpas a V. Ex.a , pois não tenho muita experiência.
Antes da votação, haveria uma votação simbólica, e, se o
constituinte se convencesse, retiraria sua emenda. Agradeço a V. Ex.a as explicações. Devo dizer que a proposta é
extremamente íntelígente, Eu apenas não a havia entendido
no início. Muito obrigado.
Votação da Emenda n.o 389, do Constituinte Domingos
Juvenil.
Com a palavra S. Ex.a, para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, Sr8. Constítuíntes, trazemos a destaque emenda que considero muito simples, até mesmo na sua redação, porém profunda nos seus efeitos. E eu me reporto,
como exemplo, principalmente aos Bancos do Nordeste e
d~ Amazônia. A emenda visa acrescentar o seguinte parágrato ao art. 66, no Substitutivo anterior, art. 62, no
atual, art. 66:
"As instituições financeiras, oficiais" - por
exemplo, Banco do Nordeste e Banco da Amazônía - "é assegurado o acesso a todos os instrumentos de mercado financeiro."
Vou repetir a .smenda, porque ela é concisa:
"As instituições financeiras oficiais é assegurado o acesso a todos os instrumentos, de mercada financeiro."
Por que isto? Porque, infelizmente, os bancos oficiais
não dispõem deste mecanismo paira concorrer com os
bancos particulares. Os bancos partículares têm todos os
mecanismos à sua disposição: CDB, CEI, poupança, over,
open etc., mas os bancos oficiais não. Eu me' lembro de
que se fez uma festa quando se criou a oademeta Verde
do Banco do Brasil ou a Cad-erneta ouro. Acho que existe
profunda incoerência, profundo cerceamento à atividade
dos bancos oficiais em relação aos bancos partículares.
Os bancos particulares têm acesso ao mercado financeiro,
mas os bancos oficiais não têm. O que se vê é que os
bancos ofícíaís, tendo díríeuldede de acesso a todo o mercado, acabam ficando num vermelho violento. Há pouco
tempo, tivemos a administração do Banco da Amazônia
comparttlhada com elementos do Banco Central, com
propósito de sanear aquele banco, cujo balança, embora
não se tiv-esse eometído nenhum delito, estava no vermelho, porque não tinha condições de competir com outros
bancos.
Repetindo, srs, Constituintes, esta omenda visa assegurar às instituições fínanceíras oficiais o !liCeSSO a todos
os instrumentos do mercado financeiro.

°

Estamos aqui muito preocupados em discutir ou até
em votar a favor de certas matérias, para não comprometer a técníca do texto do anteprojeto. Eu gostaria de dar
a minha opinião no sentido de que não nos devemos
acanhar, não devemos ter receio de discutir no mérito
qualquer proposição, por dois motivos: primeiro, nós irepresentamos os váríos segmentos da sociedade brasileira
em todos os níveis. E a sociedade brasileira não é formada só de 'esp,ecialistas, mas, de segmentos que compreendem, que sentem os problemas que existem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
um minuto de atenção do nobre Constituinte. Em respeito
a todos os seus colegas - e não vou cortar a palavra de
V. Ex.a - peço a V. Ex. a e aos; outros oonstítumtes que
falem por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Nós
ainda estamos dentro dos três minutos.
-
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o segundo motivo, Sr. Presidente, é que, se aprovarmos um texto que contrarie a 'Posição ,técnica do Relator,
ou que não seja muito pertinente ao anteprojeto, existe
ainda 'a Comissão de Sistematização, que dev-erá enxugar
esse texto. E mais, há uma tendência para que as, matérias discutidas e aprovadas no mérito possam fazer parte de um pacote especial, a fim de que sejam tratadas
em regime de lei complementar e até mesmo de lei 01'dínáría,

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu gostaria de manifestar a minha satísracão pela presença
nesta Oomíssão do Ilustre Governador Pedro Simon, a
quem presto homenagens. (Palmas.)
Com a palavra o Constituinte José Serra. Algum Constituinte quer encamínhar posição contrária?
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO
Sr. P:resid,ente, 'P-eço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem V.
Ex.a a palavra. l!: V. Ex. a contrário à rproposição.
O SR. CONSTiTUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Não se trata de uma questão regímenal, e quero
um esclarecímento de V. Ex. a , Sr. Pr,estd,ente.
Reza o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, no art. 21, § 2.°:
"As deliberações das comissões exigirão maioria absoluta de votos."
-

Pergunto a V. Ex. a qual é o número que na Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento oS Finanças representa
a maioria absoluta de votos? Esse número serve de orientação aos autores de destaques e a cada um de nós na
votação.
O SR. PRESIDENTE (F,rancisco Dornelles) - Muito
bem colocado. São trinta e dois votos.
Peço ao Constituinte Darcy Deitas, atendendo ao apelo
dos nossos companheiros, que se atenha aos três minutos.
O SR. CONSTITUINTES DARCY DEITOS Pois
não, Sr. Presidente.
Quero apenas contraditar a proposta do ilustre Cons:tituinte Domingos Juvenil, ou seja, se formos atender a
sua argumentação - benerícíar o Banco da Amazônia e
o "Banco do Nordeste - teremos que aí íncluír também
os bancos de desenvolvimento do Sul do País, como o
BRDE, que deveriam merecer também o mesmo tratamento.
Então esta é a minha contradita. Gostaria que o ilustre Relator José Serra pudesse dar agora o seu parecer.
. O SR. RELATOR (José Serra) - Em primeiro lugar,
quero fazer uma breve consideração. Temos. o dever e a
obrigação - e'~ homenagem a nós própríos - de mandar
um texto para a Comissão de Sistematização o mais coerente possível. Isso é muito ímportante. Não podemos
perder essa perspectiva,
Em segundo lugar, não podemos ter sempre a perspectiva de aprovar uma matéria apenas porque é Importante e depois. deixar para a Comissão doe Sistematização
resolver. Não vai ª-.er assim, Este é o problema, Quando
se chegar lá, as posições tomadas pelas Comissões serão
muito fortes, muito difíceis e de se tornarem inconsistentes.
"
Quanto à proposta do nobre Constituinte Dommgos
Juvenil, eu a acolho no seu espírito, mas não a acolho
na sua forma, da maneira como é encaminhada, para
inclusão no Capítulo do Sistema Financeiro.
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Tal como está apresentada agora, diz o seguinte:
"As instituições financeiras oficiais é assegurado o acesso a todos os instrumentos de mercado
financeiro."
Isso significa que, se ela fosse aprovada e inserida
na Constituição, qualquer distribuidora de valores de Governo, qualquer banco de desenvolvimento, qualquer tipo
de instituição - temos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, distribuidoras, corretoras, enfim sete
ou oito tipos de instituições financeiras - trabalharia
com qualquer instrumento.
Eu teria, por exemplo, uma distribuidora de títulos
podendo operar no open, um banco de desenvolvimento,
que deve fazer crédito a longo prazo, obtendo recursos
no overnight, o que seria uma loucura e uma insensatez.
O banco comercial estadual opera como um banco comereial privado. Tem os mesmos direitos. O Banco do Brasil
foi cerceado em muitas coísas, e isso está errado. Aqui
está dito "ínstltuições financeiras". Não está especírlcado
banco deste ou daquele tipo. Instituição financeira é tudo
que mexe com 'a Intermediação financeira.
Se aprovarmos isso, teremos uma situação caótica no
mercado financeíro. Por isso, encaminho contra, 'embora
entenda os motivos e os respeite. Eg,tou de acordo com
a motivação do Constituinte, quando faz sua proposta.
Mas não posso estar de acordo com ela.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Iniciaremos o processo de votação simbólica.
Aqueles que ostíverem doe acordo com o Relator permaneçam como estão, aqueles que estiverem contra l'evantem o braço. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL
Nessa situação, retiro a emenda.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO tiro a emenda.

Re-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O oonstituinte Affonso oamargo retira a emenda e eu agradeço
a V. Ex. a (Palmas.)
Agradeço ao Constituinte Affonso Camargo a grande
contribuição que trouxe à Presidência da Mesa, fruto de
seu conhecimento, da sua experiência congressual, que
a Presidência realmente não possui.
Coloco em votação a Emenda n.O 6, do ilustre Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. P'l'6sidente, está previsto no trabalho do Relator,
no anteprojeto, o que é básico em uma futura lei a respeito do Sistema Financeiro, uma espécie de código para
o Sistema Financeiro. Mas observei que não há previsão
das dísposíções penais, e isso nos preocupa. O Brasil é o
campeão de leis imperfeitas, isto é, nem anula os atos,
nem pune os infratores. Temos também a grande incidência de leis menos que ;perfeitaB, que apenas anulam
os atos e não punem os infratores. O País necessita de
leis perreítas, dentro da classífíeação alemã, ísto é, a lei
que ;pune o infrator, tendo amulado o ato que tenha sido
pratíeado contra a sociedade, contra o direito> ou qualquer tipo de infração.
Assim, proponho que, nesse dispositivo do Sr. Relator,
se inclua a previsão das disposições penais. Mas advirto
que não são penas caracterlzadas no Direito Penal. São
penas de caráter administrativo, sem prejuízo do Código
Penal, para os crimes que se caracterízem como estelionato, peculato, ou qualquer crime que possa acontecer.
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Trata-se de penalidades administrativas, típicas e necessárias ao Sistema FinanCJeiro.
Minha propositura é no sentido de que se ínelua um
item, prevendo as disposições penais adminis,t::ativas, <!-e
acordo com 'as díretríaes ;PaJ."la a nova Lei do sístema FInanceiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte Messias Góis, que deseja
con tradítar,
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - se, presidoente entendo que a Constituição não é Código Penal,
mesmo porque já existem disposições penais em relação
a delitos praticados com recursos públicos ou privados,
Além do mais ,no art. 76 do Substitutivo apresentado
pelo Relator, já hà previsões, inclusive, d!ll Justiça ~om
patente, para o julgamento ,e processamento de ernnes
dessa ordem.
Assim, mesmo concordando com o ilustre Constituinte,
com a sua preocupação em estabelecer penas, devo eselareeer que já existe o Direito brasileiro. Incluir IJ,a COIl;s:tituição essas dísposíções penais seria bis in idem, ou seja,
chover no molhado.
Por isso, 'eu me posiciono contra a 'emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Se,rra) - ontem o <?onstituínte Cid Sabóia doe caevalho disse que achava Impossível que o Relator acolhesse uma proposta, em geral; e
entendi até como ume proposta, parbíeularmente de S.
Ex.a
Esta não é a posição do Relator. O Relator estava
ansioso para acolher uma proposta de S. Ex.a, e estou
satisfeito em poder fazê-lo agora.
Acolho a proposta que o Constituinte faz. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Muito obrigado, S:r. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Faço
a votação simbólica.
o SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Pela
ordem, Sr. Presidente. Votação simbólica ou consulta?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Farei
a votação simbólica.
Aqueles que estiverem de acordo com a posição e a
proposta do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho e com
a posição do Relator José Serra permanecerao como se
encontram. A proposta é a mesma. Aqueles que estiverem
de acordo com a posição do Constituinte Messias Góis
levantarão o braço.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO - Sr. Presidente, pela ordem.
Tenho a impressão de que o plenário não entendeu
bem a consulta. Talvez V. Ex. a não tenha dirigido...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estamos
adicionando um dispositivo à CohstituiÇão; e, para ser
incluído, ele precisa ser votado por maioria absoluta.
O SR. CONSTITUINTE JOAO CASTELO - Acho que
o plenário confundiu um pouco a colocação. Gostaria
que V. Ex. a recolocasse a consulta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles
que estiverem de acordo com a proposta apresentada
pelo Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, que é a mesma do Relator José Serra, fiquem como estão. Aqueles
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que são contrários à proposta dos Constituintes Cid
Sabóia de Carvalho e José Serra, que apóiam a posição do
Constituinte Messias Góis, levantem o braço.
Neste caso, vamos fazer a votação, porque se trata
de uma emenda aditiva, em que se deve obter maioria
absoluta.
Quem votar "Sim" votará com a proposta do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, apoiada pelo Constituinte José Serra (Emenda n.O 5S0006).
Votação
Votaram "Sim" os Oonstdtuíntes: Adhemar de Barros
Filho, Adroaldo Streck, Affonso Camargo, Airton Sandoval, Basílio Vilani, Cid Sabóia de Carvahlo, Divaldo Suruagy, Domingos Juv,enll, Fábio Raunheitti, Feres Nader,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Firmo de
Castro, Francisco Dornelles, Furtado Leite, Gerson
Camata, Harlan Gadelha, Irajá Rodrigues, Ivan Bonato,
Ivo Vanderlinde, Jesus Tajra, João Castelo, João Natal,
José Carlos Vasconcelos, José Guedes, José Luiz de Sá,
José Luiz Maia, José Maria Eymael, José Serra, José Tinoco, Jovanni Masini, Jutahy Magalhães, Lézio Sathler, Luiz
Gushiken, Márcio Braga, Mussa Demes, Naphtali Alves,
Nion Albernaz, Sérgio Spada, Sérgio Werneck, Simão
Sessim e Joaquim Bevilácqua: votaram "Não" Os Constituintes: Benito Gama, João Machado Rollemberg e
Messias Góis.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi
aprovada a emenda do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho por 42 votos a favor e 3 contra.
A próxima emenda seria a de n.o 243, do Deputado
Walmor de Luca, que não se encontra em plenário. Como
acho importante que S. Ex. a faça, com o seu profundo conhecimento, a defesa da emenda, proponho que fique
adiada a sua apreciação até a chegada de S. Ex.a
Vamos examinar a Emenda n.o 145, do Constituinte
Ivo Vanderlinde.
O SR. CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE - Sr.
Presidente, Sr. Relator, de acordo com a discussão que
tivemos ontem, essa emenda se reporta ao tema anterior.
Prevê, no seu texto, que o Banco Central do Brasil estimulará a criação de cooperativas de crédito. Entendo
que a lei ordinária deverá complementar a matéria. Mas
precíso Ser fiel à expectativa que o sistema cooperativo
nacional tem, principalmente com relação a esses segmentos, que até hoje roram marginalizados e quase que
proibidos de manter uma posição, pelo menos dentro do
espírito do assunto. Por isso, mantenho a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dcmellea) - Algum
Constituinte deseja falar contrariamente à posição do
Deputado Ivo Vanderlinde?
Passo a palavra ao Constituinte José Serra.

O SR. RELATOR (José Serra) - Estou de acordo
com o Constituinte Ivo Vanderlínde quanto à importância
do estímulo às cooperativas de crédito. Creio que essa
é mais outra matéria de lei. No meu modo de entender,
não é o Banco Central que deveria estimular as cooperativas de crédito. Se vamos ter Uma lei destinada ao Sistema Financeiro, se vamos reformular
Conselho Monetário Nacional, se vamos ter outra politica relativa ao
Sistema F'inanceiro, creio que caberá a essa política definir os estímulos às cooperativas de crédito. Os chamados
bancos cooperativos, em alguns casos, estão associados
a problemas de nível nacional, inclusive a um dos maiores
problemas que já tivemos no Sistema FiílanceÍró - que
não é nada do que o nobre Constituinte Se refere, quando
fala do Banco de Crédito Cooperativo. Por outro lado, a
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proposição de inclusão do § 3.° no art. 64, que fala da
relação entre emissão de moeda e Banco Central, é problema que compete à União. É vedado ao Banco Central
financiá-la. Quanto à questão de títulos do Tesouro de
como o Banco Central se relaciona com eles, tem pouco
a ver acrescentar-se um § 3.°, dizendo que o Banco Central estimulará a criação de cooperativas de crédito. Esse
seria um assunto que cairia de repente no meio de um
tema que, não é, a meu ver, muito pertinente. Sem que
minha posição reflita desestímulo às cooperativas de
crédito, opto pelo não acolhimento da proposta do nobre
Constituinte. Desde já, S. Ex.a tem meu compromisso
pessoal, no sentido de que, em etapas posteriores, no Congresso, terá meu apoio no que se refere ao estímulo a
essa modalidade de instituição de crédito. Portanto, repito,
opto pelo não acolhimento da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta simbólica. Aqueles que estiverem de
acordo com a posição do Relator José Serra permanecerão
como estão. Aqueles que apoiarem a emenda do ilustre
Constituinte Ivo Vanderlinde levantarão a mão.
Cabe a V. Ex.a verificar se ela será mantida ou não.
O SR. CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE - Diante da decisão evidente da maioria, que concorda com a
proposta do Relator, retiro a emenda. Na técnica também
concordo; no espírito, gostaria que o compromisso não
fosse só do Relator, mas de todos os companheiros. Retiro
a emenda. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. RELATOR (José Serra) - O meu compromisso
está registrado na fita.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, pela ordem. Não terminamos ainda
a votação do primeiro Capítulo do Substitutivo do Relator José Serra. Percebo, embora reconheça o sentido democrático de V. Ex.a , que não vamos terminar os três
relatôríos, se continuarmos o processo de votação da maneira como está posto. tsso porque V. Ex.a está permitindo
sejam votados - por melhor que seja a intenção dos
autores do destaque - emendas que já foram objeto de
outras votações. Especificamente, V. Ex.a anunciou há
pouco a emenda do Constituinte Walmor de Luca e, em
seguida, a do -Corustituinte Ivo Vanderlinde. Ele próprio
- e com muita precisão - reconheceu que esse assunto
já havia sido tratado anteriormente. Se V. Ex.a não
começar a considerar prejudicadas as emendas que tratam
dos mesmos assuntos não terminaremos essa votação
nem no sábado, nem do domingo. Parece-me que V. Ex. a
está adotando uma atitude de democrata. Mas é também
anti-regimental - desculpe-me a franqueza. Está claro
no Regimento que a matéria não será votada ou será
considerada prejudicada, no caso de já ter sido votada
anteriormente. Admito até que V. Ex. a , no caso de haver
conflito, submeta a decisão ao. plenário, mas deverá considerar prejudicadas algumas matérias que já foram objeto de apreciação pela Comissão.
_ O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Com
a palavra o nobre Constituinte Messias Góis.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - V. Ex.a
deverá colocar em apreciação agora a Emenda n.O 52'.
Solicitaria a V. Ex.a que colocasse também a Emenda
ri.o 315, que é idêntica, até. nas vírgulas, à Emenda n,o 52.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - As
Emendas n.os 315 e 637 também são idênticas.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Gostaria que V. Ex. a decidisse a questão de ordem que
levantei.
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O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - Todas
as vezes em que achar que a questão está prejudicada,
seguirei o conselho de V. Ex.a
Colocarei em votação a Emenda n.O 52; se houver
emendas idênticas, deixarei ao autor da emenda a decisão
de retirá-la. Está em votação a Emenda n.o 052, do ilustre Constituinte Oswaldo Lima Filho.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, não está presente nesta Comissão o Constituinte
que pediu destaque, nem o autor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sim,
mas temos de respeitar aqueles que o requereram, da
mesma maneira que apresentamos em outras Comissões.
Já discutimos três emendas. Gostaria de poder continuar a votação de acordo com a sistemática sugerida
pelo Constituinte Affonso Camargo.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
FILHO - Sr. Presidente, o Oonstítuínte José Fernandes,
autor da Emenda n.> 52, é meu companheiro de Partido.
Solicito a V. Ex.a que me permita representá-lo na votação, para fazer a defesa da referida emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Darei
permissão a V. Ex.a
Passamos agora a votar a Emenda n.o 52.
Com a palavra o ilustre Constituinte Adhemar de
Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
FILHO - Trata-se de emenda assinada pelo Deputado
Oswaldo Lima Filho, mas que, na verdade, é de autoria
do Constituinte José Fernandes. É uma emenda supressíva:
"O parágrafo único do art. 66, passa a ter a seguinte
redação:
"As disponibilidades de caixa da União e de
todas a.s entidades sob seu controle ou a ela vinculadas, bem como as dos fundos de pensão de
todos os seus servidores públicos e empregados,
serão depositados em instituições financeiras sob
o c~mtrole da União, ou dos Estados da Federação,
a rím de prover recursos para aplicações prioritárias."
Na justificação, Constituinte José Fernandes se limita a dizer que a fará em plenário. Imagino que S. Ex.a
quis apenas vincular os recursos e as disponibilidades aos
bancos oficiais, para fins de aplicações. Esse é o texto
da emenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Algum
Constituinte deseja falar contrariamente à posição
do Constituinte Adhemar de Barros Filho? (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, permita-me uma questão de ordem. Estamos
tendo muita dificuldade...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Ilustre
Constituinte, direi a V. Ex.a quais são os novos artigos.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - Trata-se do parágrafo único do art. 71.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Sr. presidente, pela ordem. Ofereço uma sugestão a V. Ex.a: as
Emendas n.os 052 e 315 são idênticas; e a 637, no parágrafo único, é igual às Emendas n, Os 315 e $52; no art. 66
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no caput, é igual a uma emenda já rejeitada ontem. Pediria, então, a V. Ex.a que considerasse rejeitada ou aprovada essa, e aprovadas as duas seguintes também.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte Gerson Camata, peço a atenção de V. Ex.a
se, no momento em que for votada essa emenda o Relator
julgar que ela está prejudicada, gostaria que ele mesmo a
retirasse.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, essa providência compete ao Pres1dente, alertado e
diante da evidência dos fatos. Aqui está evidente que quem
copiou essa emenda copiou uma parte, talvez, na Emenda
n. O 637, do Constituinte Fernando Gasparian, pois, é igual
nos acentos, nas vírgulas e nos erros de datilografia. Então, gostaria que V. Ex.a considerasse pelo menos uma das
duas prejudicadas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Deixarei isso para o Constituinte que pediu o. destaque.
Com a palavra o nobre Constituinte José Serra.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, parece-me que a apreciação dessa emenda é totalmente descabida. Se examinarmos o art. 71, Parágrafo único, verificaremos que a redação inclusive está aprimorada
no relatório do Constituinte José Serra.
O SiR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer a V. Ex.a que posso achar uma proposta descabida, o ilustre Constituinte Nion Albernaz também pode
achar mas o Relator pode não achar. De modo que eu a
colocarei em votação.
Com a palavra o Ilustre constítuínte José Serra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Encaminharia contrariamente à inclusão dessa emenda por vários motivos. Em primeiro lugar - farei uma análise melhor aqui
- porque há outras emendas parecidas: "As disponibilidades de caixa da União e 'de todas as entidades sob seu
controle ou a ela vínculadas, bem corno as dos fundos de
pensão de todos os seus servidores públicos e empregados,
serão deposítadas em instituições financeiras sob o controle da União ou dos Estados da Federação, a fim de prover recursos para aplicações prioritárias:'
V,ejo aqui - e acho muito importante atentarmos
para essa questão - três problemas: em primeiro lugar, a
i,déia ~ e isso está contido em nosso Relatório, no Parágrafo único do art. 71 - é no sentido de que as disponibilidades de caixa da União estejam depositadas no Banco
Central. Essa questão básica. Suponhamos que eu deva
ao Sistema Financeiro de Habitação, que eu tenha prestações a pagar por correção monetária e que eu 'tenha o dinheiro em mãos.
Se deixar esse dinheiro em um banco comercial, como o
Bradesco, por exemplo, em um banco público, como o Banespa ou o Banerj, estarei deixando de pagar uma conta
que é acrescida <de correção monetária, de juros e, ao
mesmo tempo, nada estarei obtendo pelo outro lado. Estarei, então, perdendo dinheiro, ou seja, estarei transferindo recursos para a economia. Se a União pega seu caixa que é o dinheiro que vai chegar amanhã, ou no mês que
vem, pois sempre há um saldo - e o deixa em uma instituicão financeira, estará renuncíando a uma ;parcela real desse
recurso, que será comido pela inflação. Se ela o deixa no
Banco Central, este, com isso, reduzirá o custo da divida
pública. ÉÍ a mesma coisa que eu estar saldando o compromisso da compra da casa. Por isso, ê muito importante que
essa disponibilidade de caixa da União fique depositada
no Banco Central. Quando se quiser utilizar tais recursos
para alguma aplicação de crédito, o Tesouro Nacional encaminhará esses recursos às instituições oficiais, como o
é
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Banco do Brasil, o Banco elo Nordeste, o BNDES, que tomarão as providências necessárias.
O segundo problema que temos é o das aplicações
prioritárias. Sou contra o fato de a União depositar fora
do Banco Central, pela razão que citei; quando tiver que
emprestar, o Governo repassará os recursos para a instituição. Mandar recursos diretamente para a instituição
de crédito, para aplicação prioritária é um procedimento
que passaria por cima da autoridade do Congresso Nacional, do Legislativo. Defendemos o ponto de vista de que
todas as aplícações de fomento, subsidiadas, tenham um
custo, e que esse custo esteja previsto no Orçamento. Ou,
se não estiver - pela f-orma como elaboramos, têm que
estar no Orçamento - que venha o pedido de autorização, como crédito adicional, para o Congresso Nacional.
Uma emenda como essa por cima da capacidade de decísão do Poder Legislativo.
O terceiro ponto trata dos fundos de pensão dos servidores públicos e empregados - fundos de direito privado. Não podemos obrigá-los a depositar aqui ou ali pela
Constituição. Podemos até induzi-los, mas não podemos
obrigá-los.
Por último, com relação ao que se diz aqui - "todas as
entidades da trníão" - lembraria o que já foi dito, em
outra discussão. Existe a SESP - poderão corrigir-me se
o nome não estiver correto - no Ministério da Saúde,
que atua em lugares do Brasil onde não há instituições
oficiais. Há embaixadas no exterior, empresas em lugares
onde não há instituições oficiais, onde, muitas vezes, por
'exemplo, há o problema de coleta de contas de luz, f,eita
pela rede privada e que fica, obrigatoriamente, por mais
que se queira encurtar, algumas horas ou alguns dias em
bancos privados. E essas empresas estariam amarradas.
Por essa razão, encaminho contra.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com à
palavra o' nobre Constituinte.
O SR: CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAiRROS FILHO - Na condição de substituto do autor do destaque,
e considerando que o nobre Relator José Serra acolheu em
grande parte o espírito da emenda do nobre Constituinte
José Fernandes, requeiro a retirada da emenda.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Muito
obrigado, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Como essa emenda é
representada por vários Constituintes, seria bom que fizesse uma consulta para se' verítícac qual é o entendimento
dos, Constituintes que estão compondo esta Comissão.
O SR !PRESIDENTE ,(Francisco Donnelles) -::-:: Farei
isso no momento oportuno, no momento em que cada
Constituinte tiver sido chamado para apresentar e defender a sua 'emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EYMAEL - Sr. Presídente, peço a ;palavra 'Para uma questão de ordem. Numa
homenagem ao companheiro que propôs essa emenda - e
vimos que o Relator, em sua apreciação e exposição demonstrou que acolheu pelo menos 70% da emenda - sugerimos que o R-elator, no seu relatório flosterior, considere-a
'Como tendo sido aproveitada parcialmente.
O SIR. RELATOR (José Serra) - A redação do dispositivo, tal como se encontra no Substitutivo que estamos
discutindo, baseou-se com modificações, no anteprojeto
apresentado pela Subcomissão do Sistema Financeiro, onde está calcada a emenda do autor e já foi acolhida. Esse
artigo, a meu ver, é uma modificação, um aperfeiçoamento
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daquilo que a Subcomissão do Sistema Financeiro, muito
apropriadamente, tinha procurado fixar, e há uma representação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Relator, mantendo o pedido de que, em seu relatório, numa
homenagem ao autor, considere a emenda aprovada aproveitada parcialmente.
'
O SR. RELATOR (José Serra) - Não posso acolher
emendas contraditórias à minha rediação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - O
Relator já acolheu, em seu !Relatório, o espírito da emenda.
Queremos apenas que, em seu Relatório, conste que a
emenda foi a.prov;eitada parcialmente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
examinar a Emenda n. O 637, do nobre Constituinte Fernando Gasparian, substitutiva ao art. 71, do nobre Relator
José Serra. Indago ao nobre Constituinte Fernando Gasparian se gostaria de manter o seu pedido de destaque e
fazer a sua defesa.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Gostaria de mantê-lo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Fernand'Ü Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, vou tentar conseguir a atenção dos nobres
Constituintes para essa emenda, que me parece da maior
ímportãncía e que definirá, sem dúvida alguma, a posição
política, vamos dizer, desta Comissão. Na verdade, o Banco do Brasil vem sendo esvaziado, com a ajuda do Banco
Central, de suas funções na economia brasileira. O Banco
do Brasil chegou a financiar 30% da economia brasileira,
depois de vinte anos de regime autoritário, chegou a financiar 7%; e, no Governo da Nava !República, conseguiu
financiar 12, 13%. A emenda que estou apresentando, que
eorresponde ao que foi aprovado na Subcomissão, é praticamente igual à Ido nobre Relator. A argumentação que
acabou de fazer o Relator, contrário à emenda anterior,
está inteiramente respondida com esta emenda. Ela toma,
como no art. 71 do Relator, todos os cuidados, inclusive
com relação a problemas do exterior, que foram colocados
aqui há pouco tempo e que impediriam, talvez, a União
de recolher os seus recursos nos bancos oficiais. Ela cobre
tudo isso. O único problema é de filosofia. No meu entendimento, o Banco Oentral- ainda não está estatizado, como diz o nobre Constituinte Severo Gomes. Está
Iígado à tecnocracia. O Banco Central recebe o apoio do
Sr. Mário Henrique símonsen, do Constituinte- Roberto
Campos, enfim, de uma série de economistas ortodoxos do
País, que acham que ele - e não o Banco do Brasil - deve
ser o instrumento oficiaL Em nossa SUbcomissão, discutimos
muito o papel do Banco Central. Achamos que seria fundamental esvaziá-lo, para que ele realmente cumprisse
as suas finalida<ies de individualidade monetária e, ao
mesmo tempo, físcalízasse - coisa que quase não faz o Sistema Financeiro, a fim de que se evitassem, no futuro,
os escândalos financeiros que nos acostumamos a ver neste
Pais. Esta emenda simplesmente propõe que, ao invés de
a União colocar os títulos Ida divida pública através do
Banco Central - que, em geral, usa esses recursos para
fins diversos dos da autoridade monetária, ajudando
inclusive a fazer a inflação - esses recursos sejam aplicados pelo Banco do Brasil e colocados no mercado também pelo Banco do Brasil. Que a administração da divida
pública seja feita pelo Banco do Brasil. No caso, o art. 71
propõe que isso seja feito pelo Banco Central e que o
Banco do Brasil seja simplesmente um agente pagador.
Ele não é a agente tinanceiro, passa a ser o agente pagador,
No fundo, o agente financeiro da União seria o Banco Central, e não o Banco do Brasil. Realmente, há um problema
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de conceito. Estamos vendo hoje, pelos jornais, que, enquanto no Governo anterior, no Minis'tério anterior, se
procurava transformar as contas ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço ao
nobre Constituinte Fernando Gasparian, atendendo à solicitação de todos os Constituintes, que se atenha aos três
minutos.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Não ouvi essa solicitação, mas, de qualquer forma, vou
encerrar o assunto. Estava aousanôo da atenção dos nobres
Constituintes, pelo fato de ser esta votação muito importante. Ela vai revelar a nossa tendência, isto é, se ficamos com a teonocracía que está aquartelada no Banco
Central ou se com outro tipo de politica econômica mais
progressista, mais dirigida pelos políticos do que pelos
tecnocratas. Esta, no fundo, é mínha eonsíderação: utilizemos o- Banco do Brasil e impeçamos que o Banco oenrtal seja o que foi nos vinte últimos anos - a casa dos
escândalos, dos desvios e dos auxílios das "Coroas brastéis"
da vida e tudo o mais.
Era a exposição que queria fazer. Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Algum
Constituinte deseja contraditar a posição do ilustre Constituinte Fernando Gasparian?
Passo a palavra ao nobre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Considero, inicialmente, que a emenda apresentada está prejudicada pela
votação que já fizemos. Mas, independente desse julgamento, também encaminharia contra, e caberia ao Plenário
decidir a esse respeito. O próprio Relator se pronunciaria
sobre isso ou então submeteria a matéria à votação.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
votar o mérito da proposição.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, já que o Relator reconhece que a emenda está
prejudicada, gostaríamos que V. Ex.R fizesse uma consulta
ao Plenário. E, se o Plenário entender como S. Ex.a, tudo
bem. Se não entender, V. Ex. R daria a palavra para que
S, Ex. R justificasse por que não incluiu a emenda do
Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Faremos
isso dentro do procedimento que adotamos, proposto pelo
Senador Affonso Camargo.
Concedo a palavra ao Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer por que
entendo que está prejudicada. O atual artigo, a atual emenda, realmente, melhora certos aspectos e se identifica, em
parte, com observações criticas que fiz à emenda anterior
do nobre Deputado do PDT. No entanto, continuam alguns
problemas aqui, porque contempla que "as disponibilidades
de caixa da União não utilizadas para administração da
dívida pública" - não sei exatamente o que seria isso "e os saldos dísponíveís de todas as entidades" - ai, no
caso, eu fico na coisa da União - não sejam depositados
no Banco Central e, sim, sigam direto para as instituições
financeiras orícíaís. A meu ver, todas as aplicações prioritárias, subsidiadas, de fomento, que vieram do Banco oentraI ou do Tesouro Nacional, têm que ir para as instituições financeiras oficiais. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. O problema é que elas têm que vir depois de um
programa aprovado, com decisões aprovadas, quando o
Tesouro transfere os recursos. Portanto, é a mesma argumentação que apresentei no caso anterior. Por isso, digo
que a emenda está prejudicada.
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o outro aspecto que é importante sublinhar é que
nada há transferido, aqui e agora, do que poderia ser uma
função do Banco do Brasil, no que se refere à questão de
caixa, de execução financeira do Banco Central para o
Banco do Brasil. Uma das medidas que o Governo anunciou hoje foi a exclusão das funções de fomento do Banco
Central, que agora acabaram, segundo, inclusive, o espírito
do trabalho desta Comissão e da Subcomissão do Sistema
Financeiro. Mais ainda: eliminou-se a possibilidade, também agora, pela medida de hoje, de que o Banco Central
possa emitir títulos para financiar o Tesouro. O Banco
Central não mais poderá emitir títulos para financiar o
Tesouro. Não creio que se deva transferir a função de
emitir titulos do Banco Central para o Banco do Brasil;
teriamos o mesmo problema, que é o financiamento direto do Banco do Brasil feito pelo Banco Central ao Tesouro
Nacional. Isso não pode ser feito. Não se pode transferir
o que, hoje, o Banco Central faz - emitir titulos diretamente e passá-los para o Tesouro Nacional - para o
Banco do Brasil. A emissão de titulos deve ser feita por
uma entidade independente. Na discussão que tivemos
aqui, mencionou-se inclusive o exemplo de São Paulo: o
Banco estadual fazia isso para o Governo estadual, quando
é o contrário. A distribuidora de titulas é completamente
separada do Banco. O Banco tem critérios de rentabilidade
~istribui lucros e tem outra lógica de operação, que nã~
e a mesma do Tesouro, para efeito dos seus titulos. Esta
é, pois, outra dimensão. Por isso, encaminharia contra essa
emenda, previamente, por considerá-la prejudicada. Se o
plenário não entender assim, encaminharia contra o seu
mérito. E quero dizer que isto nada tem a ver com o enfraquecimento do Banco do Brasil. Não há essa questão
em jogo nesta discussão.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. P:EmSIDENTE (Francisco Dornelles) V. Ex.a a palavra para uma questão de ordem.

Tem

O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - V. Ex.a
já decidiu anteriormente uma questão de ordem do nobre
Constituinte José Carlos Vasconcelos, no sentido de considerar prejudicadas as emendas. Entendo que, quando a
emenda está prejudicada, não tem que ser discutida.
V. Ex.a é que decide sobre a prejudicialidade da emenda.
Do contrário, ficaremos discutindo emendas que já estão
prejudicadas, que já foram discutidas, o tempo todo, e não
vamos conseguir levar a termo nosso trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Considero que a emenda não está prejudicada. Pergunto ao
COJultitl,Únte Fernando Gasparian se devemos fazer a consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Aproveito para dizer a V. Ex.a ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A consulta prévia. Queremos saber se V. Ex. a quer colocar em
votação...
'
O SR. CONSTITVINTE FERNANDO GASPARIaN Qu~ro ver essa proposta votada,
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, pedi a palavra para uma questão de ordem ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Um instante, nobre Constituinte.
O SR, CONI3'l'ITUINTE WALMOR DE LUOA - '"
anteriormente ao Deputado Airton Sandoval. Sr. Presidente, sou autor de uma emenda, inclusive de um destaque ...
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O SR. PIRESIDENTE (Francisco Dornelles) - É questão
de ordem, Deputado Walmor de Luca?
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sim,
Sr. Presidente, sobre o encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Porque
já houve ...
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Estarse-ia discutindo ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não.
Absolutamente, não aceitei. Vamos votar o mérito.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Mas,
Sr. Presidente, gostaria de lembrar a V. Ex.a que o próprio
art. 66, que está sendo votado agora, foi emendado no seu
§ 1.0 Há uma emenda aditiva ao § 2.0 V. Ex.a entende
também, ou o próprio Relator, que estaria prejudicado?
O SIR. PRESIDENTE (Francisoo Dornelles) - Voltarei posteriormente, à proposta de V. Ex.a
Passemos à votação (Emenda n.O 5S0637). Aqueles que
estiverem favoráveis à posição do Deputado Fernando
Gasparian dirão "sim". Aqueles que estiverem favoráveis
à posição do Deputado José Serra dirão "não".
(Votação)
Votaram "sim" os Constituintes: Wilson oamnos, Walmor de Luca, Luiz Gushiken, Jutahy Magalhães, José Tinoco, José Luiz Maia, José Guedes, João Natal, João Machado Rollemberg, Irajá Rodrigues, Harlan Cadelha, Firmo
de Castro, FernaIJ,rdo Gasparian, Divaldo Suruagy, parcy
Deitos, Cid Sabóia de Carvalho, Adroaldo Streck e Adhemar de Barros Filho; votaram "não" os Constituintes:
Simão Sessim, Sérgio Werneck, Roberto Torres, Pedro
Oeolin, Osmundo Rebouças, Nion Albernaz, Mussa Dernes,
Messias Góis, Mauro Campos, Mârcío Braga, ,J"ovani Masini,
José Serra, José Maria Eymael, José Lui~ de Sã, João Castelo, Jesus Tajra, Jessé Freire, Ivan Bonato, Gerson Camata, 'Geraldo Fleming, Furtado Leite, Francisco Dornelles, Fernando Bezerra ooelho, F&es Nader, Fábio Raunheitti, Domingos Juvenil, Benito Gama, Basílío Vilani,
Aírton Sandoval, e ,Affonso Camargo.
O S:R" :P:R,ESIDENTE (Francisco Dornelles) - Trinta votos "não", dezoito "sim". Rejeitada a proposta do
.
Qonstitllinte Fernando Gasparian.
IDm seguida, teríamos a Emenda n.O 315, de autoria do
Constituinte Walmor de Luca. Perguntaria a 8'. Ex.a se
gostaria de examinar ...
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, essa emenda não é de minha autoria. Apenas
pedí o destaque. ~ de autoria do nobre Constituinte Sérgio
Spada, que não se encontra presente. Tem o mesmo sentido
da. proposta ora votada. Naturalmente está consignada, no
último resultado, a vontade do plenário. Portanto, não
tem sentído a emenda. Eu a entendo prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Considerada prejudicada a Emenda n.O 315.
O SiR. CONSTIWINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presídente, como fica a :EJmenda n.o 243, de
autoria do Constituinte Walmor de Luca?
O SR. P:R,ESIDENTE (Francisco Dornelles) - Posteriormente, quando encerrar, conversaremos.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMARDE BARROS FILHO
- Como S. Ex.a estava com a palavra, pensei que estivesse
examínando essa emenda. Foi um equívoco de minha parte. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornell~s) ~ Emenda
n.O 370, do Constituinte Domingos Juvenil.
O SlR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, entendo que esta emenda, numa análíse mais
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profunda que fizemos, já foi incluída no texto do Anteprojeto. Portanto, retiro-a. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n.> 734, de autoria do Constituinte Virgilio Guimarães. Algum dos Srs. Constituintes pretende fazer a defesa desta emenda? (Pausa.) Adiada a votação desta
emenda.
Emenda n.O 241, de autoria do Constituinte Walmor
de Luca. Acredito que seja idêntica à Emenda n.O 63>7.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, nobres Srs. Constituintes, não digo que 'eu entenda que nos trabalhos desta oonstituição devam prevalecer os princípios partidários, mas nenhum de nós estaría se não se tivesse previamente inscrito num partido,
assinado sua fíeha, de acordo com a lei, concordando com
os princípios do seu programa partidário. Neste momento,
Sr. Presidente - dirijo-me MS meus nobres pares em
especial ao Relator ao meu lado, o Constituinte José Serra - quero acentuar o programa do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no que concerne ao sistema
bancário. Pela exigilidade do tempo, Sr. Presidente, lerei
apenas o texto final do que está escrito no programa partidário. Sei, Srs. Constituintes, que 'enriquecidos são os'
conhecimentos do nobre Relator, o Constituinte José Serra, que participou da sua elaboração:
A divisão de trabalho entre agentes financeiros públicos ,e privados exigiria que apenas os bancos oficiais,
dir-etamente, sem a participação dos, estabelecimentos privados, teriam seus recursos tomados compulsoriamente
pelo Estado, ou resultantes dos pequenos depósitos populares da poupança. Ao setor privado caberia admínístrae
a poupança voluntâeía captada. Em concorrência com os
partlculases, o setor prrvado não deveria repassar recursos públicos, não só para permitir a garantía públíce dos
fundos sociais, doe poupanças populares, como para não
encarecer o custo do dinhei-ro e não submeter 'ainda mais
a área produtiva ao poder dos bancos.
Sr. Presidente, as últimas medidas tomadas pelo Governo para fazer face à crise nacional evidenciam que ihá
um s-etor privilegiado neste País, ou seja, o setor financeiro. O Governo tem todo um dispositivo em suas mãos,
que vai desde os bancos estaduais, que operam em cada
recanto do País, ,até as, instituições de crédito fede-rais,
seja o Banco do Brasil, a Caixa Econômica etc. Sr. Presidente, minha ,emenda tem um sentido aditivo à proposta do nobre Relator. Proponho uma adição ao artígo ...
O ·SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte Walmor de Luca, houve uma solíeítaçâo de
todos os presentes no sentido de avançarmos a votação.
Ainda temos a parte tributária e a orçamentáiria. Gostaria, pois, de pedir aos Constituintes. que reduzam suas
exposições. Se V. Ex.a pudesse fazer a finezal de utilizar
apenas os três minutos, eu agradeceria muito.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Se o
Plená:rio também não esíãvesse fazendo reuniões paraíelas ... O mesmo rigor com que V. Ex.a quer -o cumprimento do Regimento Interno -também o aplique 'em reíação aos comícios paralelos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
aos Srs. Constituintes que mantenham a atenção, para
que o Constituinte Walmor de Luca possa eoncluír sua exposição.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - O Sr.
Relator propôs, acabamos de discutir e prevaleceu seu
voto. Mas acrescento um § 2.0, cuia redação é a seguinte:
"Reserva-se com exclustvídadé às instituições
direta, dos recursos gerados e geridos pela administração pública."
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Justifico:
"É privilégio odioso deixar nas mãos das instituições fínanceir,as privadas recursos provenlentes de impostos, tributos, taxas, contribuições sociais, quando sabemos que o Governo necessita
destes recursos, não apenas pare prover suas necessidades admtnístratívas, como também para
promover uma polítíca financeira que atenda ao
social e combata a usura."

Sr. Presidente, no passado eram as coletorías federais.
Poucas cumpriram esse papel. Hoje, toda uma rede oficial, multiplicada, talvez, cem v-ezes pelo número das coletorias oficiais, que poderia desempenhar esse papel,
Quero tão-somente entregar à administração pública o
dinheiro público que é recolhido.
:É nesse sentido que chamo a atenção dos nobres Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
aos Srs. COnstituintes que dessem atenção à exposíção do
Constituinte Walmor de Luca.
•
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Pela ordem, Sr. Presidente. Estamos a um dia e meio de votação
e não evoluímos no processo. Temos o capítulo tributário
e o orçamento. Se V. Ex.a não ordenar os trabalhos para
que ceda Constituinte e também o Sr. Relator falem somente o tempo necessário, três, minutos, haveremos de
tomar uma nova decisão sobre a que tomamos ontem, de
votar primeiro o Capítulo fínanceíro.
]f: a questão que apresento a V. Ex.a, de extrema importância, porque não podemos ncae três dias votando
poucos artãgos que são regímentaís. Beça a V. Ex.a que
analíse isso com o cuidado, o 'Critério e a inteligência peculia-res a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria aos Srs. Constituintes que respeitassem o prazo de
três minutos. E faria um apelo a todos os Constituintes
n~ sentido de que dessem atenção às exposições aqui

reítas.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Concluo, Sr. Presidente, embora V. Ex.a me tenha interrompido no tempo que me foi destinado para atender a uma
questão de ordem anti-regimental, do nobre Oonstítuínte
que acaba de se dirigir a V. Ex.a Note bem, Sr. Presidente
eu obedeço 00 Regimento. No entanto, minha palavOOl é
cassada e dada a outro Parlamentar. Obediência ao Regimento, Sr. Presidente, seria exatamente V. Ex.a ter dito
que o tempo estava esgotado, Jamais V. Ex.a podería ter-me interrompido e cedido minha palavra ao outro Parlamentar.
Sr. Presidente, a vida inteira ouvi a verdade, e há os
surdos que não querem ouvi-la. Ontem votamos em bloco, e tenho certeza de que o resultado da votação do 'Parecer do Relator José Se.rra seria outro, seria aprovado,
mas não pelos votos que obteve, se tivéssemos votado por
capítulo. Tenho certeza de que este Plenário, em sua
maioria, não quer a estasísação do sistema mas deseja
que Se acabem com 00 privilégios das instituições financeiras privadas. Aí estão, Sr. Preísdente, os lucros escandalosos.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Estamos
h9j-e em processo de votação, Sr. Presidente, não no de
discussão do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - EBtá
com a palavra o nobre Constituinte Walmor de Luca.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Se o
nobre Constituinte Benito Gama não me quer ouvi-r...
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
com a palavra o Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor
Presidente, houve uma Comissão que trabalhou com seriedade e democraticamente, ouviu os amplos setores envolvidos no Sistema Financeiro. Esta Comissão não concluiu seus trabalhos dentro do processo de divisão ideológica. Tenho certeza de que procurou o melhor para o
País e para as gerações futuras.
Sr. Presidente, estão aí os micro e pequenos empresários deste País, a reclamar das taxas de juros.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
ao Constituinte Walmor de Luca que se ativesse ao encaminhamento da votação. É um favor que peço a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, o que dita minha proposta é deixar na
mão do Governo recursos, como disse muito bem o Constituinte José Serra ontem, que se entreguem ao Governo
os recursos dos saldos, para que não seja obrigado a ir
buscá-los no mercado, elevando assim as taxas de juros
e os rendimentos das LBC. Sr. Presidente, queremos tãosomente que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os
bancos estaduais, o Banco do Nordeste tenham o privilégio do recolhimento dos impostos, das taxas, das contribuições sociais.
Encerro aqui, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Peço
a palavra para levantar uma questão de ordem. O disposto na proposta do nobre Constituinte Walmor de Luca
já está contido no parágrafo único do art. 71 do Relatório do Constituinte José Serra. Estamos aqui "chovendo
no molhado"; vamos ficar discutindo a mesma matéria
durante o dia todo, e nossos trabalhos não terão andamento. Essa matéria já está prejudicada. Não pode ser
mais discutida.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Foi
V. Ex.a quem assegurou que não estaria prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) guro a V. Ex.a a votação de sua proposta.

Asse-

O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Senhor Presidente, levanto uma questão de ordem. Vem
reinando grande dúvida, da qual não comungo, cujos motivos nos estão levando a ter essa preocupação. De acordo com o Plenário, V. Ex.a estabelece três minutos e concede quase dez minutos- para um Constituinte defender
seu ponto de vista. Por mais talentoso, brilhante e convincente que seja o Constituinte, o tratamento tem que
ser partidário. A preocupação reinante é no sentido de
que os três dias serão esgotados na discussão de apenas
um capitulo. Confesso que não comungo dessa preocupação, mas estou vivendo nessa dúvida, porque V. Ex.a, estranhamente, concede-dez, quinze minutos a alguns Constituintes, que abusam do privilégio, do direito de falar.
Por mais estima e respeito que tenhamos pelos portadores dessas idéias, não podemos concordar com tal disparidade de tratamento. Lavro meu protesto em nome dos
meus companheiros, principalmente dos Constituintes do
Norte e do Nordeste, por estar havendo um abuso, não
da parte de V. Ex.a, mas provocado por sua benevolência.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Nós acreditamos em V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer aos ilustres Constituintes que não devem ter
qualquer- receio -sobre minha posição nesta Presidência.

Sábado 22

279

Sr. Constituinte, diria a V. Ex.a que todas as medidas da
parte da Presidência já estão tomadas, e que esse risco,
com minha palavra, não ocorrerá. Para mim é extremamente desagradável cortar a palavra de constituintes.
Faço um apelo a V. Ex.as no sentido de que respeitem
a sua posição, e cada um fale apenas durante três minutos, que é o que se deseja.
Coloco em votação a proposta do Constituinte Walmor de Luca. Perguntaria, dentro do sistema do Constituinte Affonso Camargo, Constituinte Walmor de Luca, se
não houve contraditório. Vou dar a palavra ao Relator
José Serra.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - O Constituinte José Serra foi um dos membros
do PMDB que escreveu o Programa Partidário, e, no artigo 71, parágrafo único, foi fiel ao Programa do PMDB.
Portanto, minha contradita às colocações feitas pelo Constituinte Walmor de Luca.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Creio que a proposta do Constituinte Walmor de Luca já está contida
no parágrafo único do art. 71, com a única ressalva de
impedimento de natureza operacional ou geográfica, previsto no Código de Finanças Públicas; instituições que
operam no exterior, onde não há bancos oficiais; empresas que coletam, por exemplo, conta de energia elétrica,
que não dá para passar só para agências públicas. Haveria uma revolta popular se isso ocorresse, pelo menos nos
grandes centros urbanos etc. Isso está previsto como exceção; está, inclusive, num artigo não acolhido, encaminhado na emenda de autoria do Constituinte Fernando
Gasparian, que é a previsão de ressalva nesse aspecto. No
mais, está acolhida, e a considero prejudicada. Se isso
não fosse entendido assim, não a acolheria, e submeteríamos a matéria à votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Deputado Walmor de Luca, V. Ex.a consideraria retirar a sua
proposta?
O SR CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Eu
queria registrar o meu inconformismo no tocante à posição do nobre Relator José Serra. Não é esta a interpretação que dou, e não gostaria de estaoelecer uma discussão paralela, para não ser acusado de estar prejudicando o Norte e o Nordeste. Aqui votei ontem, não como
sulista, mas como brasileiro, aprovando propostas do
Norte e do Nordeste. Lembro isto ao nobre Constituinte
Divaldo Suruagy. S. Ex.a tem memória curta. Por isso,
Sr. Presidente, faço um pedido, simbolicamente. Quero
saber, sim, quem está do lado dos nossos bancos oficiais e quem está do lado dos bancos particulares.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Senhor Presidente, fui citado nominalmente e tenho direito
à resposta Em momento algum coloquei dúvida a respeito da posição do Deputado Walmor de Luca, no que
concerne aos interesses do Nordeste ou de qualquer outra
região do País. Argumentei, como protesto, que o Deputado Walmor de Luca, por mais brilhante e eloqüente que
seja, não tem o direito de falar cerca de 10 a 15 minutos,
falando os demais constituintes durante três minutos.
Não aceito a colocação do Deputado Walmor de Luca e
solícito que S. Ex. a a retire, em sinal do respeito que
nutro por ele e que exijo nutra por mim. (Palmas.)
'O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) guntaria a V. Ex.a ...

Eu per-
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Um minuto, Deputado Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, retiro, desde que o Constituinte Divaldo
Suruagy retire as colocações feitas anteriormente quando
insinuou que eu estaria utilizando a palavra para retardar
a votação que beneficiava o Norte e o Nordeste.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Não
vou discutir interpretações, porque cada um interpreta à
sua maneira. V. Ex a está completamente errado nesta
interpretação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vou
fazer uma consulta simbólica.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Quero
votação, Sr. Presidente. Vou perder, mas quero.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ. - P,eço a
palavra para uma questã~ ?-e or9-e~, Sr. PresIdeIl;te. Entendo que regime democrátíco nao e dar oportunidade a
pessoa de fazer o que quer mas de cumprir ,a lei. E temos
aqui um Regimento Interno, que nao esta ~endo cumprido. Mais do que isso: V. Ex.a, como Presidente, tem
que ajudar no processo de votar esse parecer do Relator
José Serra. Quando se tratar de matéria ve?cid,a V. ~x:a
deverá declarar. Se alguém entender que nao e matéria
vencida, deverá requerer que seja submetida à vontade
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Uma vez que vai
ser submetida à votação, e para ficar nos Anais, quero
dizer que a minha posição no sentido denão acolher a
emenda do Constituinte Walmor de Luca nao reflete qualquer preferência pelos banco~ privados com relação .aos
bancos públicos. Esta a posiçao que tenho ha muitos
anos e que é absolutamente coerente com meu modo de
pensar. O parágrafo único do art. 71 é claríssi~o p~ra
quem quer entendê-lo. )j] absolutamente claro. DIgO ISto
para que fique registrado nos Anais. Queria fazer um
apelo a todos e a cada um em partíoular. E _aí também
me incluo. No ritmo em que estamos índo, nao concluíremos nossos trabalhos enquanto cada um de nós não se
conscientizar de que deve fazer até concessões e admitir
certas tolerâncias para que o trabalho tenha andamento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu gostaria de dizer aos nobres constituintes que, se estivéssemos seguindo a sistemática de simplesmente votar, estaríamos muito mais avançados.
Em votação. Quem estiver de acordo com o Constituinte Walmor de Luca dirá "sim", coma posição do Relator José serra, "não" (Emenda n.o 580241).
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - sr, Pr,esidente, V. Ex.a poderia muito bem encaminhar a consulta
ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O
Deputado Walmor de Luca já declarou que não retíea a
sua proposta.
(Votação)
Votaa:am "sim" os ConStituintes: Adhemar de B84'Il'O&
Filho Adroaldo Str,eck, Cid Sa.bóia de Carvalho, Darcy
De1to~, Domingos Juvenil, Férnando Gasparian, Firmo. dil'l
Castro Geraldo Fleming, Harlan Gadelha, Irajá Rodrigues joão Natal, José Guedes, José Luiz Maia, José Tinocó, Jutahy !Magalhães, Luiz G~en, ~auro_ Campos,
Mussa Demes, Rose de F1reitas, VUglho Gunnara.es, Walmor de Luca e Wilson Campos; votaram' "não" os Con~
títuíntes: Affonso camargo, Ai:rton Sandóvã,l, Basilio Vl-
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laní, Benito Gama, Divaldo Suruagy, Fábio Raunheitti,
Fe,r,es Nader, Fernando Bezerra Coelho, Flávio Rocha,
Francisco Dornelles, Fur.tado Leite, Gerson Camata, Ivan
Bonato, .Jessé Freire, Jesus Tajra, João Oastelo, José Luiz
de Sá, José Maria Eymael, José Serra, Jovanni Masinã,
Márcio Braga, Messias Góis, Nion Albernaz, OSmundo Rebouças, Pedro Ceolin, Roberto Torres, Sérgio Spada, Sérgio Werneck e Simão Sessim.
O SR. PRESIDENTE (Fl'ancisco Dornelles) - O resultado da votação é o seguinte: 29 votos contrários e 22
a favor.
Está rejeitada a proposição do ilustre Constituinte
Walmor de Luca.
Vamos votar agora: a Emenda n.o 638, do Constituinte
Fernando Gasparían, modificativa do atual aet, 72, jun-'
tamente com a Emenda da Constituinte Rose de Freitas,
que é a mesma.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sor. Presidente, creio que a Constituinte Ros·e de Freitas
concorrerá em que retiremos da pauta a Emenda n. O 638.
O SR. PRESIDENTE- (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
renuncia à emenda? Está prejudicada a Emenda n.O 638.
Emenda n.O 640, do Constituinte Fernando Gasparian,
aditiva aos atuais arts. 74 e 75.
Com a palavra o Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Subcomissão, trata da críação de uma Comissão Especial
Mista Permanente do Sistem3J Financeiro, que auxílíarta
o Congresso a exercer os seus poderes de legislar sobre
matéria financeira.
Na verdade, a Comissão de orçamento instituiu uma
Comissão Especial. Foi criada no projeto que aqui está.
No caso, estaremos criando também llEIlal Comissão Mista,
para que possamos acompanhar com trigor o Executivo e
auxiliar o Congresso, que, evidentemente, é mais lento
nesse seu trabalho. Seria uma forma de modernizar o
trabalho do P.a:rlamento, no sentido de f.azer com que pudesse realmente exercer sua atividade com eficiência,
para que legislasse nas áreas econômica, cambial, tributãrta e de crédito.
No fundo, esta é a proposta. Não me vou alongar
porque a idéia é conhecida, e imagino que todos os oonstituintes já tenham seu ponto de vista sobre como devem votar.
O SE. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço ao Constituinte Fernando Gasparian a observância
aos três minutos regímentaís,
Se algum Constituinte desejar contl1aditar a proposttura do Constituinte Fernando Gasparian, concederlhe-ei a paâavra.
ooncedo a palavra ao Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, eu
me permitiria não acolher a proposta, que já vinha no
texto da Subcomissão do Sistema Financeiro, por vários
motivos. Em prímeíro lugar, quero dizer que compartilho,
de forma irrestrita, do espírito de que o congresso Nacional deve legislar e controlar a atividade da união, no
que se refere ao crédito e à despesa.
P,editia aos nobres Constituintes que exsmínassem o
art. 38 na parte do C.apítulo "Doa Orçamentos", onde se
dl:z::
"Art. 38. Durante a execução orçamentá-ria,
é vedado:
IV - reaüaação de despesa ou assunção de obrigação, sem préVià autorização legiSlativa."
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art. 57 diz:
"A Comissão Mista de que trata o art. 33,
diante de indícios de despesas não autorizadas,
inclusive sob forma de investimentos não programados ou de subsídíos não aprovados pOde"-1

rá (. .. )"

,

Não vou ler o texto inteiro, mas poderá detlagrar um
processo que chegue à ínterrupção desse subsídio o~ des:
se investimento que nao roí programado, que nao f(J~
aprovado pelo Congresso.
'\
Isto na Comissão Mista Orçamentária a que a oons.;
tituicão se refere, porque, sem nos referirmos a 'ela, nã4~
podemos descrever o processo orçamentárío.
Nada tenho a opor à criação de Comissão Mista do
Sistema Financeim. Não falamos aqui porque o Congresso Naciona:l poderá 'criá-la, e ela não é indispensável para
efeito do desenvolvimento do nosso texto.
Oponho-me ainda ao 'acolhimento dessa emenda 1)01'que creio que ela vai além de atribuir, de retorçar as características de legislação e de fiscalização do Legislativo.
Ela entrega ao LegiSlativo o Poder Executivo, porque uma
Comissão poderá suspender decisões de política cambial,
monetária e creditícia. Por exemplo, fez-se ontem uma
maxídesvalorízação. Terça ou quarta-feira reúne-se a Comissão Mista e resolve suspender a maxídesvalorízação,
Ela pode fazê-lo, segundo 'esse artigo. Imaginem depois,
quando essa emenda for remetida ao Plenário do Congresso, que poderá resolver restabelecer a maxídesvalorizacão em duas ou três semanas! Com isso teremos o
caos; do ponto de vista do que está acontecendo.
Se o Executivo não está levando adequadamente a
sua política, é preciso que o Legislativo acione Seus mecanismos' se é no parlamentarísmo, que se derrube o gabinete, q~e se force a sua mudança; se é no presidencialismo pelos métodos e possibilidades eleitorais e de pressão que se podem reaüzar. Nesse sentido, creio que a
proposta da Comissão Mista extravasa, entrega o Poder
Executivo 00 Legislativo, € isso pode ocorrer, por exemplo, no caso da política cambial de desvalorização. Por
isso não acolhi a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação.
Constituinte Fernando Gasparian, admitiria V. Ex.a
uma consulta simbólica?
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles que estiverem de '!:'''''i)rdo com a posição do Constituinte José serea permane ".JIl como estão; aqueles que aprovarem a proposição do tJonstituinte Fernando Gasparian
levantem a mão.
Vamos colocar a matéria em votação. (Emenda

n.O 5S0640).
Votaram "sim" os Constituintes: Wilson Campos,
Walmor de Luca, Virgílio Guimarães, Sérgio Spllida, Rose
de Freitas, Messías Góis, Mauro Campos, Luiz Gushiken,
José Tinoco, José Luiz Maia, João Natal, João Machado
Rollemberg, Irajá Rodrigues, Harlan Gadelha, Firmo de
Castro Fernando Gasparian, Darcy Deitos, Cid Sabóia
de Oar'valho, Adroaldo Stveck e Adhemar de Barros Filho;
votaram "não" os Constituintes: Simão Sessim, Sérgio
Wern'eck, Roberto TOl'il'es, Pedro Oeolín, Osmundo Rebouças, Nion Albernaz, Mussa Demes, Jutahy Magalhães, Jovanní Masini, José Serra, José Maria Eymael, José Luiz
de Sá, José Guedes, João Castelo, Joessé Freire, Ivan Bonato, Ger-son Camata, Geraâdo Fleming, Furtado Leite,
Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Fernando Bezerra
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Coelho, Feres Nader, Fábio Raunheitti, Domingos Juvenil, Divaldo Suruagy, Benito Gama, Basílio Vilani, Airton
Sandoval e Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Francísoo Dornelles) - A Presidência vai proclamar o resultado da votação: votaram
"sim" 21 Constituintes; votaram "não" 30 Constituintes.
A emenda do ilustre Constituinte Fernando Gasparían foi rejeitada.
Pergunto aos ilustres Constituintes Fernando Gasparian € Rose .de Freitas se desejam colocar em votação as
Em'endas 11.°8 639 e 641. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, não vou retírar a Emenda n. O 641 ;porque
tenho a impressão de que há Constituintes que querem
votar a favor dela. Mantenho a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Fernando Gasparian por
três minutos, para defender a Emenda 11.0 641, que corresponde aos arts. 74 e 75.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda simplesmente
retira do Senado Federal e passa para o Congresso Nacional os poderes de estabelecer os limites de endividamento
dos Estados, da União, enfim. É a mesma redação ido Relatório do ilustre Deputado José Serra. Apenas tira do art. 71
poderes do Senado Federal e os passa para o Oongresso
Nacional.
Diz a justificativa:
"O Senado Federal representa os Interesses dos
Estados e a Câmara dos Deputados Os do povo.
Assim, matéria de tal natureza deve ficar sob a
responsabílídada do Congresso Nacional, que abrange os interesses dos Estados e do povo."
Talvez fosse ele o mais indicado !para votar, na forma
da lei complementar - quer dizer, votar os limites globais
para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as condições para a operação de crédito externo e interno dos EstadQs.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
aos Srs. Constituintes silêncio, para que ouvíssemos com
atenção os oradores.
Alguém deseja contraditar?
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Gerson Camata para contraditar.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, já fui Governador, e muitos
aqui já foram Prefeitos. Quanto a ficar só 110 Senado, para
que este estabeleça os limites de endividamento, temos
vários exemplos, e citarei um: no ;pri'm~iro ano do meu
Governo, iniciei um processo de empréstimo no FAS, para
reaparelhamento da polícia do Espírito Santo. Esse empréstimo chegou ao meu Estado quinta-feira desta semana. Portanto, quatro anos depois, passando pelo Senado
Federal. E normalmente - os Senadores que aqui estão sabem disso - quem faz a análise técnica são os órgãos do
Ministério da Fazenda. O Senado da República só diz "sim"
ou "não", Há até um movimento do Senado Federal para
que se dispensem alguns casos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço à
Sr. a Constituinte Rose de Freitas que ouça as palavras do
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nobre Constituinte Gerson Camata, que está fala:ndo neste
momento.
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, acho um absurdo que V. Ex,a não peranita que
advogue a minha emenda. Não estou atrapalhando em
nada. O ilustre Constituinte pode falar mais alto, eu não
atrapalho.
O SR. PiRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Continua com a palavra o Constituinte Gerson Camata.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Acredito que, se houver uma paseagem desse limite de endividamento da competência do Senado Federal para o Congresso Nacional, normalmente, os Governadores agora eleitos terão de começar o trâmite de empréstimos para os
Governadores do ano 2000. O ideal seria até que não
houvesse essa apreciação legislativa, que fosse feita uma
apreciação técnica pelos órgãos ido Ministério da Fazenda,
para que os processos tivessem tramitação mais rápida.
O Poder Legislativo, por suas características, é lento. Estamos vendo isto nesta sessão. Acredito que iria dificultar
ainda mais a ,dificil tarefa de se govesnar hoje, atrasando
terrivelmente a tramitação desses empréstimos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Condedo
a palavra ao ilustre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, nobres
Srs. Constituintes, sou contra a proposta do ilustre Constituinte Fernando Gasparian. Na minha proposta do Substitutivo, entrego ao Senado Federal o exame dos limites e
condições globais para a dívida de Estados e Municípios,
e não ao Congresso Nacional. Por que isto? Porque o Senado Federal - além de os Senadores serem eleitos pelo
povo, também - representa a Federação. Esta é uma posição que' pode beneficiar mais a um Estado e menos a
outro. Os Estados menos populosos, no Senado Federal,
'têm o mesmo peso dos Estados mais ,populosos. Como é
uma questão federativa, porque o total da dívida a ser
feita é finito, é muito importante que todos os Estados
tenham acesso a ela, do ponto de vista do seu peso, de maneira idêntica nessa questão. tÉ por isso que, na parte
tributária, as alíquotas e todas essas coisas ficam no Senado, porque protege os Estados menos numerosos em
população relatívamente aos mais numerosos. Esta a razão
pela qual, neste caso, coloquei o Senado da República,_ e
o continuo mantendo. No caso, por exemplo, de aprovaçao
de diretoria do Banco Central a razão não é a mesma. Por
isso, acho que aqui, agora, deve ser o Senado F,ederal,
para que todos tenham o mesmo peso, independentemente
do fator população.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr.
Presidente, pela ordem. O ilustre Relator não analisou o
item 2, que prevê a supressão do art. 71. Que art. 71 é
este?
O SR. RELATOR (José Serra) - Na nova redação do
Substitutivo, corresponde ao art. 75.
O SR. CONSTITUINTE StÉRGIO WERNECK - Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em
votação.
Se o ilustre Constituinte Fernando Gasparian estiver
de acordo farei uma consulta simbólica. Aqueles que apoiarem o ilustre Relator José Serra ficarão como estão. Aqueles que estiverem de acordo com o ilustre Constituinte Fernando Gasparian levantarão o braço. (Pausa.)
Vamos fázer a votação nominal.
O SR. CONSTITUINTE DAlRCY DEITOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) esclarece 'que está em votação a matéria.

A Mesa

O SR. CONSTITGINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, é uma questão de ordem prática. Cronometrei, há
pouco, o tempo utilizado pelo ilustre Secretário que está
fazendo a chamada da votação. S. Ex.a levou exatamente
dois minutos para chamar Os Suplentes. E, pelo que vejo,
não existe Suplente algum aqui presente. Temos mais de
quarenta emendas para serem votadas, e, só na chamada
dos Suplentes, levaremos quase cem minutos. Então, pediria que se adotasse uma 'questão de ordem prática: se
houver aqui algum Suplente, que se apresente.
O SE. PRESIDENTE (Francisco Dnrnelles) - Aceito
o argumento de V. Ex. a O ilustre Constituinte Mussa
Demes indagará se há algum suplente presente.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Há algum
Suplente presente? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Sr.
Secretário vai proceder à chamada nominal para a votação.
(Votação.)
VotaraJIn "sim" 130 Srs. Constituinte: Adhemar de Barros
Filho, Adroaldo Streck, Airton Sandoval, Cid Sabóia de
Caryalh?, .Darcy Deitos, Divaldo Suruagy, Domingos Juveml, FabIO Raunheitti, Feres Nader, Fernando Gasparian
Firmo de Castro, Flávio {Rocha, Harlan Gadelha Jessé Frei~
re, Jesus Tajra, João Machado Rollemberg, J~sé Luiz de
Sá, José Luiz Maia, José Maria Eymael José Tinoco Lézío
Sathler,. Luiz Gushiken, Márcio Braga, Mauro Campos,
NaphtalI Alves, PJedtro Oeolin, Ros'e de F1l'1eitas, Sérgio
Spada, Sérgio Werneck, Simão Sessim, Virgilio Guimarães
Walmor de Luca e Wilson Campos' votaram "não" os
Constituintes: Affonso Camargo, Basílio Vilani Benito
Gama, Francisco Dornelles, Furtado Leite, Ger~o Fleming, Gerson Camata, oão Castelo, João Natal, José Carlos
Vasconcelos, José Guedes, José Serr,a, Jovanni Masini,
Jutahy Magalhães, Messias Góis, Mussa Demes, Nion Albernaz e Roberto Torres.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
aprovada a Emenda n.O 641, com trinta e três votos favoráveis e dezoito contrários.
Gostaria de dar aos Srs. Constituintes, inclusive ao
Constituinte Divaldo Suruagy, uma informação importante, que justifica a decisão tomada pela Mesa na questão
de votação. Mandei fazer um levantamento da separação
dos destaques das emendas tributárias, ,e a secretária informou que não teremos condições de votar o Sistema Tributário; que, se não tivesse sido feita a votação do Sistema
Financeiro antes, até agora não teríamos começado a votação do Sistema Tributário. Quero dizer que, pelas medidas tomadas e pelas informações recebidas da nossa
secretária, eles ainda ;preclsaJm, no mínímo, de quatro
horas para organizar os destaques solicitados para o Sistema Tributário.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, ficamos tranqüilos com a palavra de V. Ex.a
Debateremos o Capítulo do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se não
tivéssemos começado pelo Sistema Finanoeiro, simplesmente não teríamos iniciado, porque a organização dos demais
ainda não estaria pronta.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Correto. Agradecemos a V. Ex. a a informação. Estamos tranqüilos, porque temos certeza de que sairemos daqui com
o Capítulo do Orçamento discutido.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu renunciaria à Presidência se deixasse de cumprir um ato
de tamanha responsabilidade.
O SiR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, a Emenda n,v 639 está prejudicada; portanto, pode ser retirada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Constituinte Fernando Gasparian considera a Emenda n,o 639
prejudicada. Gostaria Ide perguntar à Costituinte Rose de
Freitas, que também tem emenda idêntica, se a considera
prejudicada. (Pausa.)
A SRA. CONSII'ITUINTE ROSE, DE FREITAS - Não.
O SR. PRESIDENTE (Francisoo Dornelles) - Emenda
n. O 082 do Constituinte Jesus Tajra.
O SR. CONSTITmNTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, pela ordem. Solicitaria a V. Ex. a que consultasse os
Srs. Constituintes Jesus Tajra e Sérgio Werneck, que estão
presentes, porque as Emendas n.os 082 e 749 são idênticas.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DE:MES - Sr. Presidente, são idênticas, sim.
O SR. PiRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
votar os destaques para as Emendas n.os 082 e 749, dos
Constituintes Jesus Tajra .e Sérgio Werneck.
Com a palavra o Sr. Constituinte Jesus Tajra.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente não sou contra o conteúdo do dispositivo. Pedi
supre~são porque acho que tratar da Justiça é próprio do
Poder Judiciário. É assunto de outra Comissão. Não sou
contra o dispositivo. Esta idéia se reforça com aquela
emenda do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, aprovada,
que fez incluir as disposições penais. No momento em
que o Sistema Financeiro passa, em lei complementar, a
trtar dos crimes e das penalidades, haverá de prever também. isso. Acho que o dispositivo está mal localizado. li:
"um estranho no ninho". Apenas isso.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Senhor
Presidente, peço a palavra para encaminhar contrariamente.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Gostaria de
acrescentar que, entretanto, como a Comissão de Sistematização vai ordenar tudo, este artigo, sendo aprovado
aqui, evidentemente será fundido no texto global da Constituição. Portanto, é uma observação de ordem técnica.
O SR. PRESIDJilNTE (Francisco Dornelles) - O nobre Constituinte retira a emenda?
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presi..:.
dente, pela ordem. Como um dos subscritores ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
retira?
O SR. CONSTTUINTE JESUS TAJRA - Posso retirar sem nenhum constrangimento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Sérgio Werneck, que também apresentou emenda e gostaria de defendê-la.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Senhor Presidente, subscrevo todos os argumentos do Constituinte Jesus Tajra e acrescento mais um. Seria um voto
de desconfiança na Justiça estadual retirar-lhe a competência para julgamento dos diversos fatos que possam
ocorrer na sociedade brasileira, passando-os à Justiça
Federal. Seria um voto de desconfiança à Justiça esta-
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dual. Agora, submeto-me à consulta prévia, no sentido
de fazer ou não a votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Só para
ordenar: a emenda supressiva, de acordo com o dispositivo do Constituinte José Serra, estabelece que aos juízes
federais compete processar e julgar em primeira instância quaisquer crimes praticados no âmbito do sistema
financeiro nacional. A proposta do Deputado Sérgio Werneck é no sentido de que seja retirada, porque ele entende
que isso deve continuar sendo da competência da Justiça
estadual.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Eu
acho que a decisão sobre instância que deve julgar isso
não é desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não é
desta Comissão. Eu faria, se V. Ex.a concordasse, uma
verificação prévia. O Constituinte Sérgio Werneck já concordou.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, gostaria de contraditar exatamente antes de Vossa Excelência colocar a matéria em votação prévia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Darei
a V. Ex.a a possibilidade de contraditar.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Com todo
o respeito que me merecem os dois ilustres subscritores
destas duas emendas, entendo que se deve preservar o
que está contido no Substitutivo do Relator José Serra,
porque cabe exatamente a nós, Constituintes, preservar a
sociedade brasileira da voracidade dos banqueiros nacionais. Chega de ladrões de "colarinho branco" do sistema
financeiro, que neste Pais dão golpes sem que a Justiça
seja acionada. Cabe exatamente à Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças colocar esse dispositivo. Depois o ordenamento se dará na Comissão de Sistematização. Mas temos de fazer com que os ladrões de
"colarinho branco" sejam submetidos ao crivo da Justiça
Federal, sem dúvida. Portanto, temos de votar pela redação do Relator José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer uma consulta prévia. Aqueles que desejarem manter
a posição .do Relato;r José Serra, que defende qual é da
compete~CIa da JustIça Federal processar e julgar os crimes praticados no Sistema Financeiro, ficarão como estão.
Aqueles que entendem que este artigo deve ser suprimido
levantem o braço. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK a emenda.

Retiro

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, acabamos de aprovar a Emenda
n.O 641, do nob;re Constituinte Fernando Gasparian. Esta
e~enda t~m dOIS artigos ou duas disposições. A primeira
fICOU mUlt~ c.lara_para o Plenário desta Comissão: será
d.a competen?Ia nao do Senado, e sim do Congresso Nacíonal, atraves de lei complementar estabelecer os limites globais de condições para o niontante da divida e
para operações de crédito externo. Mas no inciso II a
emenda aprovada pede que se suprima o art. 71 e seus
inCISOS. O art. 71...
. O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já tinha
SIdo votado. Houve este entendimento.
.. Está em votação a emenda do Constituinte Cid Sabóía de Carvalho, que modifica o art. 76.
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é bom examinar mí-
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nha emenda para esclarecer alguns detalhes, e o farei rapidamente. Uma coisa é a legislação penal propriamente
dita e outra é a punição de caráter administrativo. A
disposição aprovada anteriormente, de inclusão ou detenção, é o espírito deste art. 76. No entanto, Sr. Presidente,
apenas propus uma redação e gostaria de pedir a máxima atenção, tanto de V. Ex.a , como do Relator, para a
matéria que apresento. Apenas dei uma aplicação jurídica
que me pareceu mais correta, por exemplo, tirando a
expressão "instância", que hoje está plenamente substituída pelo termo "grau". Já não se fala em instância,
fala-se em grau. eDsde 1973, esta tese é plenamente vítoriosa, em face do novo Código de Processo Civil. Então,
em vez de falar em processo, eu falo em ações. Digo:
"As ações criminais propostas contra administradores
de instituição financeira ou qualquer autoridade pública,
no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, em detrimento de bem, direito ou interesse de pessoa física ou jurídica, tramitarão necessariamente perante os juízes de primeiro grau da Justiça Federal que processarão e julgarão
o feito". Evidentemente sem prejuízo do grau de recurso,
sem prejuízo do segundo grau, portanto. Apenas ofereço
uma redação que me pareceu mais apropriada para expressar o pensamento da Subcomissão que tratou do assunto e do projeto do Sr. Relator. No espírito persiste
exatamente a mesma coisa. A questão é apenas de técnica redacional.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Indagaria se algum Constituinte gostaria de contraditar a proposta do Constituinte Cid Sabóía de Carvalho.
O SR. CONSTITUIN'I1E RUBERVAL PILOTTO - Senhor Presidente, uma vez que o próprio autor admite que
se trata apenas de redação de matéria já aprovada, parece-me que estamos discutindo sobre o vencido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Creio que o espírito da proposta do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho
está no Substitutivo, tanto que ao parecer sobre a emenda que ele fez demos acolhida parcial, porque não era
literal. Por outro lado, entrar em detalhes como os que
são aqui explicitados, por corretos que sejam, parece-me
estaremos invadindo demasiadamente a área do Poder Judiciário de outra Comissão. Faria um apelo ao Constituinte no sentido de que, mantido o espírito, deixássemos para, em outro nível, definir compatibilização. A meu
ver, estamos invadindo demais a área específica do Poder
Judiciário, que pertence a outra Comissão.
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, retiro a emenda, para facilitar o trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
prejudicada a emenda.
Emenda n. O 53, do Constituinte Oswaldo Lima Filho.
Está prejudicada, uma vez que este assunto já foi discutido. Emenda n. o 642, do Constituinte Fernando Gasparian e da Constituinte Rose de Freitas, modificava o
art. 77. Acredito, Sr. Constituinte que esta emenda já
está prejudicada, mas submeto-a à consideração de Vossa
Excelência.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Por que já está prejudicada, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
a palavra o Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, é o velho dilema entre as pessoas que querem fortalecer o Tesouro, acertado com o Banco Central,
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e aqueles que querem fortalecer o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica. Nossa proposta é no sentido de que
todas as atividades de fomento sejam transferidas para
o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica, ao invés de
irem para o Tesouro Nacional. como está proposto no
projeto do Constituinte José Serra. No jornal de hoje,
verificamos que esta tese, que está no Relatório do Constituinte José Serra, é a que está sendo utilizada pelo
Governo nesse "pacotão" em que passaram para o Tesouro Nacional todas as atividades de fomento do Banco
Central. Eu queria dar um exemplo, para mostrar como
acho isso inconveniente. Vai haver agora um financiamento do Banco Mundial para a agricultura, ficará na
mão do Tesouro Nacional e não com o Banco do Brasil,
como deveria ser. Conhecemos, no Brasil, uma série de
exemplos de como os empréstimos para a Açominas foram recebidos pelo Tesouro e não foram entregues os
recursos para a Açomínas, que teve seus projetos profundamente atrasados pelo fato de terem usado aqueles recursos para cobrir o orçamento. Da mesma forma que o
Tesouro fez com o Finsocial, que foi cobrado para fins
socíaís e no fundo foi usado para cobrir o buraco de
caixa da União. Então, acho que as atividades de fomento
deveriam ser aprovadas, no sentido de que fossem para
o Banco do Brasil, ou mesmo para a Caixa Econômica,
porque aí eles não têm outro jeito. Se esse dinheiro do
Banco Mundial é para a agricultura, terá que ser aplicado na agricultura. Ao passo que o Tesouro Nacional vai
poder pegar esse recurso. Não digo que vá fazê-lo, mas
no passado ocorreram tantas vezes coisas desse tipo que
poderão acontecer da mesma forma. E, como acho que
o Executivo está com poderes excessivos e tem usado mal
esses poderes, principalmente na área da tecnocracia,
julgo que seria mais conveniente a redação proposta aqui,
que foi a aprovada na Subcomissão, do que a proposta
do Relatório Serra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator, Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Nas Disposições
Transitórias, no art. 77, diz-se o seguinte, no Substitutivo: "Os recursos públicos destinados a operações de crédito de fomento serão transferidos pelo Banco Central
do Brasil para o Tesouro Nacional, no prazo de 90 dias.
"§ 1.0 A aplicação dos recursos de que trata esse
artigo será efetuada através do Banco do Brasil S.A das
demais instituições financeiras oficiais. § 2.° Em igual
período, o Banco Central do Brasil transferirá para o Tesouro Nacional as atividades que a este são afetas."
Acredito, inclusive, que a emenda atual está prejudicada porque já votamos isso. Por exemplo, o parágrafo
que diz que o Banco Central transferirá para o Tesouro
Nacional atividades que lhe são afetas refere-se à emissão de títulos, que hoje o Banco Central faz por conta
do Tesouro. Se derrubamos isso, teremos de novo a emissão de titulas do Banco Central para cobrir o Tesouro,
para financiar, etc. Nós já votamos isso. Portanto, a
emenda está prejudicada. Por outro lado, volto à questão
dos abusos a que o Constituinte Fernando Gasparian se
refere. Eles existem porque os subsídios, os créditos não
têm passado pelo Congresso Nacional, via orçamento ou
via emendas e pedidos de crédito adicional. Estamos acabando com essas crises na parte de orçamento da nossa
proposta. Se passar diretamente para o Banco do Brasil,
não significa que o problema estará resolvido. Por outro
lado, aqui está dito com muita clareza que todos os recursos de crédito para fomento irão para o Tesouro, que
fará a transferência segundo a alocação aprovada pelo
Congresso. Do contrário, não haverá maneira de se fazer
isso, para o Banco do Brasil e demais instituições tínan-
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ceiras oficiais. Há outro ponto aqui, ainda, relacionado
com o Sistema Financeiro de Habitação. O Banco Central tem as reservas voluntárias e compulsórias das cadernetas de poupança. Isto é função do Banco Central.
Ele não pode transferir para a Caixa Econômica. A função do Banco Central é ter as reservas dos bancos. Por
outro lado, o que o Banco Central às vezes faz é emitir
normas a respeito do Sistema Financeiro de Habitação:
Penso que essa não é sua atribuição: caberia ao Ministério do Desenvolvimento Urbano emiti-las. Por isso, acho
que esta emenda está prejudicada e é contraditória em
relação ao que já aprovamos, Além do mais, introduz outro
elemento relativo à Caixa Econômica Federal, que pode
gerar confusão, porque, tal como está redigido, ela passaria a ter o compulsório dos depósitos das entidades
da habitação, ou se poderia entender inclusive uma estatização da poupança, porque o Sistema Financeiro de Habitação inclui também entidades privadas, que recebem
cadernetas de poupança. Se eu transferisse para aí, também poderia ser entendido, e não acredito que esse seja
o espírito, como uma estatização. Por isso, eu encaminharia contra a acolhida dessa proposta. No seu espírito,
muita coisa já está colocada nas nossas Disposicões Transitórias.
•
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu indagaria ao Sr. Constituinte Fernando Gasparian se poderíamos fazer uma consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Claro. Estou prfeitamente de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles que estiverem de acordo com o Constituinte José Serra
permanecerão como estão. Os que estiverem de acordo
com o Constituinte Fernando Gasparian levantarão a mão.
(Pausa.) Prejudicada a proposta do Constituinte José Serra. Gostaria de ouvir o ilustre Constituinte Sérgio Spada
sobre a Emenda n.v 314, se a considera prejudicada. Com
a palavra o Constituinte Sérgio Spada. A emenda n.O 314
dá nova redação ao art. 80.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro lugar, gostaria de
louvar a atitude do nobre Relator, o Constituinte José
Serra, que acatou, pelo menos no espírito, nossa proposta
de uma auditoria ampla e detalhada sobre o endividamento externo brasileiro.
No entanto, os artigos, como foram colocados em
sua proposta: mutilam, em parte, a nossa proposta inicial,
porque eliminam da participação dessa auditoria o Congresso Nacional e também as empresas privadas, que obtiveram recursos no exterior com o aval do Poder Público,
Quanto a essas empresas, conheci vários casos, inclusive
na condição de Relator da CPI sobre corrupção, na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Pude avaliar
um caso em profundidade, em que percebemos que foram
criadas empresas particulares que obtiveram vultosos recursos no exterior. Ela forjava uma concordata e uma
falência. E, quem está onerado, pagando esses recursos
são os Governos dos Estados e o Governo Federal, muitas
vezes através do Tesouro Nacional. Portanto, temos a responsabilidade de esclarecer à Nação quanto devemos ao
exterior principalmente num momento como este, em que
se reúne a Assembléia Nacional Constituinte para discutir
as questões maiores da nossa sociedade - temos a obrigação de esclarecer, com todos os detalhes, a questão do
endividamento externo.
O SR. PRESIDENTE (F:rancisco Dornelles) - Eu pediria ao Constituinte Sérgio Spada que observasse os três
minutos.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA"":" Perfeitamente. Ademais, sabemos que está sendo Impossível pagar
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esta dívida de cento e quarenta bilhões de dólares que
devemos ao exterior, 'contem juros e serviços da dívida,
que deveríamos pagar à base de 1,5 bilhão de dólares por
mês. Portanto, essa auditoria da divida externa que é
uma questão maior, deve também contemplar o' endividamento externo praticado por empresas privadas que
obtiveram o aval do Poder Público.
É apenas esta nossa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte José Serra.
. Antes, g~staria de dizer que a Mesa está provídencíando sanduíches para os Srs. Constituintes, porque dentro de m~us uns qUa1:enta minutos acredito que poderemos terminar a votaçao do Sistema Financeiro.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Preside:r;te, não s~ri.a mais lógico V. Ex.a marcar um prazo
- dígamos, ate as 14 horas - para irmos almoçar e depois retornar, até o preparo do início da votação do Siste,:na T.ributl3:rio? (Não apoíado.) É apenas uma proposta.
Não veio razao para tanta contrariedade assim por parte
dos ilustres Constituintes.
"
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
rejeitada a proposta.
Tem a palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Com relação à proposta do Constituinte Sérgio Spada,_ quero dizer que, embora entendendo que talvez isso nao devesse ser objeto
d~ u~a C01?-stituição, acolhemos a ;proposta; da Subcomissao e ínelusíve procuramos apel'f'eiçoá-Ia, porque ela come~av~ d~zendo ,q~ ? Pod~r E~ecutivo fa,rá realizar ampla
audítoría, !3UbStItl!I~OS ISS?, procurando aperfeiçoar, levando tal íncumbêncía ao orgao pertinente, que é o Tribunal de Contas, organismo auxiliar do Congresso Nacional. Parece-me muito pertinente que se mantenha o Tribunal de Contas, Por outro lado, no nosso entendimento,
qu~ndo se diz qu_e o ~ribunal de Contas promoverá audítona ~as operaçoes fmanceiras realizadas em moeda es~ran~e!r~ pela Administração Pública, direta e indireta,
ISSO ja Incluí os avais dados pelo Governo, porque o aval
~ado pelo Governo ~ ~a empresa privada, para empréstímo, e uma o~eraçao financeira, no sentido mais amplo.
E~ten~e V. E~. o nosso ponto de vista, nobre Constituinte. DIante disso, pergunto a V. Ex.a se manteria essa
emenda, porque operaçao financeira inclui o aval que o
~esour? da a empresa privada, :Então, tal como está ficana mais enxuto.
'
.

Nesse sentido, solicitaria ao nobre Constituinte _ se
que não votássemos a emenda, porque
aquilo com que se preocupa está aqui contido.
tIve~ de acordo -

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Diante do
expost? pelo Rell.ltor, isto, é, que estaria englobado como
oper~çao rínanceíra tambem o aval, obviamente não tem
sentido a minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) dero prejudicada a Emenda n,o 314.

Consi-

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Senhor
Presidente, então, a Emenda n.o 109 de minha autoria
também fica prejudicada, pois é no' mesmo sentido d~
apres~ntada. pelo Constituinte Sérgio Spada. Portanto,
também retire a Emenda n. O
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria que, quando chegasse o momento, V. Ex.a a indicasse.
Emenda n. O 730, de autoria do Constituinte Virgílio
Guimarães. Pergunto se S. Ex. a a considera prejudicada.
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o SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAES De maneira alguma.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES Pediria, Sr. Presidente, que essa emenda fosse considerada
em conjunto com a outra que havia sido adiada, exatamente na minha ausência. Aproveito a oportunidade para
justificar minha ausência, que ocorreu porque eu estava
participando da discussão da questão agrária. Como estava havendo uma pequena escaramuça, o meu partido me
designou para ir até lá. Isso nos faria ganhar tempo. Sr.
Presidente. Trata-se da Emenda n.O 734.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
votar conjuntamente a 734 e a 730.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAES Perfeitamente - a bem inclusive, da agilidade de nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex.a a colaboração e lhe dou três minutos para
as suas justificativas.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAES --:Basta explicar as duas em conjunto. Elas s~ refereIll; a
questão da dívida externa. Inicialmente! hav~a ~ntendido
que esta seria uma questao talvez mais propna de ser
tratada na Comissão da Ordem Econômica. No entanto,
apareceu aqui, e, como existe uma área sombreada, que
eu diria comum, pode perfeitamente ser apreciada por
nós.
Entendo que a maneira como foi abordada a questão
da dívida externa é absolutamente insuficiente - como
apareceu no Relatório da Subcomissão e como aparece
agora no do Relator - porque se diz apenas que ~s dívidas ilegais seriam revistas. A proposta que f~ç~ e a ~e
guinte: Primeiro, no corpo geral da oonsütuícão, defmo
um princípio geral, permanente, de que nenhum compromisso financeiro internacional poderá sobrepor-se à soberania nacional ou ao bem-estar do povo. Isso seria um
princípio geral, permanente. Até o Presidente Tancredo
Neves na época, já havia dito algo semelhante. Apenas
inovo: ao detalhar o que isso significa. "O País não reconhece dívidas externas que tenham sido:
a) feitas durante a vigência no País de regimes políticos e econômicos a serviço de interesses contrários ao
povo brasileiro.
b) tomadas junto a organismos estrangeiros que praticam a exploração econômica de povos e países ou seja,
vamos pagar o trigo comprado na Argentina ':l compromissos financeiros com outros países do TerceIro Mundo
etc.
c) originadas de aplicações sem benefícios para o P?VO
brasileiro" - quer dizer, o din~eiro mandado para ~ SUlça,
fruto de corrupção, essas COIsas. Introduzo aqtn outro
critério. Não é só verificar a legalidade dos contratos, m~s
a legitimidade da dívida, que é o que realmente pode VIr
a resolver. Essa seria a primeira emenda. Quanto a segunda, a que está sendo apreciada ag.ora,_apenas trad~zo,. ~as
disposições transitórias,. uma aplícação des~es pr~ncIP:os
com relação à atual divida extern~ ou seja, serIa. fe!ta
suspensão por um prazo C!~ 180 .dIas, e u~a .comISSa?,
designada por esta Assembléía NaCIOnal OonstItumte, verificaria a adequação de todos os contratos existentes a essas
disposições. Evidentemente, aquelas que não se enquadrassem seriam canceladas de forma definitiva. As demais se
subordinariam a um plano adequado às possibilidades do
País e às necessidades de seu povo.
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Com isso, pretendo solucionar - e assim termino esse problema da dívida externa brasileira atual, estabelecendo parâmetros para a dívida futura e também solucionando certo dilema, pois muitos acreditavam que essa
questão não poderia ser resolvida na Constituição. Esta
é uma solução plenamente constitucional, que seria importantíssima para os problemas atuais do País, como verificamos agora, e também para o futuro de nossa Nação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Muito
obrigado.
Tem a palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - opto por não acolher as emendas do Constituinte Virgílio Guimarães, por
vários motivos. Em primeiro lugar não acho que esteja
em dúvida a questão da soberania nacional ou do bemestar do povo com relação aos credores internacionais.
Não é por isso. Creio que essa não é uma questão que
esteja em dúvida, mas não acho que seja problema de
inserirmos no capítulo sobre o Sistema Financeiro tal
declaração. Por o?~ro lado, quanto à questão de o País
nao reconhecer dívidas que tivessem sido feitas durante
?- vigência de regimes políticos e econômicos a serviço de
mteresses contrários ao povo brasileiro, "como poderíamos julgar isso?," tomadas junto a organismos estrangeiros que praticam a exploração econômica de povos e
países "- como vamos decidir isso exatamente?" Originadas de aplicações sem benefícios para o povo brasileiro
"- c9mo fa~er a exata qualificação disso?" Por outro lado,
t~mbem esta, prevI.sta a sustação, por um prazo de 180
dias. Quanto a audito~a prevista neste artigo, j á votamos
u!D~ forma de audítoría, que acabamos de ratificar, oríginaria de proposta do Constituinte Sérgio Spada, que
acabou de ser aprovada. Isto aqui também muda a forma
pela 9ual tal !:udítoria. seria feita. Por estas razões, eu
optaria pelo n~o acr;>lh';illento. Creio, inclusive, que parte
da emenda esta prejudicada pelo que foi apresentado.
O .SR. PRES~ENTE (FlrancLsco Dornelleej _ Pergunt.a!l~ o ConstItuinte Virgíllio Guimarães se S. Ex.a

admítíría uma consulta prévia. (Pausa.)

Aqueles que estíverem de acordo com o oonstttuínte
José Serra permanecerão como estão; aqueles que apoíare~ a emenda do Oonstituinte Virgílio Guimarães levantarão o braço. (Pausa.) V. Ex.a considera pl'ejudicada: a
emenda do Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, são
as duas emendas, para se ganhar tempo.
O SR. PRESIDENTE (F'rancLsco Dornelles) - As duas
emendas.
Gostaria de dizer que a emenda: seguinte, de n. O 61'7
trata da Previdência Social. Não compete '11 esta Comis:
são julgar emendas de iPrevidência socíar, A Emenda
n, o 467 trata de aquísíção de 'casa própria. Entendo que
o exame dessa metéría, não cabe a esta Oomíssâo. Constituinte Cid Slabóia de Carvalho, a Emenda n.? 467, do
Constituinte Flávio Palmier da Veiga, trata de casa própria. Não compete a esta Oomíssão,
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, não pedi este destaque. Aí há um equívoco.

O SR. PRESIDENTE (Francisco D01'!llelles) - Está
prejudicada a Emenda :n.o 197.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, apenas para registrar o teor desta.
emenda do ilustre Constituinte Cid Sabóia de Oarvalho,
que, na sua justificativa...
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ......:. EIe retirou a emenda.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS - Na justificativa de sua emenda, o nobre Constituinte cita Dorival caymi:
"Eu não tenho onde morar é por isso que eu moro na
areia."
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
_ Esta emenda não é minha. Não apresentei, nem pedi
destaque, Nada tenho a ver com ela.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dorneíles) ---< Eu
peço desculpas.
A Emenda n.O 197, a..presentada pelo Constituinte José
Maurício 'e pelo Constituinte Adhemar de Barros Filho,
,e a Emenda n.> 195. Considero prejudíeada, Está V. Ex.a
de acordo?
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Um momento, Sr. Pr:esidente. (Pausa.) Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estão
prejudicadas as de n.os 195 e 197. A Emenda n.O 192, do
ilustre Constituinte José Maurício, cujo destaque foi pedido pelo Constituinte Adhemar de Baxros Filho, eu entendo que não é assunto da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finança.s.
Eu indagaria a V. Ex. a se a considera prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Um momento, Sr. P,residente. Ela é da área financeira, porque é nula de pleno direito a alienação, sem
a autorização do Congresso Nacional, de ações de propriedade da União. Portanto, é do Sistema Financeiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
gostaria que ela fosse votada?
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Gostaria que ela fosse apreciada pelo Relator e
submetida a votos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - A Emenda n.O 192, de 'a..utoriado Constituinte José
Maurício, à qual apresentaanos destaque, acrescenta ao
Substitutivo do Relator, especificamente na ;parie relativa ao Sistema Tributário, o artigo que diz o seguinte:
"É nula de pleno direito a alienação, sem autorização do Congresso Nacional, de ações de
propriedade da União, representativas do capital
de socíedade anônima mista, que implique na
desnacionalização, ainda que parcial, do capital
da sociedade."
Pa,.rágrafo único: "De igual modo nenhum
empréstimo, convênio ou assemelhado será contraído ou firmado pelo Poder Executivo e empresas 'estatais sem prévia autorização do Congresso
Nacional".
A justificativa do autor da emenda é a seguinte:
"A proposta que estamos apresentando visa
a garantir sobretudo a lisura em toda e qualquer
transação que envolva as empresas" - o texto
aqui está errado, sr. Presidente - "da desnacionalização do capital da sociedade".
"A proibição de empréstímos, convênio ou
qualquer outra forma assemelhada de contrato
firmado pelo Poder Executivo e empresas estataís
sem autorização do Legislativo estâ no que entendemos, na prerrogativa que os legítímos re-
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presentantes do povo têm de legislar em matéria que atinge toda sociedade, portanto, é necessária que o Texto Constitucional assegure ,e resguarde o interesse público."
Este o teor da emenda, que tenho certeza, cabe na área
do Sistema Financeiro desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu perguntaria a V. Ex.a se aceita uma consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sim, aceito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Sel'r:a) - Creio que a emenda
não pertence à esfera do Sistema Financeiro. Pelo menos
a temática da nossa Comissão é mais específíca, Claro
que tudo tem a ver com tudo, mas algumas, coisas estão
um pouco mais distantes, são mais 'Pe!'tinent~ à Comissão da Ordem Econômica, embora a intenção aqui seja a
mais correta possível. Por outro lado, no parágrafo üní'co, ela é contraditória: ou, pelo menos, não está perfeitamente ajustada ao nosso Substitutivo, quando diz:
"O congresso Nacional controlará e fixa..rá limites
globais e condições para as operações de crédito externo
e interno da União, de suas autarquías e demais entídades ieontroladae pelo Poder Público Federal". Da forma
como está redigido este parágrafo único, implicaria o exame de cada 'caso. Então, se a Petrobrás está funcionando
no Oriente Médio e tem de fazer um dia,. de crédito, precisaria pedir autorização ao Oongeesso Nacional, o que seria absurdo! O Congresso tem de legislar, controlar, mas
não pode pegar o día-a-día de cada setor, porque seria
impraticável. Creio que o artigo anterior foge às atribuições de nossa Comissão, que tem a ver com o problema
de nacíonaüzação e desnacionalização, embora eu deva
dizer que concordo com o espírito do que está aqui proposto. Portanto, considero prejudicada a emenda sugerida [por já estar contída em parte, de maneira mais adequada, no nosso Substitutivo.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Pl'esidente, eu pediria a V. Ex.a a consulta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver de acordo com o Deputado José serra ficará como
está. Quem aprovar a proposição do Deputado Adhemar
de Barros Filho levantará a mão.
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO - Retiro, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
retírada. Emenda n,o 655, da Constituinte Rose de Freitas
e do Constituinte Fernando Gasparian, que extingue o
Conselho Monetário Nacional,
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN A Constituinte Rose de Foreitas vai fazer a defesa da
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fr3JIl.CÍSco Dornelles) - Com a
palavra a Constituinte Rose de Freitas.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, Srs.. oonsütuíntes, pedimos destaque desta
'emenda, partilhando inclusive do pensamento do nobre'
Relator. Apesar de V. Ex.a considerar esta matéria ordinárla, nós a consideramos de teor constitucional. Entendemos que o Conselho Monetário Nacional sempre foi um
órgão do Executivo, inteiramente manipulado pelo Ministro da Fa2lenda, que sempre decidiu ad: referendum dos
seus conselheiros, até através de telefone, desempenhando função, ínclusíve, que seria do Congresso Nacional.
Então entendemos, em diScussão com o próprio Relator,
que é favorável à extínção desse órgão, que esta seria ma-

288 Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

téria constitucional. Achamos oportuno fosse discutida
neste rõrum, para que agora colocássemos isso em pleno
vigor da lei, pedindo pura e simplesmente a extinção do
Gonselho Monetário Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Confesso que gostaria muito - e 'espero ter ainda a oportunidade - de
acolher favoravelmente proposta da Constituinte Rose de
Freitas.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Já
acolheu.
O SR. RELATOR (José serrs) - No caso, eu mantetia a idéia de não incluir isso nas Disposições Transitórias. Quero dizer que faço muitas restrições ao .Cons,elflo
Monetário Nacional. Hoje, o Oonselho Monetáno NaCIOnal, por exemplo, deixa ,e autoriza expansão de moeda
ad referendum do Congr,esso Nacional, o que é um absurdo! Ele deixa alíquotas do IOF, base de cálculo e a 'alíquota dos impostos de exportação que é um absurdo! E!Ssas
tarefas não podem ser cumprídas por esse co~e.!h0~ na
forma como ele funciona. Ele tem uma oompOSIç.ao madequada, E mais: na prática, o Conselho é o MinIstro da
Fazenda. Apenas acho que declarar a extinção do oonselho Monetário não resolve. :m como aquela píade de mudar o móvel. Não vou contá-la aquí, mas é aquela de' mudar o móvel. A meu ver, estamos propondo uma lei para
o sistema Financeiro Naciona'l. Há um Código de Financas Públicas aue vai reorganízar tudo isso. A<labar o Con.selho agora ,equivale apenas aeoncentrac na mão do Ministro da Fa~enda o que já está acontecendo. Não resolve
nada, Parece-me muito casuístíeo introduzirmos uma disposição transitória na: Constituição. Não resolve, rigorosamente nenhum problema. Vai continuar tudo igualzinho,
se n.ão' aprovarmos o que está aqui em matéria de conteúdo. do que o Congresso deve faz,er, que já está con1Jempl!!Jdo no nosso Substitutivo. E a Constituinte Rose de FreItas posteriormente poderá testemunhar a nossa ação, no
que se refere a 'essa reorganízação e ao Conselho Mon~tá
rio Nacional, que tsm funcionado de maneira abominavaI.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu pediria à Constituinte Rose de Freitas que cooperasse conosco. A réplica não está sendo aceita, em que ;pese a
toda a sua simpatia.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Queria apenas acrescentar - que V. Ex.a faoria uma gentil
condescendência à minha pessoa, já que tenho contribuido tão bem para o seu trabalho - 'que dissemos aqui que
nunca vimos uma sessão desse CDnselho votar contra o
Ministro da Falrenda. Com toda a argumentação de V.
Ex.a acho que é uma questão prática reconhecer a necessidade de extinção do Conselho Monetário Nacional.
O SR. RELATOR (José Serra) - Continuo achando
que é como mudar um móvel de lugar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço à Constituinte Rose de Freitas.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - A
V. Ex.a a condescendência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Por
favor, não faço mais que a minha obrigação.
Aceitaria V. Ex.a que se fizesse 'uma consulta prévia?
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS -

Aeeí-

to.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver de acordo com a posição do Relator José Serra
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permanecerá como está. Quem estiver de acordo com a
Sr. a Constituinte Rose de Freitas levantará a mão. (Pausa.)
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Peço
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vai-se
proceder à verificação de votação.
(Verificação de votação,)
Emenda n.? 580655
Fernando Gasparian

Votaram "sim" os Constituintes: Wilson Campos,
Walmor de Luca, ViJ:gílio ouímarães, Simão sessím, Sérgio Spada, Rose de Freitas, Nion Albernaz, Mussa Demes,
Luiz Gushiken, Jovani Masini, José Tinoco, José Luiz de
Sá, José Guedes, José Carlos Vasconcelos, João Natal,
João Machado Rollemberg, João Castelo, João Carlos Bacelar, JoeS1.j.S Tajra, Jessé Freire. Irajá Rodrigues, Harlan
Gadelha, Flávio Rocha, Firmo de Castro, Fernando Gasparian, Féres Nader, Fábio Raunhetti, Darcy Deitos, Cid
Sabóia de Carvalho, Affonso Camargo, Adroaldo Streck,
Adhemar de Barros Filho.
Votaram "não" os Constituintes: Sérgio Werneck, Ruberval Pilloto, Roberto Torres, Pedro Ceolin, Osmundo
Rebouças, Naphtali Alves, Messias Góis, Mauro Campos,
Márcio Braga, Lézío Bathler, Jutahy Magalhães, José Serra, Ivan Bonato, Gerson Camata, Francisco Dornelles, Fernando Bezerra Coelho, Divaldo Suruagy, Basilio Vilani,
Airton Sandoval.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - 19 Srs.
Constituintes votaram "não" e vinte e cinco votaram "sim".
Foi rejeitada a proposição.
Emenda n.o 244,
do Constituinte Walmor de Luca

Deputado Walmor de Luca, entendo que os dois últimos tópicos estão prejudicados.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Perfeitamente, Sr. Presidente, estão prejudicados. Ficaremos
só com o primeiro tópico. Vou procurar ser breve.
Não estou pretendendo, Sr. Presidente, dar ao Município poder para autorizar o funcionamento de bancos.
Não é o que acontece, por exemplo nos Estados Unidos.
Continuo com o Relator, dizendo que cabe à União a
autorização, de acordo com o que a lei vier a fazer. Mas
entendo, Sr. Presidente, que há realmente muitos Municípios prejudicados, quando, compulsoriamente - note-se
bem - sem que o Poder Público possa sequer fixar horário para funcionamento de banco, o Poder Público municipal, pode, na verdade, dizer se uma indústria funciona
ou não, dependendo de um alvará para abrir um botequim. Entretanto, este mesmo Poder Público Municipal
não tem nenhuma autoridade sobre as instituições financeiras.
. O que propomos simplesmente é o seguinte, Sr. Presidente:
<tA abertura e funcionamento das agências de banco
ou instituições financeiras no município fica condicionada
à aprovação prévia da autoridade local, que poderá, através de lei municipal, regulamentar horário, local e condições de funcionamento desses estabelecimentos, de forma
compatível aos interesses da comunidade local". Justüi.
cativa: Êl notório que os grandes conglomerados bancários utilizam-se dos recursos financeiros arrecadados no
Município e os aplicam a seu bel-prazer, onde bem lhes
aprouver, prejudicando, através do processo de descapítalização, a economia do Município. Por outro lado, há
que sé- preservar a autonomia municipal e a comunidade,
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que é em ultima análise, a autoridade maior para dizer
se convém ou não a ela a instalação ou funcionamento de
qualquer instituição financeira, no âmbito do Município".
J!j este o espíríto da minha proposta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr.
Constituinte Walmor de Luca, perguntaria a V. Ex.a se
admitiria uma consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Até
por entender que a maioria deste Plenário é francamente
municipalista, eu a admito.
O SR. PRES~DENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - A emenda contê!?
três artigos. Vou-me permitir ler a proposta do Oonstítuinte Walmor de Luca:
"A abertura e funcionamento de agências de Banco,
ou instituições financeiras, no município, fica condicionada à aprovação prévia da lei municipal, regulamentar
horário local e condições de funcionamento destes estabelecim'ento de forma compatível aos interesses da comunidade local> Creio que, na forma como está redigida esta
emenda nosso Substitutivo, tem mais consistência, quando
atribui 'à União, não aos Municípios, competência para
legislar sobre o sistema monetário e financeiro e suas
instituições e operações, inclusive autorizar a abertura
de instituições financeiras. Aprovamos isto de maneira
muito clara. Então estamos estabelecendo aqui um conflito de poderes. PÓ,r outro lado, submeter à aprovação de
lei municipal a abertura e funcionamento de instituições
financeiras no Município contraria o espírito do Substitutivo e do Anteprojeto da Comissão. Corresponde praticamente a uma nova carta patente. Assim, é uma nova autorização que terá de ser obtida. Por outro lado, esta matéria deve ser disciplinada na Lei do Sistema Financeiro
Nacional. Na Lei do Sistema Financeiro Nacional se poderá
;prev-er, de maneira supletíva, quais os aspectos que poderão ficar subordinados à regulamentação municipal; quer
dizer, não se exclui isto, mas que fique para a lei, como no
caso das indústrias, que não está na Constituição. É o
problema de poluição, de ocupação do solo. Há uma disposição mais geral que, depois, será aplicada supletivamente. Não é o mesmo paralelo que se pode fazer entre
banco e indústria. Acho que o Município também poderá
opinar, mas supletivamente. E da forma como está aqui,
isto não acontece.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em
votação. O Constituinte Walmor de Luca concordou com
a sugestão de que se fizesse uma consulta prévia. Aqueles
que estiverem de acordo com o Constituinte José Serra
permanecerão como estão; aqueles que estiverem de acordo com o Constituinte Walmor de Luca levantem a mão.
(Pausa.) Fica mantida a posição do Constituinte José
Serra.
Emenda n, o 421,
do Constituinte Firmo de Castro
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente pela ordem. Esta emenda já foi apreciada, tendo
sido apresentada pelo Constituinte Cid Sabóia de Carvalho sob o n.? 89. Ela é absolutamente igual e já foi rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concordo plenamente e apresento esta posição ao Constituinte
Firmo de Castro.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, acolho as ponderações de V. Ex.a, mesmo porque, logo em seguida teremos outra emenda, que poderá
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substituir, em certa medida, esta que foi apresentada e
que poderia ser considerada prejudicada. Portanto, renuncio ao pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Muito
obrigado. Emenda n. O 413, do Constituinte Firmo de Castro.
Pergunto se a considera também prejudicada. (Pausa.)
Com a palavra o Constituinte Firmo de Castro, para
defender a Emenda n. O 413.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a Emenda n,v 413 tem, na
verdade, o objetivo de suprir uma lacuna no Relatório do
Relator José Serra, no que diz respeito à compatibilização das funções das entidades financeiras da União.
Sabemos que, hoje, estas entidades, tais como o Banco
do Brasil, o BNDES, a ICaixa Econômica, o BNCC e até
mesmo o Banco Central, têm área de confronto de atribuições, o que, na verdade, em se reformulando o Sistema
Financeiro Nacional, não se deverá permitir. Por isso, no
seu primeiro dispositivo, se argüi a necessidade de que
as funções das instituições financeiras federais sejam compatibilizadas entre si, para que esses órgãos não sejam
concorrentes, na forma da lei federal.
Quanto a esse item, diria que, na verdade, pelas conversas que tive com o Relator José Serra, esta é uma
posição com a qual, em princípio, S. Ex.a está de acordo.
Apenas considera que não seria matéria constitucional,
mas de lei complementar. Neste ponto, contra-argumento,
dizendo que o Relatório, em si contempla muitos outros
detalhes maiores, relacionados com essas questões financeiras, ou mesmo de outra natureza, que se comparadas,
necessariamente não deveriam constar, se fosse esse o raciocínio, do Relatório do Relator.
Mantenho o argumento de que esta é uma das questões
básicas no sentido de que se venha discipilnar, através da
lei federal, o novo sistema Financeiro.
O segundo item nada mais é do que uma proposta de
avanço à nível constitucional, para que se dê essa compatibilização. Diz o segundo item.
Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional "- portanto, aqueles recursos
que já foram objeto de orçamentaçâo por parte do Poder
Público, já aprovados pelo Congresso Nacional .:» de
responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados". Aqui
também gostaria de mencionar que em momento algum
conflita este dispositivo com o dispositivo maior do Relatório, que foi aprovado pela Comissão, que diz que o
Banco Central será o órgão depositário dos recursos da
União. Na verdade, essa destinação aos órgãos regionais
se faria somente após a aprovação de programas e projetos: portanto, aprovados em orçamentos e na forma dos
outros dispositivos do Relatório, depois de manifestação
do Congresso Nacional.
Em síntese, são dois dispositivos que procuram racionalizar o Sistema Financeiro Nacional, evitando que, como
ocorre hoje, amanhã tenhamos instituições federais conflitantes em suas funções, e garantindo às instituições regionais que os recursos da União com objetivos regionais
ou seja, aqueles objetos somente de programas e projeto~
regionais, sejam por elas aplicados.
Esta é a proposta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra o Constituinte José Serra.

Tem a

290 Sábado 22

DIÁRIO DA ASSEMBLIÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer que, a
princípio, não acolheria a emenda do Constituinte Firmo
de Castro. Quanto ao artigo, realmente estou bastante de
acordo, pois faz ele parte do espírito do Substitutivo que
elaboramos, porquanto contempla um código de finanças
públicas e uma lei de sistema financeiro que, sem dúvida,
terá que fazer isso. Parece-me que isso é evidente. Não
está destacado, mas é um aspecto básico quanto ao problema, por exemplo, de localização de três ou quatro
agências de instituições financeiras, muitas vezes competindo entre si, na mesma cidade. Mas estou absolutamente
de acordo com o espírito do que aqui está colocado.
Quanto ao parágrafo seguinte, embora isso possa ser
recomendável em certos casos. em outros poderá trazer
fatores de muita rigidez, quando se refere aos recursos
financeiros relativos a programas e projetos de caráter
regional". Isso é uma diversidade muito grande. Não temos, por exemplo, no Sudeste, instituições regionais de
crédito. Podemos não ter uma instituição com a vocação
daquela instituição que está fazendo o repasse. Então,
estamos estabelecendo um elemento de uma rigidez muito
grande, ou até de burocratização, porque, se o Bendes vai
fazer um empréstimo por exemplo, para construir um
porto em uma cidade de certo Estado, não há razão alguma para o BNDES pôr no meio uma outra ínstítuíçâo, que
aumentará os custos, terá custos de repasse, porque as
instituições terão que trabalhar, mobilizar técnicos etc.
Não vejo, pois, razão para isto: por que o BNDES vai ter
que usar? Transcrevo o dispositivo: "Os recursos financeiros, relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em
suas instituições regionais de créditos por elas aplicados.
"Hã regiões que não têm instituições regionais. Isso obrigaria às instituições como o BNDES, necessaríamente, terem outros íntermedláríos, ao invés de fazer sem burocracia, diretamente.
Por isso, não acolho a proposta do nobre Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Indago
ao Constituinte Firmo de Castro se aceita uma consulta
prévia.
.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, considerando, em primeiro lugar, que por trás
dessa proposta existe, na verdade, um objetivo de interesse regional, ao qual é importante conferirmos o apoio
dos representantes das regiões que deverão ser beneficiadas: eonsíderando, por outro lado,que os argumentos do
Relator não convenceram, porque confundiu o apoio do
BNDES ao projeto que não seria considerado de natureza
regional, mantenho a solicitação de que seja votado.
O SR. PRESIDENTE. (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
está entrando no mérito. Colocarei a proposta em votação
(Emenda n.? 5S0413),
Peço ao Constituinte Mussa Demes que proceda à
chamada.
Votaram "sim os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho Adroaldo stveck, Cid Sabóia de Carvalho, Darcy
Deito~ Divaldo Suruagy, Fábio Raunheitti, Feres Nader,
Ferna,r{do Bezerra Coelho, Fernando Gaspari.a;ll, FirII,lo de
Castro Flávio Rocha, Barlan Gadelha, IraJa RodrIgues,
Jessé Freire Jesus Tajra, João Carlos Bacelar, João Castelo João N~tal José carlos vasconcelos, José Guedes, José
Luiz' Maia, José' Tinoco, Jutahy Magalhães, Lézio Sathl~r,
Luiz Gushiken Márcio Braga, Mauro Campos, MeSSIas
Góis, Mussa D~mes, Pedro Ceolin, Rose de Freitas, Sérgio
Werneck, Simão Sessim, Walmor de Luca e Wilson Campos' Votaram "não" os Constituintes: Affonso Camargo,
Airton Sandoval, Basílio Vilani, Francisco Dornelles, Ger-
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son Camata, Ivan Bonato, José Machado Rollemberg, José
Luiz de Sá, José Serra, Jovani Masini, Naphta1í Alves,
Nion Albernaz.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Por
trinta e seis votos a doze, aprovada a proposta do Constituinte Firmo de Castro. (Palrnas.)
Em votação a Emenda 11.° 113, do Constituinte Oswaldo Almeida, que será defendida pelo Constituinte José Luís
de Sá.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUíS DE SA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda de autoria do
Constituinte Oswaldo Almeida, que é o defensor da cooperativa de crédito, diz o seguinte: "Acrescente-se nas Disposições Transitórias: art. 74 - Até que sejam fixadas as
condições a que se refere o art. 62, item I, e o § 1.0 do
mesmo artigo. O Banco ,Central providenciará para que
sejam atribuídas às cooperativas de crédito, capacitadas
para tal, as mesmas condições dos bancos comerciais".
A justificativa do nob-e Constituinte diz o seguinte:
"Esta providência representa o estágio transitório de abertura a entidades financeiras sem fins lucrativos, atividades de crédito a nível regional e que têm tudo para
representar o primeiro passo nos objetivos do inciso e do
parágrafo do artigo em referência".
Diz ainda o Constituinte: "A abertura às Cooperativas do Crédito que já trabalham seria uma fase intermediária, no instante em que lhes sejam dadas as condições semelhantes aos bancos comerciais, tais como terem
seus cheques na compensação, terem acesso ao redesconto, terem o direito de abrir agências ou postos avançados e terem as condições de captar recursos de seus associados".
É a defesa e a justificativa do nobre defensor Oswaldo Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra, o Relator José Berra.

Com a

O SR. RELATOR (José Serra) - Com relação à emenda do Constituinte Oswaldo Almeida, eu me permitiria
também não acolhê-la, por motivos semelhantes aos que
expus, no momento em que considerávamos a proposta
do Constituinte Ivo Vanderlinde, com relação ao estímulo
às cooperativas de crédito. Acho que este é um assunto
de lei. Colocá-lo na Constituição para, sem maior regulamentação, maior estudo, maior disciplina do conjunto
do Sistema Financeiro, atribuir às cooperativas de crédJto
condições idênticas às dos bancos parece-me meio precipitado, sem um estudo mais aprofundado, que deve ser
marcado dentro do contexto da lei. Não contraditório com
o espírito desta emenda, eu preferia não acolhê-la. pelo
detalhe e pelos riscos que envolve o acolhimento de algo
que não foi bem analisado, que deve ser tratado no âmbito
de uma lei e dentro de um trabalho mais cuidadoso.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Perguntaria ao Constituinte José Luiz de Sá se admitiria uma
consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUíS DE SA ria, Sr. Presidente.

Admiti-

O SR. PRESIDEI\TTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver de acordo com o <constituinte José Serra permanecerá como está. Quem estiver de acordo com o Constituinte José Luís de Sá levantará o braço. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE rosa LUíS DE SÁ ria que fosse feita a votação.

Gosta-
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
ao Constituinte Mussa Demes que procedesse à votação
(Emenda n,v 5S0113).
(Votação)
Votaram "Sim" os Constituintes: Wilson Campos,
Walmor de Luca, Simão Sessim, Sérgio Spada, Ruberval
Pilotto, Rose de Freitas, Pedro Ceolin, Osmundo Rebouças,
Nion Albernaz, Mussa Demes, Mauro Campos, Márcio Braga, Luís Gushiken, Jutahy Magalhães, Jovani Masini, José
Tinoco, José Luís Maia, José Luís de Sá, José Guedes, José
Carlos Vasconcelos, João Natal, João Machado Rollemberg,
João Castelo, João Carlos Bacelar, Jesus Tajra, Jessé Freire, Ivan Bonato, Irajá Rodrigues, Harlan Gadelha, Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Firmo de Castro, Fernando
Gasparian, Fernando Bezerra Coelho, Feres Nader, Darcy
Deitos, Oíd Sabóia de Carvalho, Benito Gama, Bàsílio Vilaní, Airton Sandoval, Affonso Camargo, Adroaldo Streck,
Adhemar de Barros Filho e Joaquim Bevllacqua, Votaram
"Não" os Constituintes: Sérgio Werneck, Naphtalí Alves,
Messias Góis, José Serra e Gerson Camata.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Resultado:
44 a favor; 5 contra.
Um fato inusitado, para quem gosta de estatística: os
Constituintes Airton Sandoval e Francisco Dornelles votaram "sim" pela primeira vez.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - GORta·
ria de dizer a V. Ex. as que a Emenda n.O 467 é aquela a
que se referiu o ilustre Constituinte Darcy Deítos, do Dorival Caime. Creio que já foi rejeitada. O mesmo ocorre,
acredito, com a Emenda n.? 463.
O SR. DARCY DEITOS - Sr. Presidente, V. Ex. a citou
meu nome.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Apenas
para mencionar: é uma emenda a que V. Ex. a fez referência e que já tinha sido recusada. A emenda não é de
V. Ex. a Acredito que a de n.? 467 também foi prejudicada,
em decorrência da aprovação de emenda do Constituinte
Walmor de Luca. Prejudicada a Emenda n. O 467. Temos
aqui - não foi votada quando S. Ex. a esteve presente a Emenda n.o 243, do Constituinte Walmor de Luca, que
acrescenta dispositivo ao art. 69, parágrafo único. Com a
palavra o oonsãtaínte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, é exatamente no sentido do parecer do Relator, que muito bem argumentou e o Plenário aceitou que os bancos estrangeiros deveriam atuar no País, até
mesmo por causa das retaliações. Embora eu tenha dúvidas com relação a essas retaliações, votei com o Relator
nessa autorização para os bancos estrangelros. Vejamos
o que diz o Sr. Relator, no artigo.
"Art. 64. É vedado ao Banco Central do Brasil
conceder, direta ou indiretamente, empréstimos
ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira."
Isto significa que está aberto às instituições financeiras estrangeiras o recebimento de empréstimos do Banco Central. Com este dispositivo, quero tornar claro o seguinte: esta proibição se estende à rede bancária em território nacional, para atividades lucrativas de empresas
que fazem remessa de lucros para o exterior. Entendo
inadmissível que o Banco Central possa fazer concessão
de empréstimo a entidade financeira e esta repasse o
dinheiro para uma empresa que vai fazer remessa de lucros
para o exterior, descapitalizando o Brasil. É apenas este
o sentido da emenda, que visa a impedir que os grandes
monopólios internacionais se apoderem, com seu imenso
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poder de persuasão, das minguadas economias nacionais
recolhidas na rede bancária. Ê apenas uma pedra a mais
nos alicerces de uma democracia mais justa e mais estável
para o Brasil. Ela tem o sentido, exatamente, da empresa
nacional; tem o sentido de não permitir que recursos internos nossos, arrecadados aqui dentro, sejam transforma-o
dos em lucros por empresas estrangeiras, que farão remessas para fora, descapitalizando a Nação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Não se trata aqui
de empréstimo, porque o banco está quebrando etc. - não
é nesse sentido - mas, sim, de operações de liquidez que
o Banco Central faz ao sistema bancário, porque ele tem
o encaixa do sistema bancário como um todo, e faz, dentro
de sua regulação de oferta de moeda, de expansão e contração, operações com todos os bancos. Se estabelecermos
bancos com os quais o Banco Central pode fazer operação
e bancos com os quais não pode fazer, os bancos com os
quais não pode fazer, os bancos com os quais o Banco
Central não pode fazer operações, não poderão funcionar,
porque fazem parte da rede bancária. De modo que a proposta do Constituinte está inclusive prejudicada, porque
já analisamos a questão das pessoas jurídicas estrangeiras
no nosso sistema financeiro. Se estão operando, não é
possível deixar de ter uma relação de ajuste de liquidez
com o Banco Central. Seria como dízer que uma empresa
que produz internamente, sendo de propriedade estrangeira, não poderá pleitear crédito em um banco. Então, que
se mande essa empresa embora. porque, se ela não puder
operar com o sistema bancário, não terá sentido. Ora, um
banco com capital estrangeiro tem que operar com o Banco
Central, obrigatoriamente. Não é a questão de pegar o
dinheiro do povo, a fim de mandar lucro para fora: há
esta questão, portanto, que afeta, a partir daí, todo o nroblema da reciprocidade.
Vamos inviabilizar essas instituições de funcionarem
no Brasil, o que equivale, praticamente, a recolocar a questão de não deixar nenhum banco com capital estrangeiro
permanecer mais em nosso País. Equivale ainda a retirar
os bancos brasileiros do exterior, por questão de reciprocidade, comércio exterior etc. votada nesta Comissã.o
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex.a que me ouvisse Tivemos aqui um acordo, no
sentido de que não haveria tréplica. Se V. Ex. a pudesse
ajudar-me, perguntaria a V. Ex. a se aceitaria uma consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, concordo com a consulta prévia. Mas o Relator .se equivocou ao escrever, no seu Relatório, o termo
"empréstimos". Ele agora negou que seja empréstímo. No
texto está escrito empréstimos.
Concordo, Sr. Presidente. Confio, inclusive, no espírito nacionalista deste Plenário.
O SR. RELATOR (José Serra) - Perdão, Sr. Presidente, mas o Constituinte Walmor de Luca fez outro comentário ao que eu havia dito. Acho que não deve haver
tréplica, como foi estabelecido. Mas, já que houve, tenho
o direito de voltar ao assunto. Diz o art. 69:
"É vedado ao Banco Central do Brasil conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao
Tesouro Nacional ou a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira."
Isto é feito com instituições financeiras para efeito
de regulação de liquidez na economia, de oferta de moeda,
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de contração e de expansão de moeda, da mesma maneira
que poderia ser feito com instituições públicas, privadas,
todas as que operam no mercado financeiro. Dizer que
para umas pode, para outras não, obrigará estas últimas
a saírem do Brasil. Porque não conseguirão funcionar, o
que afeta o que já votamos aqui, quanto às questões que
deveriam regular a presença do capital estrangeiro no Sistema Financeiro Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Submeto a matéria à consulta prévia. Aqueles que estiverem de
acordo com a posição do Constituinte José Serra fiquem
como estão. Aqueles que aceitarem a emenda do Constituinte Walmor de Luca levantarão a mão. (Pausa.) Está
prejudicada a emenda do IConstituinte Walmor de Luca.
Temos aqui ainda duas emendas do Constituinte Adhemar de Barros Filho, - S. Ex.a solicitou, no início, que
passasse a ser a última - no sentido de acrescentar parágrafos ao art. 65.
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, pela ordem. Não chegamos ainda às últimas. Temos aqui uma página inteira.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles] - Queria
dizer a V. Ex. a que a dele também foi emenda ao Substitutivo. As outras, então, como se trata do anteprojeto,
vamos ...
O SR. CONSTITUINTE em SABóIA DE CARVALHO
- Pois não. Certo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Adhemar de Barros Filho, que vai
defender as propostas do ilustre Líder do PDT, o meu
caro amigo, Vivaldo Barbosa. São as Emendas n.ss 12 e 14,
que estavam logo no início da relação.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Estabelece a Emenda n,v 12, de autoria do nobre
Constituinte Vivaldo Barbosa, que se acrescentem parágrafos ao art. 61 do anteprojeto. Diz o § 1.0: "As instituições financeiras, qualquer que seja a sua natureza, somente poderão atuar no âmbito do Estado onde se localizar a sua sede". Nesse primeiro parágrafo, Sr. Presidente, a proposta do Constituinte Vivaldo Barbosa é no sentido da regionalização da instituição financeira. No segundo parágrafo, propõe: "Somente poderão atuar em todo
o território da República - isto é, em termos nacionais "o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo". Propõe o Constituinte
Vivaldo Barbosa uma discriminação clara. As entidades
financeiras nacionais, como o Banco do Brasíl, a Caixa
Econômica Federal e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, operariam no território nacional. As demais instituições finnanceiras - qualquer que seja a sua natureza
_ somente atuariam no âmbito do Estado onde se localizasse a sua sede. E propõe ainda: "Acrescente-se artigo
nas Disposições Transitórias". As instituições financeiras
que atualmente estejam operando fora do Estado onde se
situar a sua sede, terão o prazo de doze meses para promover a transferência das suas operações para se situarem exclusivamente no âmbito do Estado de sua sede".
Justificativa: "Constitui-se em um verdadeiro clamor nacional a transformação do sistema financeiro em nosso
País. São incalculáveis os males que têm provocado em
nossa economia. Mas, uma questão que particularmente
interessa ao desenvolvimento harmônico do País são os
desequilíbrios regionais que a atividade bancária tem provocado. Têm servido como fonte de sucção de economias
e poupanças locais para os grandes centros econômicos.
O próprio conceito de federação fica abalado. Na verdade,
corrói o ideal federativo. Os demais países, em geral, restringem no âmbito das atitvidades financeiras, como os
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Estados Unidos, que impõem caráter municipal à atividade financeira. Este é o alcance da proposição do Constítuínte Vívaldo Barbosa: defesa da economia regional da
Federação. Esta é a defesa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
que a proposta voltasse à Mesa. Passo a palavra ao Relator
José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Esta proposta, se
não me equívoco, foí apresentada à Subcomissão do Sistema Fínanceíro, onde não foi aceita. Creio que, tal como
está, em primeiro lugar, já fechamos, de cara, o BNDES,
que não está contemplado como instituição nacional. Por
outro lado, ela cria uma restrição, que, realmente, para
ser posta numa Constituição, é meio absurda. Digamos,
se é a favor de banco regional, não implica proibir, pela
Constituição, a existência de banco nacional. Isso, inclusive - como, no Brasil, há uma tradição de bancos nacionais - levaria, sem dúvida, a um processo de estatização
praticamente do crédito por instituições que atuam no
País inteiro. Então, para passar recursos de um Estado
para outro, será feito praticamente tudo através de instituições financeiras oficiais. Daremos um passo importantíssimo para estatizar o crédito, que não corresponde
ao espírito desta .comissão, como ficou claro, inclusive
nos trabalhos da Subcomissão. Creio que esta questão cabe
muito bem na Lei do Sistema .Financeiro a respeito dos
incentivos aos bancos regionais. São coisas importantes.
Na Lei do Sistema Financeiro, teremos de falar da conglomeração no sistema bancário, do problema de bancos
regionais, bancos nacionais, enfim, do conjunto de questões que vamos discutir. Acho que a matéria, do jeito que
~stá .aqui, é extraordinariamente drástica, além do que já
Implíea o fechamento imediato de instituições hoje existentes e um passo muito importante no sentido de estatização do crédito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto ao ilustre Constituinte Adhemar de Barros Filho se
concorda com a consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Concordo.
. O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver de acordo com o Constituinte José Serra permanecerá como está. Quem tiver de acordo com o Constituinte Adhemar de Barros Filho levantará a mão. (Pausa.j
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Retiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada a proposta do Constituinte Adhemar de Barros Filho.
Pergunto aS. Ex.a se a Emenda n. O 14 está prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, esta emenda acrescenta parágrafo
ao art. 65.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FIlho - Seria o § 3.0 do art. 65 do projeto. "Os financiamentos favorecidos ou quaisquer outros beneficios financeiros concedidos a pessoas jurídicas pelas instituições
oficiais de crédito, terão o valor do favorecimento convertido em ações que serão transferidas aos empregados
da pessoa jurídica beneficiada, na forma em que a lei
determinar". Obviamente, dá às entidades que receberem
créditos de instituições oficiais um sentido de que sejam,
digamos, compartilhados pelo corpo trabalhador, ao lado
do corpo que representa o capital e, dessa forma, transformados em ações. A proposta do Constituinte Vivaldo
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Barbosa procura dar cunho social às inversões financeiras de instituições oficiais de crédito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - opto por não acolher a emenda de um dos Vice-Líderes do PDT, Constituinte Vivaldo Barbosa. O texto diz: "Os financiamentos
favorecidos ou quaisquer outros benefícios financeiros concedidos a pessoas jurídicas pelas instituições oficiais de
crédito, terão o valor do favorecimento convertido em
ações que serão transferidas aos empregados da pessoa
jurídica beneficiada, na forma que a lei determinar". Ocorre o seguinte: se estamos fazendo um refinanciamento
para a micro ou pequena empresa abaixo da correção monetária, que supõe financiamento favorecido ou benefício
financeiro à agricultura pelo Banco do Brasil, por algum
banco estadual, equivaleria a praticamente retirar a propriedade do proprietário da pequena ou da média empresa
que está recebendo isso, porque se transformaria em ações.
A idéia em si tem algo de razoável - que os favores coneedídos sejam, de alguma forma, depositados na sua riqueza pelos trabalhadores - mas, ao mesmo tempo, no
nível de Constituição, pode conduzir a aberrações como
esta. Todo financiamento à pequena e média empresa,
favorecido, em certas circunstâncias - como se está fazendo agora, - todo beneficio creditício vai implicar tirar
a propriedade do pequeno ou médio agricultor, para as
pessoas que trabalham nesta propriedade ou nesta pequena ou média empresa. Em lugares onde não há ações, terá
que ser passado diretamente para participação na propriedade. Por isso, encaminharia contra essa emenda.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, pediria que fosse submetida a
votos. Gostaria de conhecer o pensamento dos outros
membros desta Casa, porque a proposta tem forte cunho
social.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Perguntaria a V. Ex.a se aceitaria uma consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Aceito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles
que estiverem de acordo com o Relator José Serra permaneçam como estão. Os que estiverem de acordo com o
Deputado Adhemar de Barros Filho levantem a mão.
(Pausa.)
Está prejudicada.
Passaremos agora aos destaques de emendas ao anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - Sr. Presidente, tenho uma questão para ser examinada por V.
Ex. a Tive o cuidado de destacar do volume todas as emendas aqui apresentadas. Pediria a V. Ex.a que olhasse a de
n.O 587, sobre sistema tributário, e a de n.O 689.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A Emenda n.o 689 do Constituinte Afif Domingos, já foi examinada. O Constituinte Divaldo Suruagy já tirou a preferência para a Emenda n.O 689, do Constituinte Afif Domingos, e a Emenda n.O 690.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Então eu
pediria a Emenda n.O 232, que também é sobre sistema
tributário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Por favor, nobre Constituinte ...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - O Constituinte Messias Góis quer fazer o trabalho do Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A Emenda n.O 232, do Constituinte Darcy Deites, diz:
"O Conselho Monetário Nacional é o órgão
formulador da política nacional da moeda e do
crédito, no âmbito do Poder Executivo."
Entendo que o assunto que estabelece s,- formulação de
composição já teria sido votado. V. Ex.a concorda?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Entendo
que não, Sr. Presidente.
O SR. PRESID'ENTE (Francisco Dornelles) - Então,
concedo a palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - s-. Presidente, gostaria exatamente para colaborar com os trabalhos que a Emenda n.O451, para a qual também solicitamos
requerimento de destaque, da lavra do Constituinte Vilson
Souza, fosse discutida, ao mesmo tempo, com a de n.> 232,
porque tratam do mesmo assunto. O anteprojeto suprimiu
o Conselho Monetário Nacional, e vimos, ainda há pouco,
a ilustre Constituinte Rose de Freitas apresentar um dispositivo para que essa extinção fosse inserida no relatório do Ilustre Relator José Serra, no seu Substitutivo. Mas
foi derrotada. Aproveitando isso, gostaria de dirigir apelo
aos Srs. Constituintes: já que não foi extinto o Conselho
Monetário Nacional, que regulássemos o seu funcionamento,
para que não ficasse como é hoje - reuniões são feitas por
telefone, o Congresso Nacional e a população brasileira
não tomam conhecimento das suas atívídades etc. Quantos males o Conselho Monetário Nacional tem causado à
vida de cada cidadão brasileiro! Nossa emenda, Sr. Presidente, diz: "Na composição do Conselho Monetário Nacional, os cargos serão preenchidos por nomeação do Presidente da República, mediante listas de nomes de cinco ou
mais cidadãos Ide reputação ilibada e notória capacidade
em assuntos econômico-financeiros sem participação em
empresas dependentes de negócios vinculados ao Sistema Fianceiro Nacional, ... "
O SIR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) a V. Ex. a que respeitasse os três minutos.

Pediria

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Observarei os três minutos, Sr. Presidente. Estou dentro do prazo,
mas, se V. Ex.a me interromper, quero um desconto dentro
desse tempo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com o
maior prazer.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - " ... listas
elaboradas em eleição, a primeira pela Comissão de Economia e Finanças da Câmara e Senado Federal; a segunda pela Federação Nacional Ida Indústria; a terceira pela
Federação Nacional da Agricultura; e a quarta pela Federação do Sindicato dos Bancários de modo a que essas
quatro entidades estejam igualmente representadas com
voz e voto, cabendo ao Presidente da República nomear um
quinto dos integrantes entre cidadãos de sua livre escolha."
Nessa emenda digo que para a nomeação dos presidentes e
diretores do Banco Central, bem como do Banco do Brasil
e do BNDES, deveria ser observado o mesmo processo de
indicação. Gostaria de ouvir o ilustre Relator José Serra.
A. nossa proposta é no sentido de regularmos essa matéria
porque aquele Conselho não pode mais ficar fazendo reuniões sem que o Congresso Nacional tome conhecímento.
Nossa emenda ainda prevê que todas as decisões das reuniões feitas deverão ser publicadas no Diário Oficial da
União, para que a populaçãc tome conhecimento das deliberações do Conselho Monetário Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) a palavra ao nobre Relator José Serra.

Concedo
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o SR. fRELATOR (José Serra) - Realmente, acho
apreciável o esforço que o Constituinte Darcy Deitos fez
para procurar resolver alguns problemas do Conselho Monetário Nacional. Em primeiro lugar, permito-me dizer que
a emenda de S. Ex. a está prejudicada porque fixa o mandato do Banco Central em dois anos, quando aqui já
votamos 'quatro anos. Se aprovarmos isto, estaremos revogando uma votação que já fizemos. Ela está claramente
prejudicada porque, se já votamos quatro anos, passar
agora para dois prejudica a emenda de S. Ex.a Mesmo que
não fosse por essa razão, ...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas a minha emenda ...
O SR. RELATOR (José Serra) - Peço a V. Ex.a que
me permita falar, como permiti a V. Ex.a A outra questão
é que, por exemplo, entre as funções que o Conselho Monetário Nacional tem hoje e que não deveria ter - as de
fixar a expansão de moeda ad referendum do Congresso
e as alíquotas de impostos etc. - a proposta do Constituinte Darcy Deitos não contempla a supressão dessas
atribuições. Embora com generosidade e correção em alguns aspectos, de outros, essenciais, S. Ex.a nem fala. Parece-me que além do problema de a emenda estar prejudicada, ela seria muito mais apropriada como sugestão
para rstormulaoão da Lei do Sistema Financeiro Nacional,
pelos detalhes em que entra. Inclusive tem aspectos contraditórios, se comprovada com outras já aprovadas do
nosso Substitutivo. Por isso, embora apreciando positivamente o espírito do Constituinte ao fazer sua proposta S. Ex.a não propôs a extinção pura e sim.plesmente, mas
procurou apresentar algo construtivo - não a acolheria,
por entender que está prejudicada, que não contém aspectos essenciais e que é conflitante com outros aspectos do
Substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto ao Constituinte Darcy Deitas se admite uma consulta
prévia.
O SR. CONSTITIj'INTE DARCY DEITOS - Admito, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver de acordo com a posição do Constituinte José Serra
permaneça como está. Quem estiver de acordo com a posição do COnstituinte Darcy Deitas levante as mãos. (Pausa.) Está prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE LUIS GUSHIKEN - Pela ordem, Sr. Presidente. Nesta nova fase de emendas ao anteprojeto, eu seria o primeiro inscrito, na lista.
O SfR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quero
dizer a V. Ex.a que havia até um equívoco da nossa parte,
porque, quando veio a Emenda n.O 857,...
O SR. CONSTITUINTE LUIS GUSHIKEN - Houve
uma inversão do número. A emenda é de n.O 857.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente. A smenda de V. Ex. a não era aquela, mas outra:
"As instituições financeiras devem ter como objetivos" ...
(Concedo a palavra a V. Ex.a para falar sobre a Emenda
In. O 857.
O SR. CONSTITUINTE LU'IS GUSHIKEN - Chamo ao
atenção dos nobres colegas do Norte e do Nordeste para o
fato de que percebi uma preocupação correta, no sentido
de dar ao intermediário financeiro uma função social. Não
foi à-toa que se aprovou uma emenda que evita a drenagem de recursos de setores da economia que têm escassez
de recursos para setores mais desenvolvidos. Creio que, em
matéria de Sistema Financeiro, tendo em vista a prática
recente de vinte anos de um sistema que não funciona,
precisaríamos arrolar objetivos sociais desse setor, de ma-
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neira a dar uma conformação social aos bancos do Brasil.
O projeto do Relator, de certa forma, dá uma caracterização da função social. Entretanto, é tão genérico que permite interpretações várias para essa caracterização social
do Sistema Financeiro. Não podemos também detalhar demasiadamente os objetivos sociais, sob pena de aprisionar
esse Sistema Financeiro. No entanto, entendo que alguns
pontos devemos ter inseridos na Constituição. Por exemplo, acho que devemos transcrever na Constituição que o
Sistema Financeiro deve ter como objetivo propiciar a diminuição das desigualdades regionais e setoriais da economia brasileira; que o Sistema Financeiro deve evitar a
usura, as práticas especulativas e a formação de cartéis
neste País. Devemos arrolar que o Sistema Financeiro deve
assegurar a aplicação de meios necessários à expansão
das forças produtivas. Pontifico que entendo necessário
dar uma conformação ao intermediário financeiro, a fim
de que possa funcionar, não como sistema especulativo,
tal como existe neste Pais, mas que aloque os recursos
captados na economia - que não é dinheiro privado, é
poupança interna - e os dirija de acordo com as necessidades do povo. Considero que, da maneira como está
não atende às demandas dos próprios Constituintes destá
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Optaria por não
acolher a proposta do nobre Constituinte Luiz Gushiken,
exatamente porque muitos dos itens a que S. Ex.a se refere
já estão Incluídos no nosso Substitutivo, e alguns deles
não são bem apropriados, do ponto de vista da estrutura
que demos à Lei do Sistema Financeiro, à questão do
Código de Finanças Públicas, etc. A questão do desenvolvimento equilibrado, da captação e proteção das poupançàs
está contemplada no nosso Substitutivo, assim como a
das desigualdades. E, digamos, o objetivo programático de
assegurar maior eficiência - é evidentemente que qualquer lei do Sistema Financeiro Nacional, do Código de
Finanças Públicas não vai propor o contrário; quer dizer
há algumas coisas redundantes. Nesse sentido, essa proposta desajustaría o conjunto do Substitutivo, inclusive
propostas que já aprovamos. Por outro lado, na questão
da formação de poupanças do sistema financeiro poderá
estimular, induzir a poupança, mas não poderá ter como
obíetívo a sua formação, quer dizer, estimular e administrar a poupança. Enfim, são questões secundárias que,
ereío, produziriam grande desaíuste no nosso Substitutivo.
Por isso, optaria por não acolher a proposta do nobre
Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A Presidência pergunta ao nobre Constituinte Luiz Gushiken
Se aceita uma consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver com o Constituinte José Serra permaneça como
está. Quem estiver com a proposta do Constituinte Luiz
Gushiken levante a mão. (Pausa). A proposta está derrotada.
A Emenda n. o 796·, do Constituinte Roberto Freire,
propõe a estatização do Sitsema Finanoei'l.'o. Há alguém
para defender esta proposta, para falar favoravelmente?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, gostaria de 'acoplar na discussão da Emenda n.O
796 a Emenda n.O 283, de nossa autoria, que prevê exatamente que o exercício de atividade de banco de depósitos é privativo de pessoas jurídicas de direito público.
Se V. Ex. a permitir, eu a acoplaria, para que não se perdoesse tempo nesta discussão. Já pude expor o meu pensamento a esse respeito, ísto é, que há grande preocupação
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de alguns setores que acreditam que as entidades privadas ficariam largamente prejudicadas com essa estatização. Não entendo assim. Não conheço 'a proposta do
Constituinte Roberto Freil1e, mas a nossa prevê que continuará funcionando o atual sistema apenas com a diferença de que não substituiriam os gerenciamentos. Apenas os resultados seriam revertidos para a União, e esta,
evidentemente, os transformaria em benefício social par:a
a população. Ao longo desse tempo, vimos as "tetas gO!1:das" do Erário Público cobrirem as falcatruas do Sistema
Financeiro Nacional. E gostaria de acrescentar o seguinte:
os banqueiros privados nacionais, Sr. Presidente, nos últimos anos, perderam a vergonha de cobrar ou, melhor
dizendo, de roubar da população por meio dos juros que
estão a cobrar. E vão dizer que é o Governo que determina
a política. o Governo está submetido à voracidade dos
banqueiros privados nacionais. Digo isto, Sl", Presidente,
porque, ainda anteontem, no Paraná, recebi o jornal de ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dorinelles) - Eu
pediria a V. Ex.a que observasse os três minutos. V. Ex. a
já falou durante três minutos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Gostaria
de dizer a V. Ex.a que estou acoplando, exatamente, duas
votações em uma, para adiantar os nossos trabalhos,
O SR. PRESIDENTE (FranciSco Dornelles) - Continua com a palavra o Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS
Como
estava dizendo, Sr. Presidente, recebi o jornal da sextafeira, do Estado do Paraná, que publica: "Leilão leva ao
desespero quatro pequenos agricultores niseis em Paxanacity". Ali o Banco Itaú está a ameaçar mais de 200
proprietários meo-rurals, forçando uma solução a qualquer
custo. Presenciamos pequenos proprietários neo-rurais deseseperados, porque as ações já se encontram no fórum
local. Os banqueiros não têm vergonha. Ajuizaram aquelas ações, contrariamente às normas baixadas ;pelo Governo no mês de abril - que demoraram a chegar às
agências do interior - em que se concediam isenção da
correção monetária nos pequenos empréstimos de até ...
CZ$ 200.000,00 (duzentos mil cruzados) e uma redução de
50% nos empréstimos acima desse valor. E, o que é pior,
os bancos têm uma avaliação diferente daquela da resolução baixada, que previu essa cobrança dítereneíada,
A classificação deles não é pelo valor, e sim reto tamanho
da propriedade. Então nossa proposta é no sentido de
que se regule o Sistema Financeiro Nacional '6 não se
deixe a população à mercê da voracidade do lucro dos
banqueiros privados nacionais, que, ao longo desses anos,
"mamaram nas tetas gordas" do Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (FranciSco Dornelles) - Tem a
palavra o Relator José Berra, para falar sobre a proposta
de estatização do Sistema Financeiro Nacional.
O SR. RELATOR (José Serra) - A proposta de estatizacão do Sistema Financeiro Naeíonal não foi acolhida
pela" Subcomissão do Sistema Financeiro, nem por meio
do voto dado pelo seu Relator. Creio que não corresponde
ao pensamento predomínante da nossa Comissão. Considera-se que o Sistema Financeiro no Brasil deve ter caráter misto: público e privado, com maior importância
pelo setor público, mas misto. Inclusive se lembrou o caso
de estatízações feitas em outros países de economia de
mercado, que, com o tempo, foram sofrendo modificações.
Aliás, mesmo a do México e a da Espanha não íneorporaram, na sua nacionalização inicial, os bancos estrangeiros, que continuaram operando. Nesse sentido, optaria
pelo não acolhimento das emendas dos Constituintes Roberto Freire e Darcy Deitos, com o respeito que ambos
me merecem. Eu não acolheria a proposta de estatização
completa do Sistema Financeiro no Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (F1rancisco Dornelles) - A Presidência pergunta ao ilustre Constituinte Darcy Deitas se
concorda com a verificação prévia.
O 8R. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver de acordo com a posição do Relator José Serra,
contra a estatãzação do Sistema Financei,ro, ficará como
está. Quem aprovar a proposição do Constituinte D3Ircy
Deitos levantará a mão. (Pausa.) A proposta do Constituinte Darcy Deitas foi retirada.
A Emenda n.o 451, ilustre Constituinte Darcy Deitos,
tenho a impressão de que já foi assunto amplamente debatido. Pergunto se V. Ex.a concorda com sua retirada.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Acredito
que talvez V. Ex.a não tivesse prestado atenção, no momento em que discutimos a de n.o 232...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Jl': verdade.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Submeti
as duas à votação, pois ambas tratavam do mesmo assunto. Apenas subscrevi o destaque, da lavra do Constituinte Vilson Souza.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Jl': a
preocupação e a vontade que temos de sempre ouvír
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está em
votação a Emenda. n.O 799, que trata da Presidência .do
Banco Central. Já foi trazida, estando, portanto, prejudicada.
Emenda n.? 859, de autoria do Constituinte Luiz
Gushiken.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Essa
emenda diz respeito à Diretoria do Banco Central. Essa
instituição se compõe, na maioria de seus funcionários, ~e
um pessoal de alta qualificação técnica. Diria que a funçao
do Banco Central se resume em duas atividades fundamentais: a primeira ligada à liquidez da economia; a segunda, à fiscalização do Sistema Financeiro. Nesta última
função. é por todos conhecida a sua ineficiência, visto que
o Banco é facilmente pressionável pelo poder econômico.
A "máfia" da liquidação é muito conhecida. Recentemente,
nas audiências públicas, um técnico do Banco Central, que
aqui veio fazer sua exposição convocado pela Subcomissão,
afirmou que era uma reivindicação dos funcionários daquele banco - portanto, dos técnicos - que o Diretor do
Banco Central fosse eleito pelos funcionários, Os nobres
Constituintes devem saber que a diretoria desse banco,
desde que foi montado, na sua maioria, se compõe de funcionários de carreira. Ora, então, por que essa reivindicação dos funcionários? Eles afirmaram que os funcionários
detêm informações relativas à "máfia" de liquidações, à
corrupção que existe, mas que, na ausência de canais legais, têm dificuldade de tornar público o que ocorre, em
matéria de corrupção no Banco Central. Se eles tivessem
um representante eleito, com a função precípua de exercer
as atividades de uma diretoria, ou seja, preocupar-se com
a liquidez e com a fiscalização, conseguiriam concretizar
uma atividade de cidadania, de que é muito carente este
País, qual seja, a de gerir melhor a coisa pública, a partir
dos que trabalham na empresa pública. O exemplo mais
favorável dessa medida ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
ao Constituinte Luiz Gushiken que os três minutos sejam
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Pergunto a V. Ex.a se considera prejudicada a sua
observados, para que possamos seguir o critério estabeleemenda: "Punir a usura em todas as suas modalidades,
cido e solicitado pelos constituintes.
juros reais acima de doze por cento (12%) ao
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Perfeito, proibidos
ano".
Sr. Presidente. Concluindo, o Relator José Serra, no GoO SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Não converno do Estado de São Paulo, sabe que o Governador
Franco Montoro aprovou uma lei que permitia a eleição sidero prejudicada.
do diretor - representante de uma empresa estatal - e
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, peço
sabe também da eficácia dessa representação. Cito um a V. Ex.a um minuto de intervalo, pois preciso ausentarexemplo; o recente caso do escândalo Banespa, das ações me um instante. Voltarei em seguida.
da Perdigão e da compra de um bihão e meio de apólices
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN da Prefeitura Municipal. Foi um rombo nos cofres do
Banespa, detectado pelos seus funcionários e levado a pú- Sr. Presidente, aproveitando o intervalo, como a emenda
blico pelo representante desses funcionários. Temos exem- de autoria do Constituinte Darcy Deitos tem o mesmo
plos disso, e o Relator José Serra sabe da eficiência de objetivo da que propus, a de n.o 402, que está a seguir,
um sistema baseado em mecaniso que permite que técnicos pergunto a V. Ex.a se poderiam ser examinadas as duas
juntas. Eu, inclusive, encaminharia a favor a proposta
qualificados possam expressar sua opinião.
do ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
a palavra o Relator José Serra.
.
poderia falar com o colega Darcy Deitos.
O SR. RELATOR (José Serra) - Na minha experiênO SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN cia no Governo do Estado de São Paulo, que agora, efeMinha Emenda n.o 402, é idêntica a de V. Ex.a , nobre
tivamente - fizeram o que o nobre Constituinte citou trouxeram a público problemas que foi bom terem Constituinte Darcy Deitos. Poderíamos votar as duas junaparecido. Graças a essa denúncia, foi possível evi- tas, pois ambas têm a mesma preocupação: 12% de juros
tar a propagação de fatos como esse. Acredito, no reais ao ano, o máximo.
entanto, que a emenda do Constituinte, no caso do BanO SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Para o
co Central, primeiramente contraria, prejudica o que bom andamento, eu falaria; em seguida o colega também
já foi aprovado; uma parte em que dispõe que o Pre- falaria, e as apresentaríamos juntos. A nossa Emenda
sidente da República indicará nomes ao Congresso, que n.O 230 diz o seguinte:
aprovará a sua nomeação. Ora, a partir do momento em
"Acrescente-se ao art. 1.0; a usura em todas as suas
que ele tivesse que indicar aguém já escolhido pelos funcionários do Banco Central, isso seria um fator limitativo, modalidades, proibidas juros reais acima de doze por cento
inclusive para o Congresso, pois este estaria, obrigatoria- (12%) ao ano".
mente, incluindo alguém eleito pelos funcionários do Banco
Essa emenda, Sr. Presidente, reproduz o pensamento
Central. Por outro lado, favorece bastante, ao sentido de dos Constitucionalistas de 1934, 1937 e 1946, que determique as instituições como o Banco do Brasil, o Banco Cen- naram, em todas as suas Castas, a punição da usura. Na
tral ou bancos Estaduais tenham dietores que sejam Constituição de 1967 e na Emenda Constitucional de 1969,
funcionários de carreira. Acredito que o Presidente e o foram retiradas, suprimidas.
Congresso sempre terão sensibilidade para valorizar esse
aspecto, inclusive não aceitando indicações que não in- . Sr. Presidente, embora compreenda a posição do Relacluam membros da carreira do Banco Central, do Banco do tor José Serra, entendo que a Carta Constitucional deveria
ter um dispositivo prevendo a remuneração máxima do
Brasil, etc. Condicionarmos ao voto dos funcionários este seria outro critério. Um cidadão, para ser diretor do capital. Não podemos deixar essa matéria à vontade, como
mercado de capitais, poderá ter determinadas qualifica- ficou ao longo de todos esses anos. E agora tivemos deções que não serão necessariamente valorizadas dentro de poimentos nas Subcomissões - estão aí nos Anais - de
um processo eleitoral em que influem outras conotações que o Banco Central ...
de natureza política e também natureza corporativa, pois
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
o banco tem de estar ligado ao interesse público, não ao Constituinte Darcy Deitos que concluísse seu pronunapenas ao dos funcionários que lá trabalham. Então, sou ciamento, pois S. Ex.a já ultrapassou os três minutos.
bastante favorável a que diretores dos bancos oficiais seO SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS - Absolujam diretores de carreira, mas não obrigatoriamente, pois
isso seria cortar a liberdade que teria o Congresso de tamente, Sr. Presidente, estou verificando o relógio que
escolher entre os funcionários do próprio banco, numa está à sua retaguarda. Tivemos depoimentos de que o
votação que tem sempre característica de natureza polí- Banco Central, há cento e vinte dias, destinou 70 bilhões
tica. É legítimo que assim seja, mas não me parece ade- de cruzados à rede bancária privada nacional, a juros
reais de 15% ao ano, mais correção. Na mesma data, os
quada como regra para diretoria de bancos.
bancos estavam captando a juros de 28 à 30% e empresO SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Per- tando aos tomadores de empréstimos a juros reais de 45
gunto ao ilustre Constituinte Luiz Gushiken se concorda a 50%. Temos de acabar com isso, Sr. Presidente.
com uma consulta.
A nossa proposta é no sentido de que no termo ConsO SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Concordo.
titucional, há que estar inserida essa determinação para
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aque- preservar a sociedade brasileira das jogadas feitas no Sisles que estiverem de acordo com o Relator José Serra tema Financeiro Nacional, ao longo dos anos. Temos de
permanecerão como estão. (Pausa.) Aqueles que estiverem pôr termo a isso, a partir da promulgação da nova Carta
de acordo com o 'Constituinte Luiz Gushiken levantarão a Constitucional.
mão. (Pausa.) Sr. Constituinte, considerada prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Perfeito. a palavra ao nobre Constituinte José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda
n.O 230, de autoria do Constituinte Darcy Deitos.

O SR. CONSTITUINTE !DARCY DEITOS - Sr. Presidente, permita-me, o Constituinte Fernando Gasparian
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apresentou emenda que trata do mesmo assunto. Poderia
S. Ex.a encaminhar, para serem apreciadas as duas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
votar agora esta emenda. No momento em que chegar o
Constituinte Fernando Gasparian, se S. Ex.a achar que ainda cabe a uma só pessoa defender uma emenda, ...
Com a palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, não
posso aceitar esta proposta, que também não foi acolhida
pela maioria da Subcomissão do Sistema Financeiro, por
vários motivos. Não cabe fixar juros reais no texto Constitucional, que se supõe permanente. É ineficaz. Esta inclusive é uma posição apresentada nas Subcomissões por
economistas do PMDB, como é o caso do economista Celso
Furtado, e corresponde ao pensamento de ilustres economistas, como Carlos Lessa, que também aqui esteve, e de
outros que aqui não vieram, mas que compartilharam
dessa posição, como Maria da Conceição Tavares.
A nosso ver, não cabe a inclusão desses limites na
Constituição, porque seria algo irreal. A taxa de juros, por
outro lado, é resultante de vários fatores; da inflação,
das expectativas, da política do Open, da inflação internacional, da taxa de juros real, é outro problema. Quando
uma empresa toma empréstimo, qual será a taxa de juro
real para ela? Será a taxa de juro que ela está pagando,
deflacíonada pelos seus preços, de acordo com sua evolução. Não há uma taxa de juro real na economia. Haveria
milhares e mihares de problemas. inclusive junto à Justiça, para ver qual seria essa taxa de juro. Teria de ser
calculada do ponto de vista jurídico, com perfeita legitimidade para cada empresa.
Por outro lado, não poderia haver empréstimo préfixado, porque se supõe uma inflação futura. O que aconteceria se a inflação caísse no futuro a partir de um tratamento de choque, por exemplo, e de repente, a taxa de
juro subisse mais ou menos, do ponto de vista real?
Por último, quero lembrar que hoje, no Brasil, mesmo
que a taxa de juro real fosse zero, estaríamos tendo os
mesmos problemas na área produtiva e nas empresas,
porque uma taxa nominal de juros de 1.000%, mesmo
que a real fosse zero, é suficiente para quebrar grande
parte de empresas do País, já que sua inflação é menor
que a inflação média. Quer dizer, uma taxa de juros de
12%, real, no contexto atual, também quebra muita coisa,
porque é a própria taxa nominal o grande problema neste
momento. Isto sequer estaria resolvido, mesmo que tudo
O mais fosse possível, com uma taxa de juro real zero,
num contexto como o atual. Seria mesmo impossível, mesmo em termos reais, a nível da Carta Constitucional, pela
razões que expus. Por esse motivo não acolherei esta
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto ao Constituinte Darcy Deitas se S. Ex.a concorda
com a consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Perfeitamente, -Sr. Presídente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quem
estiver de acordo com o Relator José Serra permanecerá
como está. Quem apoiar a proposta do Constituinte Darcy
Deitos levantará a mão. (Pausa.)
Considero prejudicada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Retiro a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A
Emenda n.o 228 trata de uma Comissão que realmente
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não foi constituida. De modo que eu pediria a V. Ex.a que
retirasse sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS -- Sr. -Presidente, quando apresentamos esta emenda, o relatório
que saiu da Subcomissão previa que o Congresso Nacional...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
trata da constituição de uma Comissão que aqui já foi
rejeitada.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Da Comissão Mista?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Não. Aqui
não foi discutida a constituição da Comissão Mista.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex.a que fosse rápido porque estamos observando o
relógio, e o assunto já foi debatido amplamente.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Gostaria
apenas que V. Ex. a me garantísse o tempo de três minutos. Então concluirei se retiro ou não a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concederei os três minutos ao ilustre Constituinte Darcy
Deítos, para não discutir com S. Ex.a por mais cinco.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, um motivo nos levou a apresentar esta emenda.
É que, no Relatório do ilustre Constituinte Fernando Gasparian, S. Ex.a extinguia o Conselho Monetário Nacional
e criava uma Comissão Mista no Congresso Nacional.
Nossa emenda tinha o sentido de regular o funcionamento dessa Comissão Mista. Lamentavelmente, porém, vimos
o Constituinte José Serra suprimir essa comissão definitivamente. Mas pude sentir, pela benevolência e pela lucidez que teve o Constituinte José Serra em acatar as
emendas e as argumentações aqui formuladas - onde o
nível foi baíxíssímo, entendo - assim como outras propostas apresentadas, do interesse da população, do interesse da Nação, que tudo isso caiu aqui em ouvidos
moucos, ouvidos de mercado. Portanto, vou até dispensar
as aegumentações do ilustre Relator José- Serra a uma
das últimas emendas por mim apresentadas. Retiro-a
porque conheço o seu pensamento e sei também que o
espírito que norteia a maioria dos ilustres Constituintes
que compõem esta Comissão é o de não ser contra, nem
a favor, muito pelo contrário. (Risos.)
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, peça a palavra apenas para discordar das argumentações do qonstituinte Darcy Deitas.
O SR: PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Ele
retirou a emenda.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Ele a retirou, mas fez colocações à Comissão, aos
seus membros, dizendo que estávamos marginalizando
suas propostas.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - É a minha
posição.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Estou apenas me manifestando para que fique
registrado nos Anais que não concordo com tal afirmativa. Entendo que o Substitutivo do Relator José Serra
retrata fielmente os verdadeiros anseios dos segmentos
interessados em um novo sistema- financeiro neste Pai,.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, nesse mesmo sentido me manifesto, porque tenho pen-
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samento próprio, voto de acordo com a minha consciência
e não aceito ser tachado de ter ouvidos de mercador.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Considero prejudicada a Emenda n.o 402, do Deputado Fernando Gasparian, que propõe o tabelamento de juros de 12%.
Pediria ao ilustre Constituinte que colaborasse, retirando sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Concordo com V. Ex.a. Realmente, está prejudicada, como
prejudicada está a de n.? (?) que trata do mesmo assunto.
Sr. Presidente, quero retirar também a Emenda n.O 107,
que foi rejeitada em projeto semelhante, e a de n.O 109.
Todas as minhas propostas que aqui estão são retiradas,
ou seja, as Emendas n.os 107, 109 e 113.
Emeda n.o 855, do Constituinte Luiz Gushiken, trata
da estatização do Sistema Financeiro Nacional. Considero-a prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSffiKEN - Perfeitamente, Sr. Presidente, e também a de n.O 858.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A
Emenda n.? 858 também. A Emenda n.o 77 é a última.
É de autoria do Constituinte José Carlos Vasconcelos. A
Emenda n. O 631 não foi apreciada, porque foi retirada.
A última emenda que temos é a do Constituinte José
Carlos Vasconcelos. 'Dem o n.O 77. Esta emenda não foi
datilografada. Poderia V. Ex. a ler o texto da emenda,
nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, é uma emenda aditiva, que tem
o seguinte teor:
"A aplicação dos financiamentos de investimentos concedidos pelas instituições, rínaneeíras
públicas da União, de âmbito nacional, será distribuída pelas macrorregiões geográficas do País,
obedecendo a critérios definidos pela legislação
que possibilitem a eliminação de desigualdades
regionais."
Sr. Presidente, esta emenda foi amplamente debatida,
mas com outra redação, que estabelecia parâmetros na
Subcomi.,são do Sistema Financeiro. Ouvi, naquela
ocasião, diversas intervenções, inclusive de ilustres Constituintes, no sentido de que seria difícil estabelecer, a
nível de Constituição, parâmetros para a aplicação de
,reCUTs08 e 'empréstimos, mesmo no caso específico de
investimentos, dada a .necessldade de uma adequação permanente à demanda de crédito. Portanto, concordando
com a argumentação de diversos Constituintes, procurei
estabelecer a nível de Constituição, um princípio permitindo qu'e os parâmetros fossem fixados a nível de legislação ordinária. E por que insisti nessa definição de
um princípio a nível de Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço a
V. Ex.a que observe os três minutos.
O SR CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Pois não. Embora V. Ex.a não esteja vendo o
relógio à sua retaguarda, espero que o que está no seu
bolso seja condescendente.
O SR. PRESIDENTE (Fr·ancisco Dornelles) - V. Ex.1I
já falou durante quatro minutos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCE-:
LOS - Br, Presidente, termino, dizendo que o Relator
desta Comissão Temática, Constítuínte José Serra, no
início do seu Relatório, chamou a atenção para a necessidade de termos no texto Constitucional, até para servir
de orientação-à legíslação ordinária, alguns preceítoso-.
não é o caso da minha emenda. Disse também que inú-
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meras matérias que são típicas da legislação ordinária não esses conceitos que quero introduzir na Constituição
- foram introduzídaa no seu Substitutivo, com o intuito
de servir de orientação aos trabalhos posteriores. Portanto, espero que haja um entendimento neste sentido por
parte dos Srs. Constituintes, pois fiz as modificações solicitadas pelos membros da Subcomissão do Sistema Financeiro, para que esses preceitos sej am estabelecidos de
maneira clara na Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte José Carlos Vasconcelos, entendo que sua
emenda está prejudicada. Mas, como é a última - e quero
manter o espirito democrático - pergunto a V. Ex.a se
admite uma consulta prévia, já que está prejudicada,
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Airton Sandoval.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, quero insistir, p01& foi o próprio Constituinte
José Carlos Vasconcelos quem levantou a primeira questão
de ordem dizendo que matéria vencida não pode ser díscutída e votada, mesmo porque uma eventual modificação nesse sentido pelo plenário poderia mudar decisão anterior, pr-ejudicando outras já tomadas. Por isso, insisto
em que V. Ex.a não coloque em votação matéria vencida
nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Este
é o meu entendimento. Mas, como é a última emenda,
queda terminar de forma democrática.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Aceito a consulta proposta por V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Submeto à votação a consulta. Quem estiver de acordo com a
posição da Presidência permanecerá como está' quem estiver de acordo com a proposição do Constituinte José
Carlos Vasconcelos levantará a mão. (Pausa.) Está prejudicada. V. Ex.a precisaria de 32 votos.
Srs. Constituintes, terminamos agora a votação do
Capítulo do Sistema Financeiro. Quero agradecer a V.
Ex.as a colaboração prestada durante este processo de votação. Foi uma discussão ampla, aberta e democrática.
Quero dizer também a V. Ex.as que, enquanto outras comíssões ainda estão discutindo questões de ordem, enquanto, em muitas outras não houve clima de cordialidade, prevalecendo a agresstvídade e algumas situações
que não gostaríamos de ter, graças a V. Ex.as, tivemos
aqui! uma votação séria, em que cada Constítuinte defendeu o seu ponto de vista. Terminamos o trabalho desta
Comissão engrandecidos pela votação aqui realizada. Agradeço a V. Ex.as a grande colaboração dada à Presidência
da Mesa.
.
O SR. :CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem
a palavra o Constituinte Fernando Bezerra Coelho.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - 81'. !Presid.ente, pedi a palavra ;para registrar o
enorme esforço,' o belíssimo trabalho desenvolvido pelo
Constituinte José Serra. Como todos sabemos, o Sistema
Financeiro é um dispositivo inovador em termos de Constituição brasileira. Por meio da participação de todos os
membros,' a nível de Subcomissão e, agora, dos membros
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fírianç'asr creio que as propostas hoje aqui aprovadas, que irão
integrar o Substitutivo do Relator José Serra, propiciarão
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enorme passo no .sentído da .modernízaçâo do Sistema Financeiro Nacional, traduzindo as expectativas de toda a
sociedade de que a Constituição brasileira possa retratar
fielmente uma nova estrutura, que venha permitir a concretização dos grandes sonhos da nossa população.
Portanto registro, com alegria e júbilo, como Constituinte e m~mbro do PMDB, o belíssimo trabalho desenvolvido pelo Constituinte José Serra, que, no seu Substitutivo incorpora os princípios e os ideários programáticos db PMDB, partido majoritário na Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Oom a
palavra o Constituinte Jesus Tajra.
" O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente terminamos a primeira etapa. Ficam faltando duas.
Mas gostaria de realçar" aspecto a que V. Ex.a já se referiu:
o trabalho eficiente que estamos desenvolvendo desde ontem. Aqui temos divergido e convergido, mas não nos confrontamos. Isto reflete o espírito democrático que tem
predominado em nossos trabalhos, sob o comando ,9-e V.
Ex.a Não há como deixar de se ressaltar a dedicaçao de
todos aqueles que aqui se mantiveram para que este trabalho pudesse desenvolver-se. Até há pouco tempo, eu duvidava que conseguíssemos chegar à conclusão desses ~raba
lhos acham que Iríamos entrar tpela segunda-teíra. Nao tenho mais dúvidas de que, com a"sugestão do Constituinte
Affooso Camargo, toãas as ma~rias se agilízaram ,d~ maneira realmente bastante, favorável, Quero parabenízar a
Mesa J() ilustre Presidente, o Constituinte Mussa Demes, que
se
revelado um excelente eserutínador, o nosso companheíro José Serra que realmente teve um trabalho extraordínârío de ,cou'0Piar, de compatillilizan tantas id~ias
para chegar às conclusões, enfim, todos os companheíros
'Constituintes, "pelo comportamento exemplar que tiveram, baseado no princípio elevado de democracia. (Palmas.) " "
~ O SR." PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra- ao Constituinte Feres Nader.
O SR. éONSTITUINTE FERES NÃDER - Sr. Presidente Srs. Constituintes, manifesto neste instante, o meu
maio~ orgulho e a minha maior satisfação em pertencer
a esta Comissão que teve na Presidência uma pessoa do
nível, do conhec'imento e da integridade moral do nobre
colega Francisco Dornell~s; que teve como Relator o Constituinte José Serra, que demonstrou ser extremament~ preparado, com espírito patrióti?o, o_ferecendo a todos nos um
exemplo maravilhoso de dedícação, ao apresentar um trabaãho que todo o País há. de reconheces como notável.
Agradeço aos companheiros, que tiveram uma conduta
maravilhosa. Em momento algum tumultuaram este trabalho maravilhoso, que ficará registrado como um exem:pIO nesta Casa. Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem V.
Ex. a a palavra.

tem

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Presidente, faço- um apelo a V. Ex.a e ao.s nobres co:upanheiros "no sentido de guardarmos os elogíos para o fmal desta
ses~ão pois temos dois capítulos extremamente complicados p~ra serem votados. Acredi~o que a M.e~a pode considerar-se elogiada, pela maneira democrátíca como se
houve.
O SR. PRESIDENTE (Francisco" Dornelles) - Independente da proposição do Constituinte José Luiz Maia,
gostaria de ressaltar também o importante trabalho realizado pelo Relàtor José Serra. Durante seis dias, dormiu

S. Ex.a duas horas por noite, procurando sempre o entendimento. Fez um trabalho que muito dignifica esta Comissão. Agradeço aos Constituintes Walmor de Luca, Darcy
Deitos e Mussa Demes, que ajudaram à Mesa; à Maria
Júlia Rabello de Moura, à Maria Berenice Carvalho Castro
Souza e a todos os funcionários desta Comissão, que deram grande apoio ao trabalho hoje realizado. (Palmaa.)
Concedo a palavra ao Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, antes que fale Relator José Serra,
gostaria que V. Ex. a me assegurasse sessenta segundos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pois não,
nobre Constituinte. Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, neste instante, em que é ressaltado
o trabalho brilhante, a atuação exemplar, própria da inteligência e do !patrio,tismo do' Constituinte José Serra e de
V. Ex. a , registro, de maneira especial, o papel que desempenharam, na elaboração dos trabalhos desta Comissão, o
Presidente e o Relator da Subcomissão do Sistema Financeiro. (Palmas.) Na verdade, o Constituinte Cid Sabóia de
Oarvalhc soube comportar-se de maneira exemplar, com
uma dedicação marcante nos trabalhos da Subcomissão,
da mesma forma como o Relator, o Constituinte Fernando
Gasparian. Fizeram um trabalho pioneiro, já que nenhuma
Constituição brasileira resistiu a mais de dois artigos a
respeito do Sistema Financeiro, não porque tenham sido
sintéticas, mas porque não trataram deste assunto de maneira profunda e moderna. Portanto, quero destacar esse
trabalho. Acredito que as teses principais do Relator Fernando Gasparian foram asseguradas no Relatório, desde
o primeiro Substitutivo, ganhando força no segundo e na
aprovação do projeto final desta Comissão. Assim, no momento em que elogio V. Ex.a e o Relator José Serra, quero
consignar também os agradecimentos de todos os que fazem parte desta Comissão temática aos Constituintes Cid
Sabóia de Carvalho e Fernando Gasparian.

o

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Faço
minhas as palavras do Constituinte José Carlos Vasconcelos e presto homenagem aos ilustres IConstituintes Cid
Sabóia de Carvalho e Fernando Gasparian.
Com a palavra o Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Agradeço as
referências e repasso-as ao conjunto da Comissão e à Subcomissão do Sistema Financeiro. Ressalto também um aspecto: o do esforço físico que todos nós temos feito, no
desenvolvimento deste trabalho, que corresponde provavelmente a um terço do que teremos de realizar nos próximos dias. Ainda estamos a um terço do camínho, O segundo aspecto é que, pelo menos no caso de três emendas
aprovadas - não há nenhuma obrigatoriedade nisto gostaria de contar com a colaboração dos Srs. Constituintes que fizeram a proposta, para que pudéssemos - se
fosse possível - compatibilizar com o texto, para que a
Comissão de Sistematização fosse algo mais integrado.
Sê isso for possível, - não é obrigatório - acredito que
seria bom, para efeito dos trabalhos da nossa Comissão.
Procurarei os Srs. Constituintes que apresentaram as emendas, particularmente os Constituintes Domingos Juvenil,
Firmo de Castro e José Luiz de Sá. Gostaria de fazer uma
proposta, que já tem a ver com a próxima fase dos nossos
trabalhos. Há muitas emendas ao Sistema Tributário, mas,
de repente, os 'autores, depois de um dia e meio de trabalho, consideram que não são mais necessárias e vitais
para serem mantidas. Seria mais fácil, talvez, fazer supressão dessas emendas previamente, junto à Mesa - não
sei se isso seria viávél- e não ao longo dos trabalhos, porque a suspensão de uma emenda através da Mesa demora,
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muitas vezes, de dois a quatro minutos. .As vezes é algo
que pode ser feito antes, no instante em que o proponente achar que não há mais necessidade de insistir nisto.
Talvez ele possa fazer previamente essa limpeza. Acredito
que, com essa atitude, economizaríamos tempo. Concretamente, proponho que cada um revise suas emendas e providencie o encaminhamento da suspensão, quando entender de desistir ou quando achar que não vale mais a pena
sustentar sua emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao 'Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, queremos consignar da mesma forma o nosso aplauso à Mesa, a V. Ex.a, ao ilustre Relator
e a todos os Constituintes. Cada um deu, à sua maneira,
a contribuição de que foi capaz. No entanto, proporia a
V. Ex.a que déssemos continuidade aos trabalhos, porque
o que temos à frente é maior do que o que foi vencido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Por
favor, o nobre Constituinte poderia repetir? Eu não entendi.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Propus que déssemos continuidade aos nossos trabalhos, deixando os elogios para o final, para que pudéssemos concluir o que iniciamos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - De acordo com o que me informa a Becretária da Mesa, para organizarmos a parte do Sistema Tributário precisaríamos
de duas horas. De modo que peço a V. Ex.as que concordem em suspender esta sessão até às 16 horas.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Já que existe essa demora para análise do Capítulo
referente ao Sistema Tributário, peço a V. Ex.a que submeta à votação o Capítulo do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Franacisco Dornelles) - O Capítulo do Orçamento está mais atrasado ainda.
Votaremos às 18 horas o Capítulo do Sistema Tributário.
Está suspensa a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Srs.
constituintes, vamos dar prosseguimento à reunião da Comissão do Bístema Tributário, Orçamento e Finanças. Mais
uma vez, manifesto minha satisfação em ver aqui conosco
o nosso querido Governador Pedro Simon, para quem peço
uma salva de palmas. (Palmas.)
Srs. Constituim.tes, vamos dar início, agora, à discussão do Capítulo do Sistema Tributário. Pediria a atenção dos Srs. Constituintes para o encaminhamento que vou
fazer. Se aceito, acredito que vamos ganhar de seis a sete
horas na 'discussão. Gostaria de salientar que o capítulo
tributário nada mais é do que um sontrato - um contrato entra a União, os Estados e os Municípios ..:: sobre
repartição de receita. Portanto, um contrato entre regiões mais e menos favorecidas, sobre repartição de retrato entre a União, os estados e os municípios - sobre
princípios básicos de distribuição de receita. Temos no
Substitutivo do nobre Relator - pediria atenção específica
dos Srs. Constituintes - O art. 13, itens I, II, III, IV e V:
compete à União Impostos de Importação, Exportação,
Renda, IPI e IOF.
Refiro-me somente até o inciso V. Os parágrafos não
estão envolvidos.
Art. 15, itens I, II, III, IV e § 1.0.
Art. 16, itens I, II e lII.
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Arts. 17, 18, 19 e 20, que tratam da partilha de reeeíta.
Discutimos e conversamos durante todos esses dias intensametne. Participaram dessas conversas os Constituintes e todos os Governadores. Acredito que, em decorrência
de toda essa negociação, exista um consenso sobre esses
dispositivos. De modo que proporia, para que pudéssemos
ganhar tempo e não perdê-lo com apresentação de emendas que não terão acolhida - no meu entender, e gostaria de verificar - o que aprendi com o nobre constituinte
Affonso Camargo: apresentar um esquema maís racional
de votação. Pediria aos Srs. Constituintes que fizéssemos
uma consulta. Os Srs. Constituintes que estivessem de
acordo com os artigos que vou repetir mais uma vez art. 13. itens I, lI, lII, IV e V, sem os parágrafos; art. 15,
itens I, II, lII, IV e § 1.0...
O SR. CONSTITUINTE IRAJA RODRIGUES - Sr.
Presidente, quem sabs poderíamos retirar o § 1.°, para
evitar discussão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dosneães) - Foi solícitação do seu Governador. Houve um acordo geral neste
sentido. Repito:
Art. 15, itens I, n, III, IV e § 1.°;
Art. 16, itens I, II e III; .
Arts. 17, 18, 19 e 20.
Faria uma consulta informal. Os Srs. Constituintes
que estiverem de acordo com essa redação - vou até deíxar bem claro - se levantariam. Uma vez estabelecido que
a maioria absoluta os acata, todos se comprometeriam dentro do possível, pois não posso obrigar a todos - a retirar os destaques sobre esses itens. Ainda é uma consulta
informal.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Mesmo
a respeito da consulta informal, peço a palavra pela ordem Sr. Presidente, na verdade não teria por que me ínsurgir com relação ao encaminhamento em bloco da votação. Entretanto, parece-me absolutamente sem sentido
que se peça uma manifestação do Plenário da COmissão
acerca dos itens e de sua possível aprovação, sem que este
Plenário tenha conhecimento do teor das emendas que
são apresentadas em substituição aos dispositivos que deverão ser aprovados em bloco. Parece-me um contrasenso querer, por exemplo, que se aprove, por manifestação
conjunta, o § 1.0 do art. 15, sem que saibamos qual o teor
das emendas que existem acerca desse parágrafo, porque
vamos prejudicar o que não conhecemos. Na verdade, acho
que caberia uma 'qualificação na proposta inteligent.e de
V. Ex. a Seria dizer: com relação ao sitens ou artigos tais,
iguais, etc. Quem tem emenda que considere de interesse
para o Plenário tomar conhecimento, para que possa julgar, com todo conhecimento de causa, as alternatívas que
são propostas ,apresentaria destaques. Mesmo que estejamos apressando a votação, contando com a boa vontade
da maioria não podemos cercear a inicaitiva do Consf.ituinte de apresentar as suas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte João Castelo.
O SIR. CONSTITUINTE JOAo CASTELO - Sr. Presidente, compreendo a preocupação do nobre colega, mas
tenho a impressão de que, se a sugestão por V. Ex.a for
levada em consídesação, ou seja, se cada Constituinte que
apresento uemenda, entendendo que concorda com a relação dada pelo Relator, retirar a sua emenda, elas dei.xarão de existir. Não se precisaria tomar conhecimento do
seu teor para discuti-las ou não. A solução seria cada autor
desistir da sua emenda. Não precisaríamos aprová-las. Ninguém seria cerceado. Esta é a colocação que desejava fazer.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte Divaldo Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente ,a impressão que me domina é a doe que li. proposta do ConstituiiIlte Firmo de Castro vem ao encontro da
sugestão oferecida pelo Presidente Francisco Dornelles.
Formulada a consulta e caracteriZada a maioria deste colegiado, com a aprovação em bloco desses artigos ...
O SR. PRES:rOENTE (Francisco Dornelles) - Não seria aprovação em bloco. Mostraríamos que existe uma
concordância do Plenário.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Exatamente. Aprovada a consulta pela maioria do colegiado,
cada Constituinte retira ou não a sua emenda. Estou de
acordo com a proposta do Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente ,inicialmente, 'quero dizer que a proposta de V.
Ex.a é inteligente. De início já seria descartada a possibilidade da apreciação digamos, de mais de uma centena de
destaques.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - De três
centenas.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Para facilitar essa apreciação, talvez fosse melhor que V. Ex.a não
incluísse o art. 20. Quanto ao art. 13, item I a V; art. 15,
I a IV, § 1.0; arts. 16, 17, 18 e 19, concordaria plenamente.
Agora, quanto ao art. 20, V. Ex.a há de concordar em que
há um ponto fundamental sobre o qua a União vai entregar. Acho que a briga que se levantou durante todos esses
anos foi exatamente pela descentralização dos recursos
da União. Esse artigo mereceria a apreciação de alguns
destaques, até para ver se ecnseguíríamos reverter a posição dos percentuais que já estão praticamente formalizados. Eu não abriria mão de tentar ampliar a participação
dos municípios nesse bolo que vai tícar nas mãos da União.
Quanto ao art. 19, concordo plenamente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Contsituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Sr. Presidente, é sábia a decisão de V. Ex.a, mas veja
que tecnícamente o que se está pedindo é pr.eferência para
votação dos arts. 13, 15 e 16.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Esclareço a V. Ex.a que, se eu desse preferência para votação
desses artigos, teríamos que apreciar aproximadamente
duzentas ou trezentas emendas. No momento, o que se
«ííscute é uma proposta que eu diria mais sofisticada, inspirada na proposta do Constituinte Affonso Camargo. Se
a maioria absoluta concordar, seriam retirados destaques
e emendas apresentadas a esses artigos. Se dois ou três
Constituintes não concordassem e quisessem manter a sua
proposta, mesmo verificando que não seria acatada pelo
Plenário, não haveria inconveniente algum. É assim que
penso.
Concedo a palavra ao Constituinte Irajá Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE IRAJA RODRIGUES - Sr.
Presidente, quando pedi a V. Ex.a que não incluísse o § 1.0
do art. 15, é porque entendo que seria uma escrescêncla a
idéia de se criar um Imposto de !Renda adicional para os
Estados, além do que já morde o "Leão". Entendo que a
sociedade brasileira, que se tem manifestado de maneira
muito clara a respeito da norma como incide o Imposto
de Renda no Brasil, especialmente sobre salários, não permitirá de maneira alguma que um Gov.ernador críe no seu
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Estado um adicional estadual de Imposto de Renda. Choca-se um pouco o fato de V. Ex.a dizer que isto foi incluído a pedido do meu GoiVernador. T€'I1ho um mandato que
me foi dado pelo povo. (Palmas.). Tenho os melhores vínculos CO'm o meu Governador, mas da Assembléia Nacional Constituinte decido eu e defendo os interesses do povo
contra quem quer que seja. (Palmas.) , De forma alguma
o Governador do Rio Grande do Sul vai tes a coragem de
encaminhar para a Assembléia Legislativa a criação do
Imposto de Renda adicional para o Estado. Insisto na
votação integral desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Fi'ancisco Dornelles) - Esclareço ao Constituinte Irajá Rodrigues que, quando se dá
esse poder ao Estado, em lei se poderia dizer que esse
imposto incidirá somente sobre ganhos de capital, sobre
remessas para o exterior e sobre lucros de instituições
financeiras. Não existe a Obrigatoriedade de a lei estadual
estabelecer que vai incidir sobre salários. Quanto à idéia.
de que esse adicional possa atingir salários, estou de pleno
acordo com V. Ex.a Acredito que nenhum Governador, por
lei estadual, faria com que esse adicional incidisse sobre
saléríos. Entendo que todos eles falariam sobre ganhos
de capital, sobre lucros de instituições financeiras e sobre
remessas para o exterior, que realmente representam
fatos econômicos que poderiam gerar arrecadação.
Este é o meu entendimento, mas quero pedir a V. Ex.a
desculpas por qualquer palavra mal interpretada. Não
acredito, também, que algum Governador crie através de
lei, um adicional sobre salários.
Concedo a palavra ao Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA
Embol'a
exista um conjunto de emendas que modificam substancialmente o projeto, estou de acordo com a fórmula proposta por V. Ex.a, desde que tenhamos oportunidade de
encaminhar previamente ao teste de maioria as nossas
opiniões, de forma globalízada, de maneira que os Constituintes presentes possam pronunciar-se tendo conhecimento, pelo menos em geral, do que estamos propondo.
O SR. PRESIDENTE (F1rancisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, peço um esclarecimento à Mesa. Recebi o espelho de uma série de emendas aos arts. 13, 19 e 20. Coincidentemente, tenho três emendas que dizem respeito a
esses artigos. Pergunto a V. Ex.a: concordar com a proposta de V. Ex.a que me parece muito oportuna, significa
dizer que essas emendas para as quais pedi destaque, mas
que não aparecem no espelho ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) que talvez não esteja completo o seu espelho.

É por-

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - ....
ficariam prejudicadas? Desde que não ficassem prejudicadas, podemos chamá-las de emendas aditivas? Explico
a V. Ex.a: parece-me que a grande maioria das emendas
são substantivas, que alteram a divisão do bolo. Correto?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Uma
emenda a:ditiva que cria outro tributo, por exemplo, não
ficaria prejudicada?
O SR. PRESIDENTE (Frariéisco Dornelles) - Faríamos essa verificação. A Presídêncla permítíría que aqueles
Constituintes que, por acaso, não entendessem que esta
consulta foi uma manifestação, fiZessem a apresentação
e a defesa de suas respectivas emendas,
Com a palavra o Sr. Constituinte Virgílio Guimarães.
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o SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAEs Sr. Presidente, creio que, apesar de essa proposta não
poder ser observada do ponto de vista estritamente formal, do ponto de vista do desenvolvimento dos nossos
trabalhos, ela é correta: permitiria maior agilidade, preservando o direito de quem desejasse apresentar, apesar
de tudo, o seu destaque, sem ferir o Regimento.
Então, o que eu queria dizer vem exatamente ao
encontro do que disse o Constituinte César Maia.
Qu·ero acrescentar uma questão. No que diz' respeito
a uma apresentação global, nós, do PT, apresentamos
alguns dsetaques, todos no mesmo sentido, por acreditar
que o sistema Tributário proposto continua regressivo '6
conservador: mas, além de apresentai" essa idéia, gostaria de estudar a possibilidade de fazer uma consulta
prévia a esse respeito. Não' se trataria de uma votação,
mas gostaríamos de saber se o tipo de proposta que trouxemos como emenda - e agora como destaque - contaria com alguma adesão, digamos, mais substancial do
que aquela 'com que contou na Subcomissão de Tributos.
CMO isso fosse permitido, e conforme o resultado da consurta, não a apresentaríamos como destaque, iporgue tomaria muito tempo, e acataríamos a proposta, desde que
nos fosse garantãda essa possibilidade.
O -SR~ PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a. .palavra ao Constituinte Cid Sabóia de Carvalho,
. O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
_ Sr. Presidente, é preciso dizer que a proposta de V. Ex.a
não fere o direíto de quem quer que. seja. Ninguém é
obrigado a concordar. Apenas vai-se obter um !balizamento,
a posição prévia do ;plenário. OS Constituintes que achafiem que essa informação' é suficiente, retirem as suas
emendas' os que assim não acharem, não a retiram. Não
há prejuízo algum de ordem regímentaíl, democrática,
nem a proposta atenta contra os bons costumes da Casa.
.Por' outro lado, Sr. Presidente, seria interessante verificar não apenas esses artigos que V. Ex.a indicou, mas
todos aqueles que no anteprojeto, são de compreensão pacífica. Há muitas matérias pacíficas que já poderiam ser
objeto dessa manifestação. p!oponho que o. info~~ inicial desejado por V. Ex. a seja de logo aplicado, J~ que
não prejudica absolutamente a quem quer quer seia,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Em
respeito ao Constituinte Cid Sabóia. de Carvalh?, dev<?
dizer que a razão de havermos escolhido esses a'1'tlgos fOI
a de serem os que concentram grande número de emendas. Em relação aos outros, adotaríamos, caso a caso, a
solução proposta pelo Constituinte Affonso Camargo, solicitada pelo Constituinte Vi,rgílio Guimarães.. ~ manifestação prévia apenas vai indicar qual é a POSlÇao do Plenário, o que não impede que cada um defenda e apresente a sua emenda,
. . Concedo a palavsa ao COnstituinte Benito Gama.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Sr. Presidente, a feliz idéia dre V. Ex.a coincide com aJ dos Constituintes Cid Sabóia de Carvalho, César Maia, Virgílio
Guímarães, Darcy Deitos e Irajá Rodrigues. Então, diante
do consenso e da convergência ...
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO
-:- Constituinte' Benito Gama, não há consenso.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - ." diante
da maioria das opiniões ...
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FIliHO - Maioria que não' conheço. Ainda não se maní!testou.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Na consulta que o Presidente irá fazecr: agora, todos vão ter
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conhecimento se vamos aprová-las ou não, quando colocadas em votação. Então, há um consenso quanto à sugestão do Presidente. O problema de se colocas- a emenda
dos Constituintes César Maia e Firmo de Castro, depois
pedir o destaque e ir a votos, não fere o direito de emenda. Eu sugeri ao Sr. Presidente· que fizesse a consulta e
depois também as consultas de cada destaque ou até a
votação em si. E o Presidente formalizaria neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Adhemar de Barros
Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sou autor dos destaques para uma série de emendas que não são minhas, mas de companheiros do meu
partido. Soem prejuízo da colocação que fez O' Constituinte
César Maia, enténdo, que aqueles que quiserem - e esse
é um processo inteiramente voluntário - retirar as suas
emendas, porque acolhem o acordo vroposto por V. Ex. a
deverão fazê-lo; a eles não faria restrição alguma. Todavia, eu não retírareí qualquer das emendas que apresentei,
mesmo porque estou na condição de representante de
outros companheiros ele partido, que ofereceram uma série de emendas que eu gostaria que fossem submetidas
a voto uma a 'uma, mesmo que isso tome um pouco do
nosso tempo e do tempo de V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. Aqueles que estiverem de acordo
eu pediria que levantassem ...
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Pela ordem,
Sr. Presidente.
'O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - l!: apenas uma consulta prévia.
.

.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Há uma questão colocada pelo Constituinte Firmo de Castro e por mim.
Para que essa consulta seja legitima, os Constituintes
precisam saber' sobre o que estão sendo consultados.
Quantos Constituintes sabem que vou propor a criação
do Imposto sobre Ativo Permanente Líquido das em:presasl?
Dois. Então, o plenário não pode estar-se- manif.estando
a respeito. Quero contribuir com os traoalhos, retírando
minhas emendas, se, depoís de eu justificá-las, o iplenário
decidir, por grande maioria, que não devem ficar. Quero
contribuir com o plenário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Oonstituinte César Maia, nada impediria que V. Ex. a a apresentasse, Com essa posição, V. Ex.a poderia apresentar e
defender 'a sua emenda. Apenas se teria uma idéia da
posíção do plenário em relação a ela. O que significa que
aqueles que quisessem retirar suas emendas poderiam
fazê-lo.
O SR. CONSTITUINTE FffiMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, pela ordem. A:credito que quem estiver disposto a retirar as suas emendas poderá fazê-lo, sem absolutamente enveredarmos por esse caminho. Acredito também que a consulta para aceleração dos trabalhos pode
e deve ser feita. Entretanto, creio que ela só poderá ser
feita, para não eríar constrangimento a quem tem emenda a apresentar, depois que se dê oportunidade àqueles
que tenham emenda e que [ulgam devam ser apresentadas no plenário, de fazerem uma exposição sucinta, como
sugere o Constituinte César Maia, para que o plenário
tenha uma idéia e possa então julgar com conhecimento
de causa se deve ser mantido o que está no anteprojeto
do Relator ou se deve ser melhor explíeítada e encaminhada a proposição. Acho que cria constrangimento para
qualquer constãtuínte que aplJesentoUJ emenda, o fato de
apresentá-la depois de haver manifestação do plenãrío
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favorável à aprovação em bloco de matéria que está sendo
emendada e cujas emendas ainda não conhece.
Entendo que tem de ser feita uma inversão. Primeiro,
com relação a esses itens que V. Ex.a seleciona, quem
tem emenda que julga importante levar ao conhecimento
do plenário, que o faça. Após isso, o plenário 8e, manifestará ,pela aprovação do relatório ou ai favor da emenda.
Se não, cria-se um constrangímento, COmo posso sentirme à vontade para encaminhar uma emenda acerca de
um artigo ou de um dispositivo contra o qual o Q?lenário
j á se manííestou?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu
gostaria de dizer, só para entender a posição do Constituinte Firmo de Castro, que ainda estamos procurando
uma metodologia para reduzir o prazo de votação. Não
significa compromisso de votação. Ainda que todos se
levantassem e dissessem que concordam com esse texto,
eu não teria eondíções regimentais de impedir que um
Constituinte quisesse defender sua emenda. Apenas seria
uma consulta para verificar a posição do plenário.
.
Mas, pelo que estou entendendo - não sei se isso iria
colaborar para antecipar e reduzir o prazo - sem qualquer
compromisso de votação, V. Ex. a gostaria de falai' sobre
a sua ídéia antes da consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, 'entendendo melhor o que V. Ex.a propõe, eu
apresentaria, então, a seguinte proposta: V. Ex. a submeteria a idéia de encaminhar votação em bloco após o plenárío ouvir o teor das emendas, que seríem sustentadas
pelos seus autores. Tenho a impressão de que a intenção
de V. Ex. a é a de consultar o plenário, para saber se ele
concorda com esse tipo de procedimento; porque seria
absolutamente anti-regimental indagar ao plenário se
está de acordo com itens que foram destacados, antes
que seja discutido 'cada destaque.
O lilR. PRESIDENTE (Franeísco Dornelles) - O meu
objetivo é o de antecipar a votação, dando a cada um
plena liberdade. Não quero tirar o direito de' ninguém
defender a sua posição. Agora, eu não poderia adotar
lima metodologia que, em vez de antecipar, retarde os
trabalhos. Entendo, então, que V. Ex.a está [propondo que
cada Constituinte defenda em três minutos algumas modificações. Mas, para verificar se essa posição iria antecipar ou retardar os trabalhos, gostaria - pois, do contrário, teríamo-s de abandonar a idéia - de saber quantos
Constituintes acolheriam essa sugestão.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, gostaria de dar uma idéia. Pelos dispositivos
que V. Ex. a alinhou, eu manteria...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex.a que aguardasse um pouco, pois antes eu iria
expor a minha idéia.
Quantos Constituintes gostariam de usar a palavra
durante três minutos, antes de eu fazer a consulta prévia,
sobre esses assuntos pertinentes.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Com
relação a todos os itens anunciados como prioritários, eu
manteria, dentro das emendas que apresentei, apenas
duas, mas certamente eu requeriria o meu direito de
'expor ao plenário o teor dessas emendas, antes que ele
se manifestasse a este respeito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu
gostaria de saber quantos Constituintes têm essa mesma
posição, ípara verificar se realmente minha metodologia
funciona.
Estão aqui os oonstítuíntes José Carlos Vasconcelos,
César Maia, Irajá Rodrigues, Jessé ·Freire, Virgílio Guí-
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marães, Firmo de Castro, Darcy Deítos. Perguntaria,
então, se poderemos adotar a seguinte metodologia: cada
um desses Constituintes falaria durante os três minutos
de praxe.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, cada um dos Constituintes deve
ter mais de uma emenda a fazer. Poderia V. Ex.a es;tender
o tempo para cinco minutos?
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sim, eu
daria então a cada um cinco minutos: Gostaria de confirmar os nomes referidos anteriormente. Queria mostrar a
V. Ex. a que a minha intenção é a de ganha'! prazo. Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mussa Demes, pela
ordem.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Permitido,
naturalmente, o contraditório, não é isso?
·0 SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem de
haver o contraditório.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Pela
ordem, Sr. Prasídente, não cabe aqui o contraditório,
porque essa não é a fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de deixar bem claro que minha intenção é somente a
'
de facilitar a votação.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Maria
Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, apenas para esclarecer. A colocação feita por
alguns Constituintes, inclusive pelo Deputado César Maia,
é no sentido de que seja feito um pequeno resumo das
teses que irão apresentar posteríoemente, a nível de discussão de emenda. É apenas para informar aos Srs. Constituintes. Não cabe agora a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente. É assim que esta Presidência também entende
e gostaria de deixar claro. Perguntaria aos ilustres Constituintes César Maia e Firmo de Castro se, depois de
fazerem a exposição e sentirem que o plenário mantém a
mesma posição em relação ao Substitutivo, S. Ex.as concordariam em não apresentar suas 'emendas, Oonstituinte
César Maia?
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Retiro as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Firmo de Castro?
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Retiro
as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constítuinte José Carlos Vasconcelos?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não estou entendendo bem a proposta de V. Ex.a,
pois vão ser apresentadas diversas emendas. Então o plenário dá a sua concordância, de fato, para a preferência
da votação desses três artigos que V. Ex.a destaca. O plenário não tem como manifestar se aceita um destaque da
minha autoria ou da autoria do Constituinte César Maia
ou de qualquer outro Deputado. Essa é a questão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O que
eu desejava, e houve a concordâneía dos Constituintes
César Maia e Firmo de Castro neste' sentido, sería apenas
uma consulta sobre os dispositivos do Substitutivo do Relator. Cada um dos seis Constituintes faria 'a defesa pelo
prazo de cinco minutos: Se, posteriormente, a defesa de
cada um, o plenário ainda se manifestasse a favor dos
dispositivos do Relator, todos se eomprometertam.; '
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o SR. CONSTITUINTE JOS:e CARLOS VASCONCELOS - Emenda por emenda...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Um momento, nobre Constituinte.
Constituinte César Maia, V. Ex.a. concordaria, se
houvesse manírestação, em retirar as suas emendas?
O SR. CONSTITUINTE C:eSAR MAIA - Claro. Retiro
minhas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Firmo de Castro?
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Perfeitamente, Sr. Presidente. Na medida em que haja uma
clara manifestação do plenário de que as minhas idéias
propostas nas emendas não devem ser acolhidas, sinto-me
na obrigação de retirar os pedidos de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Jessé Freire?
O SR. CONSTITUINTE JESS:e FREIRE - Perfeitamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Virgílio Guimarães?
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES Desde que registrado em ata, retiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Darcy Deítos?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Retiro, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Irajá Rodrigues?
O SR. CONSTITUINTE IRAJA RODRIGUES - Retiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte José Carlos Vasconcelos?
O SR. CONSTITUINTE aoss CARLOS VASCONCELOS - Retiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Domingos Juvenil?
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL Retiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Darei,
então, a palavra, por ordem, ao Constituinte César Maia,
por cinco minutos.
O SR. CONSTITUINTE c:eBAR MAIA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, inicialmente desejo reconhecer
que o Relator expressa as forças compostas nesta Comissão. No entanto, Sr. Presidente, preocupa-nos a
rsgresslvídade do Sistema proposto no Substitutivo;
preocupa-nos que nenhum imposto direto substancial
tenha sido criado; preocupa-nos que se tenha alargado
a base dos impostos indiretos.
Em nossa proposta, iríamos incluir, como impostos da
União os seguintes: Imposto sobre o Patrimônio Líquido
das Pessoas Físicas e o Imposto sobre o Ativo Permanente
Liquido das Pessoas Jurídicas. Na atribuição dos Estados,
iríamos substituir o ICM, que é inaplicável na venda de
veículos usados, pelo Imposto de Tr,ansmissão de Veículos
Usados, que tem larga base de arrecadação. No caso dos
municípios, iríamos excluir o Imposto sobre Vendas a
Varejo, por etender que se trata de um imposto regressivo sob quatro pontos de vista: por ser indireto; por ser
um imposto cascata; porque microempresas municipais
passariam a pagar imposto semelhante ao ICM; e porque
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atribui a fiscalização ao município, o que, pela qualidade
fiscal e pela base de remuneração dos fiscais, induziria um
processo de corrupção.
Melhor teria sido propor, nesta Comissão, um adicional sobre o ICM, sobre vendas a varejo, alocado na conta
do município diretamente. Em substituição ao Imposto
sobre Vendas a Varejo, teríamos um imposto que é comumente aplicado na Europa, na Suécia e na Alemanha
com grande sucesso, que é o imposto sobre a Exteriorização de Riqueza. :e o imposto ao uso, ao consumo e propriedade de bens suntuáríos, que, em geral, é cobrado na
fonte ou como um adicional sobre o IPTU.
Achamos que, na forma proposta, mantemos a mesma base de tributação, tornamos essa base mais regressiva e verificamos que, nesta Comissão, infelizmente, o
cidadão, o contribuinte não está presente. O que se vê
aqui é uma tentativa de resolver uma crise fiscal pelo
lado da Receita, o que vai tornar a estrutura ·tributária
muito pior do que a atual,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
palavra o Consttuinte José Serra.

~

Tem a

O SR. RELATOR (José Serra) - Apesar do enorme
respeito que tenho pelo Constituinte e economista César
Maia, eu me permitiria dívergís da apreciação global que
S. Ex.a fez do projeto.
Acho uma apreciação responsável, mas com ela não
estou de acordo. V. Ex.a centra seus argumentos na questão da regressívldade. Vou falar algo a esse respeito. Em
primeiro lugar, temos aqui instituído, de maneira clara,
o Imposto sobre Herança, imposto de porte claramente
progressivo - esta é uma questão importante - que nunca,
inclusive no passado, ;pôde ser implementado, em virtude
de resistências que havia, precisamente pelas suas características.
Em segundo lugar, o adicional sobre o Imposto de
Renda não é um imposto com características de regressividade. Estamos pegando um imposto direto, que terá de
ser legislado pelos Estados e que, na minha concepção,
deverá gravar ganhos de capital, de mercado financeiro
e outros ganhos assemelhados, mas de forma nenhuma,
da grande massa dos assalariados. Trata-se de um imposto progressivo, para quem tem preocupação com os impostos progressivos. :e um adicional progressivo que se
entrega aos Estados. Se as legislações estaduais forem perversas, é porque os Governos estaduais e as Assembléias
o serão. E aí não podemos forçar as mudanças das casaoteristicas políticas que se dão no Brasil. Na minha intenção e na dos membros da Comissão que apoiaram essa
sugestão, é esta a idéia que está por trás da proposta.
Outro aspecto mais amplo é o da regressividade no
Brasil: trata-se de um problema grave, e tenho enfatizado
sempre que sua solução depende, no caso do Imposto de
Renda, em grande medida, de legislação complementar e
ordinária. Defendo a abrangência maior do Imposto de
Renda, como jogar todos os rendimentos na escala progressiva e com uma diferenciação de alíquotas mais clara,
para tirar de cima da grande massa de assalariados, como
ocorre hoje.
Qundo o Constituinte Francisco Dornelles era Secretário da Receita, em 1979, apresentou uma estatística que
mostrava que, das trinta mil pessoas de maior rendimento,
a fração de impostos paga equivalia a não mais do que 3%
dos seus rendimentos - o que é um dado escandaloso a
respeito da regressividade. Todas as medidas a serem tomadas nesse aspecto envolvem portanto, legislação ordinária e complementar.
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Compartilho do ponto de vista de economistas como
Fernando Rezende e vários outros a respeito da importância de se fazer essa mudança. O problema é que não
temos como fazê-la a nível de Constituição. Os tríbutarístas que nos assessoraram são testemunhas do nosso empenho em procurar a saída pelo lado constitucional, mas
viraríamos objeto de curiosidade mundial se fixássemos
na Constituição alíquotas de impostos muito detalhadas,
sistemáticas de cobrança, de abrangência etc.
O outro aspecto que, digamos, invalida o raciocínio
sobre a regressividade é o fato de que temos a possibilidade, agora, de alíquotas diferenciadas do I,OM, Constituinte César Maia. Essa diferenciação, que tem de ser
estadual por causa da heterogeneidade do País - num
Estado se poderá fazer isso e noutro aquilo - permitirá
quebrar um dos aspectos mais perversos desse imposto,
que hoje grava uniformemente todos os produtos, inclu~sive os de primeira necessldade. Então, estamos quevbrando essa rigidez. Esse aspecto é fundamental e merece
rser ressaltado.
Quanto ao Imposto sobre Vendas a Varejo, não é um
imposto em cascata; não se propaga para outras mercadorias. Procuramos fixar sua alíquota em um nível baixo,
já estabelecido pela Constituição, da ordem de 2%.
Estamos, por outro lado, propondo supressão do Finsocial, imposto que varia segundo as atividades, atualmente fixado em 0,5% do faturamento bruto das empresas, mas que é um imposto em sacata. Para que se tenha
idéia do peso desse tributo, basta dizer que, se nós extinguíssemos o Finsocial e o substituíssemos por alíquotas
de ICM, essa alíquota teria de ser entre 10 e 12% - para
se ver a força que tem um imposto em cascata.
Particularmente com relação ao Imposto sobre o Patrimônio Líquido das Pessoas Físicas nesta Comissão não
se encontrou consenso para a sua colocação, embora haja
outros impostos de significativa progressividade ou para
permitir a seletividade. Este é o dado da realidade, embora eu deva dizer até que é um imposto - e vários colegas aqui ;presentes sabem - que eu entendo que poderia
ser criado. Mas não obtivemos consenso. Há muitas dúvidas a respeito da eficácia na maneira de cobrá-lo. Porém,
trata-se de assunto que vai ser desdobrado posteriormente, inclusive em outras Comissões, pelo que tenho entendido.
Há ainda a questão da competência residual que é
aberta para Estados, para a eventual criação de impostos
de natureza progressiva. Nesse caso, o Imposto sobre o
Patrimônio Líquido não está vedado pela oonstítuíçâo,
pela abertura da brecha da competência residual. Não
estamos fechando o caminho para o futuro.
Anotei rapidamente - porque não li as propostas do
Constituinte César Maia - mas acho que fiz aqui os comentários básicos ao que disse V. Ex. a Realmente, não
estou de acordo, com todo o respeito que tenho pelo nobre
Constituinte e grande economista, com essa apreciação a
respeito do projeto; e aqui apresentei os elementos para
embasar essa minha idéia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte Firmo de Castro.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO 'DE CASTRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, na verdade, com relação
aos itens que seriam aprovados em globo.. temos três
emendas que se somam praticamente numa só, de fácil
aproveitamento, porque julgo, contribuiria em muito para
o aperfeiçoamento do Sistema Tributário proposto no Relatório do Constituinte José Serra. Passo a dar uma rápida
idéia do teor dessas emendas.
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O Relatório estabelece, em dispositivo específico, a
manutenção a nível de Oonstífuíção, das ímunídades fiscais relativas às exportações de produtos industrializados,
o que, de pronto, me parece uma tremenda imperfeição.
Isto porque sabemos todos que imunidade ou isenção fiscal
dessa natureza é objeto de política econômica, que varia
no tempo e no espaço. Não se teria por que, então, imaginar que uma Constituição, feita para um tempo indeterminado, viesse a guardar especificamente essa imunidade. A partir dessa imunidade, que como se sabe, é prejudicial aos estados e munícípíos, porque perdem ICM e
receita, se procura, numa forma de compensação esdrúxula, que afeta o Sistema Tributário proposto, uma fórmula de se ressarcir estados e municípios, instituindo primeiro o adicional sobre o Imposto de Renda de 5% a nível
de Estado.
E não é preciso ser nenhum grande tributarista ou
economista para, de pronto, enxergar que vai ser uma
concorrência de competência entre Estado e Município
e entre Estado e União, para a cobrança de um mesmo
imposto. Na verdade, o potencial contributivo que existe
em termos de Imposto de Renda, mesmo com fins de 1'1'0gressívídade, deve ser explorado pela União. Não há
por que o Estado concorrer supletivamente.
Do mesmo modo, procura-se uma compensação, através da destinação de 10% do IPI, como forma de ressarcimento aos estados exportadores. Ora, não tem o menor sentido, no momento em que se planeja um sistema
tributário novo, racional, comedido como o que está proposto - e muito bem - no Relatório, que de início, também já se comece a desvirtuar esse sistema, destinando
10% de um imposto federal para o Estado. Tudo isso para
resolver problema conjuntural, na perspectiva de uma
Constituição, que é o de dar recursos para os estados e
municípios que são prejudicados pelas exportações de produtos industrializados.
A conjugação desses três problemas levou-me a propor uma emenda e duas supressões que me parecem muito
simples e resolvem o problema com grande vantagem para
os estados e municípios brasileiros, qual seja não se permitir a inclusão, na Constituição, das imunidades propostas, no caso, para a exportação de produtos industrializados, o que é uma aberração. De princípio, esta medida
já faria com que os estados e munícípíos, que hoje são
prejudicados com a queda da arrecadação do ICM, tivessem suas receitas recompostas. :Caberia a pergunta - e,
conseqüentemente, não teria sentido manter o adicional
sobre o Imposto de Renda, muito menos a destinação de
10% do IPI para' esta finalidade - e a União, como ficaria?
A emenda proposta, que passo a ler, é auto-explicativa: suprimiríamos a alínea a, item II, do § 9.° do art. 15
e a alínea e, item I do § 11 do art. 15, que são aquelas que
estabelecem as imunidades. Em conseqüência, teríamos:
"A União não concederá isenção total ou parcial de imposto estadual ou municipal, sem a correspondente indenização financeira aos estados ou
municípios, na forma da lei complementar."
Nada melhor do que a lei complementar garantir a
aplicação da política econômica, e não a Constituição.
Garantindo o ressarcimento das finanças dos estados e
municípios - e olhe lá, porque na forma como está prevista a compensação os municípios não ganham, mas
deste modo ganhariam - seria suprimido o § 1.0 do art.
15
item II do art. 20 do Substitutivo do Relator. Ou
sej a; acabaríamos' com: o Fundo de Ressàrcimento de Reexportações e com este adicional do Imposto de Renda. Em
princípio.. são -três. .eméndas que, tocam três pontos, sem
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prejuízo do sistema global muito bem proposto. Agora,
particularmente mencionaria - não sei se estariam nos
itens em globo - o art. 12 e o § 3.° do art. 13.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
estão ...
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Em
síntese, essas são as nossas idéias no sentido de se aperfeiçoar o sistema. Seria um grande avanço sem prejuízo
para quem quer que seja, matematicamente falando, e em
nome do aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional
que estamos criando e aperfeiçoando para o futuro, não
para resolver problemas conjunturais.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) a palavra o Relator José Serra.

Com

O SR. RELATOR (José Serra) - Agradeço ao nobre
Constituinte Firmo de Castro, cujas idéias conheço. Desde
já, quero pedi desculpas aos Constituintes aos quais datei
respostas, porque não tenho em mãos os textos das emendas, sendo obrigado a me basear nas exposições orais.
Em primeiro lugar, queria esclarecer que, pelo texto,
a União não poderá conceder nenhuma isenção do imposto
municipal ou estadual por sua conta. Este é um dado fundamental, que muda uma tradição que, no Brasil, vem de
há muitos anos. Só fixamos a imunidade no caso das exportações industriais. Por quê? Porque somos uma Federação. Se isso não for feito, o País não terá uma
política unificada de exportações. Por mais Federação que
sejamos, precisamos ter uma política nacional de exportações. Se tirarmos a imunidade dos produtos industrializados esta ficará a critério de cada Estado, porque nem a
lei complementar poderá impor restrições aos estados. Se
a Constituíção não fixar esta possibilidade, necessitaremos
de acordos com os diferentes estados, para se conceder
essa isenção do Imposto sobre o Valor Adicionado das
Exportações, o que todos os países fazem. Isto é fundamental para o desenvolvimento do nosso comércio exterior.
Entendo que é uma conquista. Pessoalmente, acho importante isentar as exportações industriais desse imposto,
para se poder concorrer mais adequadamente no mercado
internacional. Todos os outros países o fazem. Por outro
lado, a União tem de fazer o ressarcimento do imposto
que não é cobrado que equivaleria, hoje, a nada mais nada
menos do que dois bilhões de dólares aproxímadamente,
uma fortuna, do ponto de vista dos próprios recursos da
União.
Agora, quando mencionamos a questão do IPI, o Constituinte Firmo de Castro se pergunta: E a União, como
ficaria? No caso do IPI, o volume é bastante menor.
Quanto ao outro aspecto que o constítuínte menciona,
estou de acordo do ponto de vista conceitual. V. Ex. a diz
que temos de fazer uma Constituição que não fique amarrada no tempo e no espaço. Eu até estou de acordo com
isso, mas essa orientação não tem sido levada ao extremo
nos nossos trabalhos. Aqui estamos estabelecendo alíquotas dos Fundos de Participação, critérios dos Fundos de
Participação, coisa que também, ao longo do tempo mudará. Por exemplo: o Espírito Santo é um Estado cuja
renda por habitante tem subido muito - aliás, j á está
chegando na média nacional; daqui a pouco passará a
média nacional e ficará situado de maneira diferente. No
entanto, ele participa um pouco do fundo especial. Estamos colocando na Constituição a reivindicação das regiões
- principalmente aquelas em que é importante que os
Fundos de Particípação estejam na Constituição - as
alíquotas, da mesma maneira que para os municipios.
Não podemos usar dois pesos e duas medidas. Certas
coisas, efetivamente, poderiam ficar para a legislação com-
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plementar ordinária, mas há certa insegurança quanto ao
fato de que elas iriam continuar valendo a partir de outro
momento, quando a discussão se daria no nível da legislação.
No caso das exportações de produtos industrializados
teria de constar na Oonstítuíção, vois de outra forma ~
U~ião nunca poderia fazer isenção; pelo atual texto, ~la
nao pode fazer isenção de impostos estaduais.
Quero dizer, também, que o adicional do Imposto de
Renda não é concorrente com o da União. Não se trata de
imposto; o Estado não vai montar sua máquina, isso ou
aquilo. Seria uma partilha cobrada segundo fixa a legislação estadual e segundo eonvênío, contemplado, inclusive
no corpo constitucional, que é perfeitamente factível. Não
há concorrência, há partilha; são duas coisas diferentes.
Em face dos argumentos colocados anteriormente, insisto
em que, na nossa concepção, não é um imposto que devesse ser lançado em cima da grande massa assalariada.
O IPI da exportação também é compartilhado com
os municípios, porque eles também estão deixando de
cobrar impostos, e as indústrias exportadoras demandam
um serviço. Sempre achei que, no caso das exportações
industriais, elas demandam energia elétrica, saúde para seus
funcionários, transportes, etc., e não fica nada para os governos locais atenderem. Acho que esse é um dado da
realidade. Estamos dando uma solução moderada, pequena,
insuficiente ainda para isso, mas que tem a ver com o
tamanho do bolo. É um começo de solução, um passo
adiante bastante importante.
Concluindo, quero dizer, com todo respeito que tenho
ao Constituinte, que se, por um lado, tirássemos essa
imunidade, desorganizaríamos a política de exportação e,
por outro, o risco de golpe forte na União estaria na
ordem de 2 bilhões de doláres. Podemos achar que as
receitas da União são uma calara de ovo que vamos batendo e que cresce indefinidamente. Na realidade, não é
assim; é um bolo finito, que tem de ser pensado, inclusive
quanto a sua distribuição. Os Constituintes notarão que,
no caso dos 10% do lPI que iriam para Q8l estados exportadores industriais, inserimos uma qualificação, no sentido de que nenhuma unidade federada poderá ter mais
do que 20% desse total. Por quê? Se não puséssemos isso,
haveria uma concentração enorme. Só São Paulo tem mais
da metade das exportações industriais. No momento em
que se diz que não há imunidade e que cada Estado pode
cobrar disto que a União teria que ressarcir, mas de 50%
teriam que ir para São Paulo. Do ponto de vista do espírito que prevalece na Federação, isso seria inaceitável
diante de tudo aquilo que aprendi, neste tempo em que
estou na Assembléia Nacional Constituinte. Tivemos, inclusive, esse cuidado.
Na medida em que limitamos a 20%, aumentamos
o bolo disponível na redistribuição para o resto. O rio
Grande do Sul, por exemplo, tem 8% das exportações industriais no Brasil, e São Paulo mais de 50%. No momento
em que se retira 30% do bolo que deveria ir para São
Paulo, aumenta-se a redistribuição para os estados que
têm participação menor, como é o caso da Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará, etc. Estamos dando uma característica
redistributiva a esse ressarcimento. Trata-se de algo muito
importante a ser sublinhado.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não cabe
tréplica. Não darei a V. Ex.a. a palavra.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Não
estamos num processo formal de encaminhamento de vo-
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tacão, O que há é um acordo de cavalheiros, para podermos
conversar acerca do encaminhamento de votação. Com
toda boa vontade, aquiesci quanto à proposta de V. Ex.a
de retirar a emenda e apresentar dados sobre as duas ou
três emendas que sustentaria, contribuindo, portanto, com
a proposta. Não existe o rigor do encaminhamento de
votação, como se já estivesse sendo votado.
Apenas queria dizer que me sinto no direito de usar
a palavra para contestar os desvírtuamentos que o iigno
relator apresentou ao Plenário, em relação à proposta.
Primeiro, quero deixar muito claro que não se transferiria competência para o Estado tributar exportações.
Ao contrário, fui muito claro e disse que, pela lei complementar, a União poderia e deveria fazê-lo, mediante
indenização dos estados. e municípios.
Da mesma forma, também mencionei que a parcela do
IPI - os 10% que se destinariam aos estados - era para
essa finalidade. Observamos que esse comentário, na verdade, levou ao desvirtuamento da proposta - acredito que
não foi nada proposital, mas talvez porque não tivemos
oportunidade de detalhá-la - transmitindo uma compreensão diferente do que ela é. Como não estamos naquele
encaminhamento regimental, formal, mas no processo de
discussão entre cavalheiros senti-me na obrigação - ,e
peço a compreensão de V. Ex.a pelo fato de eu ter prestado esse esclarecimento, que julgo necessário - de mostrar esta visão ao Plenário, para que ele saiba, de plena
consciência, o que decidirá. Esta Constituição será feita
aqui. E, daqui para a frente, acho que nenhum de nós
concorda em que a nova Carta seja feita nos gabinetes. Foi
por isso que se abandonou a primeira grande idéia de se
ter um projeto-minuta, comandado pela Comissão dos
Notáveis. A legitimidade da Constituição está exatamente aí.
Portanto, sinto-me com todo o direito de procurar
trazer idéias e defendê-las com toda honestidade de propósitos, sem intenção de embaraçar os trabalhos. De plena
consciência, acho que estou contribuindo para que a Constituição seja aperfeiçoada e traga para todos nós os melhores resultados possíveis.
O SR. RELATOR (José Serra) - Eu me permitiria,
sem me alongar, para não criar um debate que, afinal de
contas, terminaria produzindo efeito pior do que a própria votação, do ponto de vista do tempo ...
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente, ,pela ordem. Se ficarmos nessa discussão paralela,
não vamos terminar.
O SR. RELATOR' (José Serra) - Não pretendo que
isso aconteça.
O SR. CONSTITUINTE Mú1SSA DEMES - Isso não é
dirigido ao Relllitor José Serra, mas ao 'Constituinte Firmo
de Castro. V. Ex. a abriu um precedente, e todos vão querer por ele enveredar.
O SR. RELATOR (José Serra) - Nesse caso, quero
dizer que, se há algum deSvirtuamento que o Constituinte
júlga ter acontecido, poderá decorrer do fato de eu não
ter o texto literal. Pelo que vi, não acredito que haj a esse
desvirtuamento, porque, do contrário, se for estabelecer
que a União ressarcirá, que a lei complementar disciplinará etc., cairemos iIJJO mesmo esquema que V. Ex.a critica, de
pôr algo muito conjuntural na nossa Carta Constitucional.
De alguma forma, isso pareceria ser uma íncoerêncía com
relação ao próprio argumento básico.
.
Por outro lado, se a Carta Constitucional tirar a imunidade das exportações índustríaãs, aJPÓS ouvir os principais tributaristas do País, não tenho dúvida de que, na
medida em que houvesse legislações estaduais próprias, se

Sábado 22

307

criaria uma situação de conflito, um problema muito
grende, eis que os Estados poderiam querer cobras a exportação, uma. vez que estaria suspensa a imunidade que a
Constituição assegurava. Isso poderia trazer uma complicação muito grande.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex. a que observe o tempo. Tomei
o cuidado de marcar o tempo da intervenção do Constituinte e do Relator: tivemos quase 25 minutos ocupados
nesta discussão. Se formos nesse ritmo, não ganharemos
nenhum tempo com a proposta de V. Ex. a Solicito a V. Ex. a
seja rígido na marcação do tempo, tanto dos Constituintes, como do Sr. Relator.
O SR. RELATOR (José Serra) - Eu também procurarei acatar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço aos
Srs. Constituintes que observem o prazo de três minutos.
com a palavra o Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES De minha parte, procurarei ficar estritamente dentro do
prazo. O conjunto das emendas que reapresentamos agora, porque são exatamente as mesmas já apresentadas na
Subcomissão, é pequeno. Elas visam a um único ooíetívo:
fazer com que o Sistema Tributário seja menos regressivo
e que pague imposto no Brasil quem usualmente não o
paga. Portanto, são emendas que recaem fortemente sobre
o capital, criando, por exemplo, o Imposto sobre o Patrimônio Liquido, definindo como poderá ser aplicada; dízendo que, quando houver sonegação de informação no
Imposto de Renda sobre patrimônio, isso significará a renúncia a esse patrimônio; criando formas de o patrimônio ser fortemente taxado, como já é feito em outros países; definindo como o Imposto de Renda deve ser mais
progressivo, recaindo sobre o capital, o que não acontece
hoje; acabando com esse Imposto sobre Vendas a Varejo,
porque ele é uma compensação, mas é grosseiro do ponto de vista técnico e anti-social do ponto de vista da distribuição de rendas. Enfim, é um conjunto de emendas
que visa a solucionar esse problema básico: um Sistema
Tributário proposto, que enfrentou vários aspectos das
dítorções existentes, como os desequílíbríos entre as esferas de Govemo, Isso foi enfrentado - os desequílíbrlos
regionais - mas não se enfrentou o outro lado da preocupação da reforma fiscal, ou seja, a justiça fiscal, a redistribuição de renda. As emendas que apresentamos são
extremamente simples e duras também neste aspecto,
porque definidas e contundentes, mas viriam solucionar
os problemas e abririam um caminho IllOVO.
Se esta Comissão, em seu conjunto, tiver uma sensibilidade social mais aguçada, acredito que corrígíríamos
essa deficiência que a Subcomissão demonstrou. A Comissão teve sensibilidade para alguns aspectos da reforma
fiscal, mas uma cegueira muito acentuada com relação a
esse ângulo extremamente ímportamte - quem sabe mais importante que os demais.
Caso haja essa manifestação de boa vontade para
com as emendas, seria lógico apresentá-las uma a uma
para serem aprovadas. Caso não haja, apenas quero 8egistrar em ata que a posição do PT é no sentido de sua
aprovação, ma sem função de um andamento da manifestação preliminar. No caso de não acataenento, abriríamos
mão das emendas.
.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço ao Constituinte Virgílio Guimares a grande colaboração dada ao ater-se ao prazo de três minutos-,
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o SR. RELATOR (José Serra) - Nobre ocnstítuínte
Virgílio Guimarães, com o respeito que adquiri por V. Ex.a,
inclusive assistindo às reuniões da Subcomissão de Tributos, eu me permitiria reportar, quanto à questão da progressividade, aos argumentos que apresentei à intervenção ido Constituinte César Maia. Não o repetirei. Apenas
acrescentaria um aspecto. Queria chamar a atenção de
V. Ex. a para o § 2.0 do art. 1.0, que espero permaneça. Diz
assim:
"Por príneípío, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, especialmente !para conferir efetívídade a
esses objetivos, poderá identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimômo, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte."
Isto atende a uma das preocupações de V. Ex.a que
procuram08 fixar, Inclusive, no texto eonstítucíonal, ouvindo também eminentes tributaristas.
O SR. PfRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Darcy Deitos, que dísporá de três
minutos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITas - Sr. Presidente, são 8h47min. Procurarei ater-me exatamente aos
três rnínutos.
Nossa emenda, Sr. Presidente, visava alterar o percentual do Fundo de Participação dos Municípios no bolo
distribuído pela União. Queriamos 20% para os estados,
30% para os municípios -e 2% para o Norte ~ ~ordeste.
como já estava previsto no trabalho da SubcomlSsao. Para
os estados houve até ampliação. Houve sensibilidade muito graJIJ.tde' do Relator, nessa parte, ~ ampliar o percentual para 21,5%. Eu entendia, e continuo entendendo, que
os municípios brasileiros, que ao longo de todos esses anos,
foram sufocados pelo Sistema Tributário vigente, deveriam
ser tirados do sufoco em definitivo.
Sei que avanços aconteceram, como, p~r exemplo,. ~o
art 19 que se refere às parcelas que caberao aos mUIDClpio~. Mas, exatamente quanto à parcela da União~ contin~o
entendendo que os municípios deveriam ter maior participação. Esse o motivo da nossa emenda, que tem o n.? 226,
bem como de outra para a qual pedi destaque, da lavra do
Constituinte Jorge Hage, do PMDB da Bahia, de n.o 563,
em que S. Ex. a prevê também uma distribuição de 20%
e 40%, respectívarnente, para os municípios e os estados.
Pergunto ao Sr. Relator - e já fiz a mesma indagação
a V. Ex.a numa sessão anterior - por que o percentual
de 22,5% fixos para os municípios e também por que nao
foi ampliado, já que se ampliou o dos estados, fazendo com
que ganhassem 3% do Fundo de Participação?
Eram estas as considerações.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex.a por haver respeitado o tempo estipulado.
Com a palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - A intervenção de
V. Ex.a foi muito útil, porque combinou a brevidade com
a apresentação de um tema substancial. Quero dizer que,
em todas as estimativas que vi até agora a respeito do
projeto, a receita média dos municípios tende a c.rescer
aproximadamente a uma velocidade duas vezes maior do
que a dos estados. Eu me eximo de citar números, porque
eles sempre partem de simulações, que, por sua vez, partem de suposições. E toda vez que se dá um número surge
outro diferente. Isso acaba causando confusão. Em todas
as simulações que vi, observa-se uma questão que converge
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para o mesmo ponto: o ganho relativo da receita dos municípios. Ou seja, as receitas passam a ter, comparativamente com a receita de hoje ou do ano passado - que são
Os dados disponíveis -, um aumento que é o dobro da dos
estados.
Não há um avanço maior dos estados com relação aos
municípios. Pelo contrário. Estamos elevando o FPM, de
7 a 22,5 aumentando a parcela num ICM ampliado. Esile
aumento é de 25%, porque passa de 20 para 25. Logo, é
um aumento de um quarto. Muitos dizem que é um
aumento de 5%. Não é. São cinco pontos percentuais, de
20 para 25, o que dá um aumento de um quarto. Os que
perdem ISS estão parcialmente compensados, porque têm
metade do ISS, no caso, e ter-ão os outros aumentos que
estou citando. O ITBI passa para o município; a criação do
IVV - Imposto sobre Vendas a Varejo - tem a participação daquela parcela do IPI que é distribuída para as
exportações.
Por essas razões, acreditamos que os municípios passam a estar atendidos.
Creio ser muito oportuna a sua intervenção, nobre
Constituinte Darcy Deitas, porque me permítíu esse esclarecimento global, que talvez não fosse propiciado através da discussão de uma emenda.
O SR. PRESIDENTE (,Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Jessé Freire.
O SR. CONSTITUINTE JESSE FREIRE - Sr. Presidente, 8'rs. Constituintes, minhas emendas se referem, primeiro, à criação do Imposto sobre a Renda e provento de
qualquer natureza, que seria cobrado pelos estados e Distrito Federal sobre o Imposto de Renda devido à União.
Em primeiro lugar, eu diria que é uma bitributação que
jamais deveria existir na nova Constituição. Isto porque,
no caso, são entidades do Poder Público - a União, os
Estados e o Distrito Federal - fazendo a cobrança de
um imposto sobre o mesmo fato.
P,ediria, a propósito, ao Sr. Relator que analisasse o
§ 1.0 do art. 15, que gostaria fosse suprimido. Essa hipertributação causará uma guerra fiscal entre os estados,
porque os estados do Nordeste provavelmente não cobrarão o valor máximo de 5%, mas os estados do Sul irão
fazê-lo. Além do mais, como já disse, trata-se de bitributação.
A minha outra questão se refere ao mesmo art. 15,
sobre o imposto que substituiria o :DOM, mas que iria incidir, também, sobre as prestações de serviços.
No artigo seguinte, o 16, o Anteprojeto cria o Imposto sobre Vendas a Varejo, de competência do município. Sobre isso gostaria de dizer que o ICM será mais amplo, incidindo sobre a prestação de serviços, que não existe
hoje, aumentando, portanto, a carga tributária na totalidade da economia. Depois, cria-se mais um imposto, o Imposto sobre Vendas a Varejo, que seria de competência do
municipio, incidindo sobre as vendas a varejo. Esse imposto irá aumentar sobremaneira a carga tributária já
existente. Trata-se de um aumento da carga tributária,
tendo em vista que o Estado gasta mal o que arrecada e
é incompetente na gerência dos recursos. Pode-se constatar
essa situação, hoje, em todo o País.
Queria, então, propor essa emenda, no intuito de se
manter a atual estrutura, ou seja, manter o ICM como
está e, ainda, o Imposto sobre Prestação de Serviços, que
seria de competência do município, levando em conta o
fato de que os municípios, como bem explicou o Relator
José serra, já estão sendo atendidos no aumento de carga
tríbutâría, através das modificações propostas nos artigos seguintes.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex. a a colaboração no sentido de respeitar o
prazo.
Com a palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Creio ser muito
oportuna também a intervenção do nobre Constituinte
Jessé Freire, que sabe que várias de suas emendas foram
acolhidas pelo nosso Relatório.
Quanto à questão do adicional, há muitas definições.
A questão da bitributação é bastante discutida no Direito
Tributário. Posso dizer isso com segurança, com base em
depoimentos, como o do Dl'. Alcides Jorge Gosta e mesmo
do Dr. Lves Gandra, tributaristas com diferentes opíníões
e orientações - até mesmo ideológicas - bem como o
Dr, Francisco Dornelles, que é especialista na matéria inclusive no campo internacional, porque durante muitos
anos tratou do problema de bítríbutação entre países,
tema bastante complexo. Estamos, na verdade, criando
um adicional e não fazendo bitributação.
Por outro lado, quanto à questão da guerra físcal, o
Constituinte diz que alguns estados não cobrarão e outros
sim. Isto poderá trazer uma guerra fiscal. Diria que, se
houvesse, no caso, seria saudável. Significaria, por exemplo, São Paulo cobrar e Pernambuco não. Na hipótese,
muitos empresários poderão preferir ficar em Pernambuco, ao invés de irem para São Paulo, para não ter este
adicional. Acho que, mais do que uma guerra fiscal, seria
um problema de redistribuição de atividade, em face de
certos ônus que haveria, ao empatar capital nas regiões
mais desenvolvidas. Isso acontece nos países mais desenvolvidos. Esse aspecto da guerra fiscal, que V. Ex. a
menciona como uma restrição, seria positivo, não como
guerra fiscal, mas como fator de atrativos e incentivos
para que os capitais se desloquem para cá ou para lá.
Então, o argumento de V. Ex. a reforça esta tese.
Quanto à questão do IVV, na verdade V. Ex. a tem
razão quando menciona o problema do FPM para os municípios. Acontece que o FPM, pelos critérios que tem,
mesmo que sejam modificados, sempre V'ai privilegiar
mais os municípios menores. E a questão do IVV está
dirigida especialmente aos municipios maiores, que têm
hoje problemas sérios, do ponto de vista da receita.
A respeito da carga tributária, lembraria a V. Ex.a
ainda o argumento do Finsocial, que não repetira aqui.
Quando V. Ex. a fala também que amplía.o ICM e que, na
questão do serviço, isso aumenta a carga tributária, digo
que não, porque estou incorporando um imposto no outro,
e isso não o amplia necessariamente.
Do ponto de vista global, o fato de que vou rebater o
ICM, ampliá-lo das expostações industriais é até um elemento que, como carga tributária global, puxa, baixo.
Por outro lado, como o 10M é seletivo, o impacto do
IVV sobre o custo de vida, dependendo do Estado, pode ser
corrigido, se indesejável, através da seletividade do ICM.
Este é um aspecto muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Irajá Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE IRAJA RODRIGUES - Sr.
Presidente, faço minhas as palavras praticamente de todos
os eompanheíros que anteriormente se manifestaram, no
que eoncerne ao não avanço, no sentido da maior justiça
tributária do País.
É claro que o povo brasileiro esperava que saísse desta
Assembléia Nacional Constituinte não apenas um texto
preocupado com quanto deverá caber a cada Estado ou a
cada município, mas, principalmente, um texto que nos

Sábado 22 309

levasse a atenuar o pesado fardo da regressividade que
existe no Sistema Tributário Nacional - compromisso,
aliás, do PMDB, expresso e repetido no seu Programa e
nas praças públicas. Lastimavelmente, porém, da mesma
forma, como os Constituintes que me antecederam, entendo que se trata de um conjunto de dispositivos que vai
aumentar a regressividade.
Prestei atenção às palavras do nosso companheiro
José Serra, quando disse que gostaria de ver na legislação
complementar todas as demais incidências do Imposto de
Renda também progressivas, do mesmo modo como o Imposto de Renda é progressivo sobre salários. Bastaria
colocar, então, imposto progressivo sobre a renda no texto constitucional. Chamaria muito menos atenção do que
colocar a alíquota de 2% sobre o IVV - e o próprio Relator dizia há pouco que chamaria a atenção da opinião
pública internacional se colocássemos na nova Carta essas
alíquotas. Pois estamos colocando no mais novo e no
menor dos impostos.
As emendas que iria apresentar seriam mais ou menos no mesmo sentido da emenda do companheiro Firmo
de Castro. Entendo que a imunidade dos produtos industrializados destinados ao exterior alcançou no Brasil verdadeiro abuso, através de decisões permanentes do Judiciário, que ampliaram o conceito. Hoje, madeira serrada,
carne congelada e peixe vivo dentro de um saco plástico
são produtos industrializados. Isso tem que acabar. A
forma lógica para isso seria adotar o processo da isenção
caso a caso, produto por produto, da mesma forma como
se faz em relação ao IPI. O IPI é um tributo federal que
não tem imunidade garantida. A imunidade é garantida
apenas em relação ao rCM, que é um tributo estadual, que
já foi criado assim porque o interesse era tirar recursos
dos estados e munícípíos e não da União.
Insisto portanto, na necessidade de substituirmos o
processo ~, através da legislação complementar. Como
bem disse o Constituinte Firmo de Castro, estabelecer os
limites de participação no bolo final.
Estas eram algumas das considerações que teria a
fazer. Lastimavelmente, entendo que a proposta é tão
eivada de coisas deste tipo que em cinco minutos não
haveria condições de esmiuçar todos os pontos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço ao Constituinte Irajá Rodrigues a colaboração dada
a esta discussão.
Com a palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Do mesmo modo que
o Constituinte Irajá Rodrigues fez suas as palavras de
outros que o antecederam, também eu me eximiria aqui
de repetir os argumentos que transmiti a propósito de
outras intervenções, para que economizemos tempo. Faço
apenas dois esclarecimentos.
A respeito da questão do produto industriaJizado,
podemos dizer que este é um problema de legislação complementar. Se há aberrações, temos de definir na legislação complementar o que é e o que não é industrializado, mas não resolver o problema, digamos assim, botando fogo na casa para assar o leitão. Alguma coisa
pode ser resolvida pela legislação complementar. Mas a
verdade é que, se não criarmos a imunidade, isso desorganizará a política de exportações do País.
A questão da fixação da alíquota do lVV está nas
Disposições Transitórias, por ser um imposto novo e para
dar idéia do tipo de alíquota, do balizamento de alíquota
baixa que deve ter. Não se trata de algo semelhante à
questão de detalhamento da escala progressiva do Impos-
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to de Renda ou de sua abrangência, que envolve título
ao portador e tudo o mais. Portanto, isso não invalida
a minha colocação de que não cabe a Constituição fixar
detalhadamente alíquotas de todo o complexo de impostos existentes.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Com a
palavra o Constituinte Domingos Juvenil.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Senhor Presidente, somos,no Norte, mais precisamente no
Estado do Pará, a maior província mineral do mundo.
Citaria até, para registro nos Anais da Comissão, que
possuímos a maior reserva mundial do minério de ferro,
a maior jazida de sal-gema do mundo, a terceira maior
reserva de cobre do mundo, mais de 90% das reservas
brasileiras de bauxita, mais de 100 milhões de toneladas
~e manganês, mais níquel, cromo, estanho, potássio, cauIírn e aSSIm por diante. Temos também a maior reserva
de ouro conhecida no Brasil. Nós, do Pará e do Nordeste
em geral, estados. mineradores ,estamos preocupados con::
relação ao ICM, a competência do Estado de instituir o
ICM s?bre os minerais. Não temos, no item !II do art. 15,
que cna o ICM, explicitada, a base ímponível do imposto.
Estamos preocupados com isso.
Gostaria de ouvir o Constituinte José Serra sobre o
assunto.
Também temos uma emenda que propõe a supressão
dos 5% do valor do imposto devido à União para os Estados, como o Constituinte Irajá Rodrigues. Entendemos
que o texto está bem explícito quando diz que "os estados e o Distrito Federal poderão ínstítuír"; quer dizer,
não é instituído, dá apenas poderes para tal, se o Estado
achar conveniente. Portanto, dou-me plenamente por satisfeito. Tenho também uma emenda com relação à isenção, anistia e moratória de tributos da competência dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios pela União.
Mas isso já está incluso no Relatório do Constituinte
José Berra, em seu art. 17. Finalmente - ainda me resta.
um minutos do tempo que o Constituinte Francisco Dornelles com benevolência me concedeu - diria que gostaria de ver expresso no texto que dispõe sobre o Imposto
sobre Produtos Industrializados, mais precisamente o § 2.°
do art. 13, no seu final ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Diria
ao Constituinte Domingos Juvenil que esse assunto não
será objeto desta votação simbólica.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - O
art. 13 está no bolo?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O parágrafo, não.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Então, reservo-me para outra oportunidade.
O SR. RELATOR (José Serra) - Depois de ouvir o
Constituinte falar das riquezas do Pará, achei uma ironia
que V. Ex. a me tivesse dado a maior dor-de-cabeça do
dia com aquele assunto da poupança.
Veja o seguinte, nobre Constituinte. Com relação às
suas preocupações, na medida em que se elimina O imposto único, o ICM poderá incidir. A desvantagem de ~e
especificar isso ou aquilo, abre margem para o que nao
foi dito. De repente, alguém pode argumentar que não
se pode cobrar. Da maneira como está - os trlbutaristas
asseguram ísso - o nobre Constituinte pode ficar absolutamente seguro de que se poderá cobrar o ICM sobre
minerais. Eu já .havia dito isso pessoalmente ao Constituínte. Por outro lado lembro-me também - não consegui encontrar agora no texto' - que nós atendemos a

Agosto de 1987

uma reivindicação do Pará com relação à questão de os
minerais serem produtos industrializados. Fixamos esse
ponto através de um dispositivo, acordado por Constituintes ou pelo menos Secretários do Pará que nos procuraram para externar essa preocupação. Agora, V. Ex. a
pode ficar absolutamente seguro de que tirei do imposto
único, mas o ICM automaticamente poderá incidir.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL Constituinte José Serra, no Substitutivo, não há, em nenhum momento, a palavra minério, ou mineral, ou lavra,
em nenhum tópico.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer, apenas para explicação, que V. Ex. a não
precisa ter essa preocupação quanto ao fato da incidência. Onde incidir imposto único, não poderá incidir neI!h~ ?ut!O imposto. Tendo sido eliminado o imposto
unico, mCId~ o rCM. Se desejarmos, por exemplo, que
sobre energia elétrica, sobre combustíveis não incida o
IP~, acho até. - e existe emenda nesse ~entido - que
teria de ser mserida no texto a não incidência do IPI.
Do contrário se correria o risco de o ICM do Estado ser
até pressionado pela incidência do IPI. Mas o ICM existe
e o ,assunto do IPI está sendo corrigido pelo Constituinte
Jose Serra. V. Ex. a pode ficar tranqüilo quanto a isso.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL to obrigado.

Mui-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos. Agradeço ao Constituinte Domingos Juvenil ter
respeitado o prazo estipulado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Aceito a advertência e agradeço o tempo que
V. Ex.a me dá, esperando cumprir o prazo fixado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Por
favor, V. Ex.a sempre respeitou todos os prazos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS _ Sr. Presidente, não consegui entender até agora
porque é atribuída como competência do Estado a cobrança do Imposto Territorial Rural. Ou seja, por que
se retira da competência da União passando para a competência dos Estados,
direito de se cobrar esse imposto
sobre as propriedades territoriais rur_ais. Nesta Comissão, temos nos caracterizado pela opçao de elaborar um
texto moderno, progressista, que seja aceito por toda a
Nação. Nesse aspecto, estamos entendendo frontalmente
contra a implantação da reforma agrária no Brasil. Os
argumento para essa transferência, vamos dizer assim e isso foi dito de maneira muito clara, tanto pelo Senhor
Presidente da Comissão, quanto pelo Sr. Relator - residiam na falta de eficiência da união em cobrar esse imposto. Mas tanto o Relator, quanto o Presidente são homens especialistas nesse assunto e sabem que a União é
eficiente na cobrança do Imposto de Renda. O Presidente
Francisco Dornelles, quando na Secretaria da Receita, demonstrou imensa competência na cobrança do Imposto de
Renda, do IPI. E por que a União não tem competência
para cobrar o Imposto Territorial Rural? Na realidade,
Sr. Presidente, Sr. Relator, a União nunca quis cobrar
esse imposto. Ela fez sua opção no passado, porque não
adotava as teses progressistas e modernas de se Implantar uma reforma agrária que não tivesse o ângulo ideológico, mas fosse uma opção para incorporar milhões e
milhões de brasileiros sem terras. Se ela não teve eficiência é porque realmente não quis ter, foi proposital. Agora, o que se faz em nome da eficiência? Retira-se da
União a propriedade de cobrar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e se atribui essa competência
aos Estados. E o que é que está fazendo? Chamo a aten-
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ção da Comissão para este fato. Está-se inviabilizando
o plano de implantação da reforma agrária neste País,
dentro de uma visão moderna, que não desestrutura a
atividade produtiva do campo, mas incorpore novas fronteiras e novas produções de alimentos. Através do Imposto Territorial Rural, a União há de estabelecer, de
maneira muito clara e precisa, uma política nacional que
não pode ser posta em prática pelos estados, que não
pode ser atribuição de diversos Governadores, muitos dos
quais contra a reforma agrária.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria a V. Ex.a que fosse direto ao tema, devido ao tempo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Na verdade, centro de uma visão moderna, caberia
à União esta competência para que fosse implantada a
reforma agrária neste País. Termino, dizendo que tenho
diversas emendas que vou retirar, nem vou comentá-las.
Parece-me muito grave - e tenho certeza de que não
passou pelo Presidente, que é um tributarista, nem pelo
Relator José Serra - a observação desses aspectos. Estamos fazendo uma opção clara, para impedir que se faça
a reforma agrária no Brasil, quando se passa da competência da União :para O' Estado o direito de se cobrar o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço ao Constituinte José Carlos Vasconcelos a colaboração dada e o respeito ao tempo determinado. Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR - (José Serra) - Quero dizer ao
nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos que, realmente, nem em sonho passou pela minha mente, ou na
da Comissão ou na da Subcomissão ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Reconheço a sua posição, porque V. Ex.a é progressista,
moderno.
O SR. RELATOR (José Serra) - ... essa barreira ao
processo de reforma agrária. Continuo sustentando que o
TI'R deve fisar na mão dos Estados. Mas, se nas etapas
posteriores, eu ficar convencido de que isso poderá ser
um obstáculo à reforma agrária, esteja certo V. Ex. a de
que proporei modificações nas outras instâncias da votação
da nossa Constituição.
Quando conversava antes com o Constituinte dei-lhe
um argumento, mas apenas um, dentre os vários que eU
tinha, no que tange à questão do ITR, que é muito mal
cobrado no Brasil. A União, hoje, inclusive, delega -essa
cobrança aos municípios. Ele é tão escassamente cobrado
que é equivalente a 0,5% da receita tributária da União. O
argumento não é apenas fiscalista mas mostra como esse
imposto não está sendo utilizado na prática.
Agora, há outra realidade por trás disso tudo que frustra a utilização do imposto: a desigualdade existente no
Brasil. Acontece que a legislação relativa ao imposto, no
que se refere a forma como é a:plicado, é muito prejudicada pelas diferentes realidades regionais. Uma pequena,
média ou grande propriedade do Pará, Estado do Constituinte Domingos Juvenil, é muito diferente da de Santa
Catarina, do oonstttuínte Walmor de Luca, onde predomina a média ou pequena propriedade, do ponto de vista da
estrutura fundiária. Então, para um Estado, o que seria
um nível razoável, para o outro não é. Em geral, a nivelação tende a fazer-se pelas estruturas, pelos Estados' onde
a propriedade mínima - ou o que é considerado :propriedadade pequena - é maior. Quer dizer, há dificuldade para a a.plicação de um lmposoo Te!l'rito!l.'ia.l Rural uniforme
no Brasil, exatamente pela caracteristica de desigualdade
que temos.
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Pareceu que os Es,tados teriam melhores condições,
inclusive na perspectiva da reforma agrária, mediante
convênios, com O' Governo Fec1eraJ., de realizar políticas
nessas direções. O instrumento do Imposto Territorial Rural é muito importante, não como instrumento fiscal da
arrecadação, mas para punir a terra ociosa, para ser um
imposto progressivo, enfim, para forçar melhor utilização
e distribuição da terra. Este o nosso propósito. Pareceu-nos
que o Governo Estadual te-Ia mais instrumentos para
isso, pois não há impedimento algum a nível de entendimento de convênios com o Governo Federal, mesmo porque o atual ITR não está trazendo recursos. Não faltarão
recursos para a reforma agrária. Quanto a instrumentos
de utilização, a desigualdade existente entre os Estados
que têm 60% da sua população no campo e outros que têm
apenas 10%, como é o caso de São Paulo, é uma realidade
diferente. Precisa ser tratada diferentemente, segundo os
diferentes Estados.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Já que o Presidente concedeu a palavra a outro Constituinte, pediria um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte José Carlos Vasconcelos, gostaria que cumpríssemos ...
O SR. RELATOR (José Serra) - Se V. Ex. a vai manter a proposta, voltamos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex. a que colaborasse. Precisamos terminar esse processo de votação. Já examinamos exaustivamente o assunto. Pediria a V. Ex.a que nos deixasse agora, como ficou
acertado, proceder à consulta.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com o
texto do art. 13, tens I, Ir, HI e V, do Relator José Serra;
os que estiverem de acordo com o art. 15, itens I, n, lII,
e § 1.0; os que estiverem de acordo com o texto do art. 16,
itens I, TI e m, do Relator José ssera, e com os arts. 17,
18 e 19 permaneçam como se encontram.
Os Constituintes que não estiverem de acordo, levantem a mão. (Pausa.)
A grande maioria aprovou o texto do Relator José
Serra. De acordo com os compromissos formulados, vamos
considerar prejudicadas as emendas feitas a esses itens.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE !cASTRO - Sr.
Presidente, quero manifestar formalmente a retirada de
pauta do meu pedido de destaque para as Emendas n.os
420-1, 419-8 e 414-7, de acordo com o nosso entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex.a o grande espírito de colaboração. Acredito
que, com esta decisão, vamos reduzir aproximadamente
seis horas da discussão do projeto do Sistema Tributário.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
para encaminhamento dos trabalhos. Tenho, no meu caso,
duas emendas e dois destaques que vou retirar. Pergunto
se devemos fazer um pronunciamento junto à Mesa ou
se a própria Mesa extrairá os destaques automaticamente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) -r-t- Consideramos prejudicados os destaques para esses artigos e
dispositivos do Anteprojeto do Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria que ficasse consignado na ata dos trabalhos que atendemos ao apelo e à
formulação da Presidência, retiro o destaque para a emenda que devolve à União a competência de cobrar o Imposto
Territorial Rural. Ainda dentro do acordo, gostaria que
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também ficassem consignados os compromissos assumidos
pela Presidência e pelo Relator de reverem adiante este
problema. Apesar de reconhecer a inteligência e a competência do nobre Relator José Serra, acho que S. Ex. a
não se ateve à questão ideológica deste problema. É verdade que a matéria tributária, por ser muito complexa,
induz a que se faça reflexão sobre os aspectos técnicos,
sem as vinculações ideológicas. Imagino a dificuldade de
se implantar a reforma agrária no Brasil, tendo que se
dividir entre diversos Governadores a postura ideológica
da cobrança desse imposto. As dificuldades que S. Ex. a
apontou da diversidade que existe no Brasil poderiam ser
resolvidas a nível da própria cobrança do imposto, estabelecendo-se um regime especial de diferenciação, contrário à determinação geral, para cobrança desses impostos
em diversas regiões do País.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Convido
o nobre Constituinte Benedito Gama para fazer parte da
Mesa, a fim de começarmos a votação dos demais artigos.
O SR. RELATOR (José Serra) - Permite-me V. Ex.a ?
Constituinte José Carlos Vasconcelos, o nosso comproJ.1ÚS80 é o de rever este assunto, caso se demonstre que se
trate de obstáculo à reforma agrária.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
pela ordem. Art. 1.0, item II, que são emendas supressivas.
O SR. CONSTITillNTE JOÃO CASTELO - Sr. Presidente, pela ordem. Antes de V. Ex.a entrar nesses destaques,
dentro do que foi acertado, acho que deveria colocar em
votação os artigos cujos destaques foram retirados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já houve aprovação geral dos artigos.
O SR. CONSTITillNTE JOÃO CASTELO - Não :;JOdem ser aprovados simbolicamente. V. Ex.a pode votar em
bloco, mas tem que haver votação.
O SR. CONSTITillNTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, pela ordem. O Substitutivo do Relator já foi
aprovado em bloco. Falta agora votar os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quero
dizer a V. Ex.a que o Substitutivo do Relator José Serra
foi aprovado em bloco e, no momento, ficou: satabelecído
que estão prejudicadas as emendas aos artígos meneionados.
Vamos passar à votação. O iConstituinte Nion Albernaz
pediu destaque para suprimir o item II do art. 1.0
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente não pedi para suprimir o item II do art. 1.0 Pedi
que fo~se colocada a expressão "serviços públicos específicos", de acordo com a emenda por nós apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não se
trata de supressão. Então, voltará no momento estabelecido.
O Constituinte Mussa Demes solicita a supressão do
item V do art. 7.0 Com a palavra o Constituinte Mussa
Demes.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente, Sr. Relator, ses, constituintes, na SUbcomissão, da
qual fiz parte, criava eu entre os que batalharam e se empenharam pela aprovação de dispositivos, no sentido em
que os direitos do contribuinte fossem respeitados na Constituição e ele não viesse a ser alvo de violência por parte
da União. Nesse particular, tenho a certeza de que eu e o
nobre companheiro José Maria Eymael fomos daqueles que
mais se empenharam por isso. Todavia, sinto-me no dever
de pedir a supressão desse dispositivo, que faz desapare-
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cer totalmente os privilégios de natureza processual, no
caso da cobrança dos créditos tributários da União. Faço
isso porque acredito que, em razão da perda significativa
que a União terá, se aprovado o Relatório na forma como
está concebido, teremos obrigação de proteger esse crédito tributário, a fim de que a União não fique ainda mais
débil do que estará, com a apresentação do Substitutivo
do Con~tituinte José serra.
Estou consciente de que isso significará certo retrocesso em relação ao capítulo "Das Garantias do Contribuinte", mas o considero indispensável na atual conjuntura.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer a V. Ex.a , Constituinte José Maria Eymael,
que existe o mesmo pedido de supressão, formulado pelo
Constituinte Osmundo Rebouças. Assim, se V. Ex.a concordar, concederei ao Constituinte Osmundo Rebouças a
palavra, para defender sua posição e V. Ex.a contraditaria
os dois posteriormente.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS Para poupar tempo, queria reforçar os argumentos do
Constituinte Mussa Demes, dizendo que devemos proteger
o contribuinte contra a voracidade da Fazenda Pública.
Todavia, o fato de não se estabelecer qualquer privilégio para a Fazenda Pública constitui uma forma de ver
que entendo completamente desvirtuada, porque significa
uma instância de defesa da sociedade em geral, e não de
um órgão específico de Governo.
A Fazenda Pública tem de ser encarada como o interesse de todos os contribuintes honestos do Brasil, que
querem cumprir suas obrigações. De modo que conceder
um privilégio à Fazenda Pública significa proteger os
contribuintes sérios e honestos, contra aqueles desonestos, que armam verdadeiras arapucas para não pagar imposto, para evasão e sonegação. Acredito que esse órgão,
que é instância da sociedade e de todos os contribuintes,
deve ter alguns privilégios.
Ao proteger determinados contribuintes que sistematicamente sonegam, que jamais pagam, principalmente
aqueles de alto nível de renda, como grandes empresas
_ há grandes escritórios advocatícios especializados em
defesa do sonegador - estamos prejudícando os contribuintes em geral, os honestos, que merecem a nossa proteção. Acredito que esse tipo de supressão não deveria
ser estabelecido no texto da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Sr. Presidente, ao longo de todos os trabalhos da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das
Receitas, foi nossa grande preocupação, junto com outros
companheiros, dentre os quais ídentíííeo o Constituinte
Mussa Demes, estabeleceu-se uma efetiva defesa do contribuinte. Em função disso, pela primeira vez na história
constitucional brasileira, existirá na Constituição uma
seção específica, que fala do estatuto do contribuinte. No
anteprojeto do Relator, Constituinte José Serra, há a Seção "Das Limitações ao Poder de Tributar". Lá estão elencados princípios que efetivamente estabelecem a dignidade do contribuinte, como a proibição do tributo ser
confisco, a correlação do tributo com a capacidade contributiva, a transparência tributária.
Não há dúvida, Sr. Presidente, de que o maior mandamento, o mais importante de todos foi aquele que estabeleceu igualdade entre o contribuinte e o Estado. Hoje,
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qual é a realidade no País em termos de processo fiscal?
Há o Estado todo-poderoso e o contribuinte completamente apequenado.
O art. 188 do Código de Processo Civil estabelece que
a Fazenda Pública ...
O Sr. Presidente faz soar a campainha.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
Sr. Presidente, já vou concluir. 'Dois Constituintes me
antecederam, por isso, acredito que disponho de seis minutos para contraditá-los.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tenho
medo de que, em virtude do brilho de sua exposição, eu
me esqueça do tempo regimental e deixe V. Ex.a excedê-lo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Vou adiantar meu raciocínio, no sentido da conclusão
citando apenas um exemplo. O Código de Processo Civil
estabelece que a Fazenda Pública tem quatro vezes o prazo que o contribuinte tem para sua defesa. Ela tem duas
vezes o prazo para recorrer, enquanto que, se o contríbuinte não pagar um débito fiscal, a Fazenda lho caberá
vezes o prazo para resorrer, enquanto que, se o contribuinte pagar a mais e for buscar o seu dinheiro de volta,
ele o receberá sem juros e sem correção monetária. É
uma situação de profunda injustiça.
Conversamos longamente com o Prof. Jorge Alcides
Costa tributarista que assessora largas áreas de Estados
brasil~iros e chegamos a esta redação, que apenas a nível
processual: estabelece igualdade entre contribuinte e Estado. Não se quer diminuir a força da Fazenda, mas que
o contribuinte tenha o mesmo tamanho do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte José Serra.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada a emenda.
Quanto ao art 8.°. item Ir, letra d, também V. Ex.a.
retira?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Retiro.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS - Sr. Presidente, peço a palavra para solicitar um esclarecimento,
que julgo importante para nossa localização nesta votação.
Até o art. 8.°, não há nenhum destaque oferecido?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estamos examinando, primeiro, os destaques supressivos. Posteriormente, passaremos às emendas..
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - Sr. Presidente, para melhor ordenamento dos trabalhos e racíocínio dos Constituintes, não seria interessante V. Ex.a submeter artigo por artigo? Assim já ficaria tudo resolvido.
O SR. PRESJ:DENTE (Francisco Dornelles) - Tenho
de submeter primeiro os supressivos.
O. SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - V. Ex.a
poderá colocar o supressivo sobre o artigo e depois submeter à votação o Substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A matéria já foi ordenada. Vamos fazer assim.
O SR. RELATOR (José Serra) - Por que em homenagem a ele, e não a mim?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Porque ele é mais tributarista do que V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto ao Constituinte José Carlos Vasconcelos se também
retira o destaque em relação ao art. 8.0, inciso Il, letra d.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Retiro, Sr. Presidente, em homenagem ao Relator; assim S. Ex.a não terá motivos para contestar.

O SR RELATOR (José Serra) - Sr. pr.esidente, eu
optaria pór manter o item V do art. 7.°, dentro da Seção
"Das Limitações ao Poder de Tributar".
Creio que, aqui, quando se fala. em Fazenda pú~lic~,
não se refere apenas à Fazenda NaciOnal, mas também a
Estadual e a Municipal. Eu optaria por manter. es~a norma que veio de um entendimento da Subconussao, que
aco'lhemos na perspectiva da defesa do contribuinte. Destaco também a importante contribuição que o Constituinte
José Maria Eymael deu na confecção de todo esse Capítulo. Se não me equivoco - o Constituinte Fernan~o
Cunha poderá confirmar - .a 'própria fdéia ?-e criaçao
dessa seção coube ao Constitumte Jose Maria Eymael.
Acho que é justo reconhecer isso de público.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
passar à votação.
Os Constituintes que estiverem de acordo com a proposta do Substitutivo do Relator, defendida pelo Constituinte José Maria Eymael, fiquem como estão.
Os Constituintes que estiverem de acordo com a
emenda supressiva apresentada pelo Constituinte Mussa
Demes e Osmundo Rebouças levantem a mão. (Pausa.)
Permanece o texto de autoria do Constituinte José
Serra, Relator.
Vamos votar agora o pedido de destaque formulado
pelo Constituinte Nion Albernaz, referente à emenda aditiva do item I do art. 8.°
oonstítuínte José Carlos Vascon,celos, a 'emenda ao
art. 8.°, item II, b, é supressiva?

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento, para que nos localizemos nesta votação. Não sei se até o art. 8.° ou qualquer destaque oferecido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estamos examinando primeiramente os destaques supressivos.
Posteriormente iremos às emendas.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, para um melhor ordenamento e clareza de raciocínio dos Constituintes, não seria interessante V Ex.a colocar artigo por artigo? Assim já iríamos resolvendo tudo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tenho
de colocar em votação primeiro as emendas supressivas.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sugiro que
V. Ex.a coloque as emendas supressivas sobre o artigo e
depois ponha em votação o Substituivo sobre o mesmo
artigo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Isso,
não. Estou seguindo a ordem. Já foi ordenado, e vamos
fazer assim, seguindo a mesma metodologia.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Seria apenas a título de uni melhor entendimento por parte de
todos. 00 contrário, volta-se ao prímeíro ao segundo e ao
oitavo, e fica uma grande confusão.
'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Em homenagem a V. Ex.a , retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ço a V. Ex.a
'

Agrade-
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Tem a palavra o Constituinte Jessé Freire.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - Sr. Presidente, é para um esclarecimento sobre o art. 8.°, inciso
II, alínea c. Há um pedido de destaque para a supressão
de uma expressão. No caso, estaria sendo analisada a
supressão da totalidade da emenda, ou apenas da expressão? Trata-se da Emenda n.O 60l.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Esta é
uma emenda modificativa, que vai ser chamada oportunamente.
No momento, estamos apreciando artigos do Substitutivo. Ainda não chegamos às emendas.
O Constituinte Divaldo Suruagy solicitou a supressão
do art. 10. Comt S. EX.e não está presente, aguardaremos sua volta.
O Constituinte José Tinoco apresentou destaque para
a supressão do art. 12.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TINOCO - É uma emenda modificativa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco <Dornelles) - Se é
modificativa, chamaremos no momento em que forem
apreciadas as emendas modificativas.
A Constituinte Rose de Freitas pediu a supressão do
art. 12.
Os Constituintes Geraldo Fleming e Waldeck Ornélas
também pediram destaque para defender a supressão do
art. 12.
Tem a palavra o Constituinte Geraldo Fleming.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO FLEMING - Este
destaque é de autoria de um colega que se encontra ausente. Gostaria que fosse apreciado quando S. Ex.a retornar.
Apenas subscrevi a emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Pela ordem, Sr. Presidente. Também formulei um pedido de destaque relativamente à supressão desse artigo, e
não está relacionado aqui.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Darei,
então, a palavra a V. Ex.e, para defender a supressão do
art. 12.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Pela
ordem, Sr. Presidente. Da mesma maneira, tenho também
um pedido de destaque visando à supressão do art. 12.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
._ Aliás a supressão não é somente do art. 12; é também do 'art. 27, do Substitutivo.
O Constituinte Firmo de Castro defenderá essa emenda.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - É um
privilégio que agradeço, mas que, pela ordem, natura~
mente deixo a defesa a cargo de V. Ex.a, nobre ConstItuinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estamos
discutindo a supressão do art. 12.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Vamos, então discuti-lo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Um
minuto, por favor. Já se encontra presente aqui o ponstituinte José Dutra, o primeiro a solicitar a supressao 'do
art. 12. Tem S. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr. Presidente, a emenda que objetiva suprimir o art. 12 do subs-
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titutivo tem grande razão de ser para todas as regiões
do País em que há concessão de incentivos fiscais. Vale
sublinhar que entre o texto original e o agora proposto,
houve modificação substancial, de vez que, rio texto original, o Relator objetivava efetivar uma avaliação, pelo
Congresso Nacional, de quatro em quatro anos. Mas, na
modificação, o eminente Relator colocou uma palavra
que me parece altamente prejudicial, na medida em que
analisarmos os incentivos fiscais como metas a serem atingidas. Existe, no art. 12, a palavra "periodicamente". Ora,
nenhum empresário sairá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais ou de qualquer Estado desenvolvido para investir na Amazônia, enquanto tiver essa espada
de Dâmocles permanentemente lançada sobre a sua cabeça.
Isso é altamente prejudicial ao desenvolvimento dessas regiões, particularmente a minha, a Região Norte. E
mais: é especialmente prejudicial ao Estado do Amazonas,
porque esse Estado, além de ter os incentivos fiscais oriundos da Sudam, tem ainda aqueles oriundos da Suframa.
Isso para nós não só esterilizaria o processo de desenvolvimento até agora experimentado, nesses vinte anos de
existência da Zona Franca de Manaus, como impediria que
outros empresários fossem investir na Amazônia Ocidental, ou, mais particularmente, no Estado do Amazonas.
É essa, portanto, a razão de solicitarmos a supressão
do art. 12; por ser altamente prejudicial não só ao Amazonas, mas ao próprio Brasil.
Sr. Presidente, o desenvolvimento da Amazônia, hoje,
é questão de segurança nacional. Se não ocuparmos e
não desenvolvermos a Amazônia, estaremos, em tempo
não muito distante, talvez perdendo partes da região.
É esta a razão, eminente R,elator, da emenda supressiva que apresentamos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Relator, Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - No caso, deu-se o
seguinte paradoxo: no Anteprojeto - ou seja, no Substitutivo anterior - tínhamos um conjunto de disposições
relativas aos incentivos, que foram modificadas, com base
na proposta dos Constituintes José Dutra e Gerson Camata. Fiz, então, a modificação, acolhendo o espírito das propostas de V. EX.e Não estava em cogitação a inclusão da
palavra "periódico", uma vez que se dizia:
"Disposição legal que conceda isenção ou outro benefício fiscal terá seus efeitos avaliados pelo
Poder Legislativo competente, nos termos do disposto em lei complementar."
É a lei complementar que vai dispor sobre isso.
A palavra "periodicamente" entrou realmente por algum
erro, ou por vício da redação anterior, que permaneceu de
maneira alheia à minha vontade. Consideraria isso como
um equívoco e solicitaria ao nobre Constituinte José Dutra e ao Constituinte Gerson Camata, se é que este se
vai manifestar sobre o assunto, que me permitissem fazer
essa correção, com a supressão do termo "periodicamente". Meu propósito foi exatamente atender à proposta de
V. Ex.a Inclusive, anotei: "Olhar a emenda Constituinte
José Dutra, que quero ver incorporada no texto".
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - A retirada
da palavra "periodicamente" atende aos nossos reclamos.
O SR. RELATOR (José Serra) - Nobre Constituinte,
estou surpreso de ter encontrado a palavra aqui.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quero,
dizer a V. Ex a que o Constituinte José Serra já havia
manifestado estranheza quanto à manutenção da palavra
"periodicamente" no texto. S. Ex. a já havia feito as recla-
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mações devidas à Assessoria por não ter acolhido o pedido
de retirada da palavra, o que decorreu de negociação feita
com V. Ex. a e com o Constituinte Gerson Camata.
O SR. CONSTITUINTE .JOSÉ DUTRA - Sr. Presiden'te, o autor da emenda sou eu, mas quem requereu o
destaque foi o eminente Constituinte Geraldo Fleming.
A S. Ex. a, portanto, competiria fazer a retirada do destaque.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem. Quero informar
também a retirada de outra do pedido de destaque relacionado ao art. 12, pelas mesmas razões apresentadas pelo
Constituinte José Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
desculpas. Não falei a V. Ex. a porque seu nome não estava
nessa relação. Vamos votar agora a supressão do § 1.0 do
art. 13, defendida pelo Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente
Srs. Constituintes, acredito que é importante neste momento avaliarmos o que significa o Poder Executivo o
direito de definir alíquotas para os impostos descritos no
§ 1.0 Acredito que no caro do Imposto sobre Importação,
em função de acordos internacionais, devemos delegar ao
Poder Executivo essa atribuição. Mas tenho dúvida de que
se deva delegar ao Poder Executivo atribuição para definir alíquotas para o IPI, ou para operações de crédito.
Esse parágrafo é demasiadamente abrangente, devendo ser
suprimido, ou reduzido na sua abrangência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Sr. Relator, Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, não
acolho a emenda supressiva do Constituinte César Maia.
Inclusive, no § 1.0, não há maneira de se fazer a contração
de um ou outro item do artigo. No caso do Imposto sobre
Importação de !produtos 'estrangeiros, essa 811ter8lção tem
que ser feita, às vezes instantaneamente. Por exemplo,
quando se faz uma maxidesvalorização, tem-se que instituir imediatamente, em muitos casos, o Imposto sobre
Importação.
Isso tudo, por outro lado, tem que ser feito nos termos da lei. Há uma lei que fixará limites e de alguma
forma delimitará esse poder de a União intervir. Portanto sou enfaticamente a favor da manutenção do § 1.0
A ' sua supressão, inclusive, provocaria distorção irreparável no texto, do ponto de vista do que nele deve constar a respeito da capacidade de a União fazer política
econômica e inclusive, da própria coerência do conjunto
do texto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra o Constituinte César Maia.

Com a

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Os esclarecimentos do Sr. Relator foram suficientes. Retiro a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
retira a emenda. A emenda ao art. 15, § 1.0, já está prejudicada. Era de autoria do Constituinte Irajá Rodrigues.
Há uma emenda ao § 4.° do art. 15, do Çol1'stituinw Firmo
de Castro - Concedo a palavra a S. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - A
idéia da emenda supressiva, Sr. Presidente, relaciona-se
com a seletividade do novo ICM, o que poderia permitir
proliferação muito grande de alíquotas, variando de produto para produto, de Estado para Estado. Essa é uma
questão que, na verdade, traz preocupações. De forma
que submeteríamos à consideração do Plenário a supressão da parte do parágrafo que diz: "... admitida sua se-
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letividade, em função da essencialidade das mercadorias e
dos serviços ... "
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer ao Constituinte Firmo de Castro que, dentro
do conjunto, ou é pedido a supressão do parágrafo, ou a
sua manutenção. Houve entendimento baseado na posição
do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho e não posso simplesmente falar nas outras partes. Ou é a supressão total,
ou é a manutenção.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, isso se aplicaria se eu fosse reduzir a minha
emenda. A minha emenda é supressiva apenas dessa parte
do parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Neste
caso, vamos examinar a emenda de V. Ex. a, e não a supressão do parágrafo. Se V. Ex. a apresentou emenda neste
sentido, vamos examinar a sua emenda posteríormenteO SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, para facilitar os trabalhos, permito-me retirar
a emenda e deixar esse assunto para os estudos mais avançados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Art. 15,
§ 5.°, item 11. O Constituinte Domingos Juvenil tem a
palavra.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, novamente se trata o problema mineral. Como
já está perfeitamente esclarecido, retiro a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex. a
Com a palavra o Constituinte João Castelo.
O SR. CONSTITUINTE JOãO CASTELO - Também
retiro a emenda, Sr. Presidente. l!l sobre o mesmo assunto.
Já está esclarecido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Art. ,15,
§ 9.0, item II letra b. O Constituinte Darcy D~it,?s também
retira sua emenda? Com a palavra o Constltumte Darcy
Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Não, Sr.
Presidente, e V. Ex.a me permite gostaria de encaminhar
a votação, já que este é um assunto de muita relevância.
A nossa proposição é no sentido de suprimir do art. 15,
§ 9.°, item II, letal' b, a expressão "e energia elétrica". Vou
explicar por que.
O art. 15 diz que "compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos". Há um parágrafo que diz que
esses impostos não incidirão sobre energia elétrica. A nãoincidência desses tributos sobre energia elétrica nas operações interestaduais retira dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da
exploração dos recursos naturais existentes em seu território.
E digo mais: há que se distinguir, Sr. Presidente, entre
tributo e renda ou remuneração do investidor. Não há
como defender a isenção do tributo, que cabe ao Estado,
sob a alegação de que é a União que decide e investe pesadamente, através de suas empresas, em instalações geradoras. O prejuízo que têm os Estados produtores de energia
é muito grande, como é o caso do meu Estado, o Paraná,
que teve milhares de hectares de terras alagadas por Itaipu
e pelas hidrelétricas construídas por São Paulo, na divisa
entre os dois Estados. Não é possível prevê nesta Constituição a proibição de que o Estado possa fazer a cobrança
do ICM, se assim o desejar. Entendo que não é possível
também outros Estados geradores de energia, como o Paraná aceitarem a inserção de tal dispositivo nesta Constituição.
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Sr. Presidente, os Estados produtores e alguns Esta- que envolve essa questão, localizado no art. 15, § 9.°, inciso
do! do Nordeste também são produtores - têm o mesmo I, alínea, b, que diz:
problema; importam energia isenta de imposto para um
"§ 9.° O imposto de que trata o item nI:
Estado mais rico, especialmente para aquele que consome
mais energia - São Paulo, por exemplo e este depois vai
Ir - não incidirá:
vender os produtos com o valor agregado da energia, tenb) sobre operações que destinem a outros Esdo o resultado na cobrança do imposto com o produto inatados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e
cabado. Neste sentido, apelo ao ilustre Relator para que
gasosos dele derivados, e energia elétrica."
atenda ao pedido de supressão neste dispositivo, desta expressão "e energia elétrica", do art. 15 § 9.° item Ir, letra
Tirando a expressão "manutenção de crédito", o que
b, a fim de que não se tire o direito dos Estados de cobrar poderia acontecer? Por exemplo: O Paraná vende energia
esses impostos. Depois, cada um de per si, resolverá se elétrica, e os produtores intermediários, quando o produto
cobrará ou não a exportação de energia. Entendo que, do fosse exportado, requererem a devolução de um imposto
contrário, se estará tirando o direito de o Estado produtor que não foi cobrado: e isso traria prejuízo para o fisco
resolver a adotar.
do Estado respectivo. Então, atendendo ao reclamo dos
Queremos apenas a supressão da expressão. Não vamos Constituintes, suprimimos este dispositivo, para não caudizer que vamos tributar. Mas, estando ipl'evilSto aquí, ja- sar uma injustiça.
mais o Estado poderá exercitar o seu direito como legíDiria, por último, que, como hoje o rOM não é cobrado,
tímo.
efetivamente não se trata de prejuízo. Está-se tirando algo
que já se tem. Por esta razão não acolho a emenda supresO SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço ao Constituinte Darcy Deitos a manifestação apresen- síva do Constituinte Darcy Deitos.
tada e o prazo rigorosamente cumprido.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Lamento,
Com a palavra o Sr. Relator, Constituinte José Serra. ilustre Relator José Serra, porque realmente o meu Estado
se sentirá muito prejudicado com este entendimento de
O SR. RELATOR (José Serra) - Os Constituintes des- V. Ex. a
ta Comissão acabam de ter a oportunidade de conhecer
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.a fizesse uma conoutra dimensão do combativo Deputado Darcy Deitas. Até
agora, havia aparecido sua dimensão valente, que muito sulta preliminar.
admiro de defensor dos interesses nacionais e das causas
O SR. RELATOR (José Serra) - O meu Estado, tamsocíais. Agora vimos entrar uma questão regional nas bém.
preocupações do Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - l!: o que
fazer uma consulta prévia: os Srs. Constituintes que estio
move V. Ex. a e a n6s também a fazermos política.
verem de acordo com o Constituinte José Serra permaneO 00. RELATOR (José serra) - Qual é o problema? çam como estão.
a
Por que incluímos aqui o dispositivo que V. Ex. a de
a SR. CONSTITUINTE DARCY DEITas - Seria bom
zerar as alíquotas interestaduais de energia elétrica e dea
rivados de petr6leo? Por que houve uma política nacional, V. Ex. esclarecer do que trata exatamente a emenda que
visa
supressão
da expressão "e energia elétrica".
ao longo desses anos, a respeito da produção desses dois
insumos? Por exemplo, os Estados pequenos do Nordeste
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex. a
não são produtores de energia elétrica, nem têm refinarias, apresentou-a tão bem, que não ouso adicionar nada às
o combustível vem de Estados vizinhos. O Rio de Janeiro suas palavras.
é um Estado com muitas refinarias. São Paulo, com um
Os Constituintes que estiverem de acordo com o disbalanço energético de importação de energia elétrica, exporta bastante combustível, porque também possui muitas positivo mantido pelo Constituinte José Serra, que estarefinarias. A Bahia é outro Estado onde se localizam muitas belece a não-incidência do rCM nas operações interestaduais sobre energia elétrica e gasolina, permaneçam
refinarias, construídas pelo Governo Federal. Então, haveria uma verdadeira conflagração no Brasil, se exportassem como estão.
impostos por conta da produção desses insumos. l!: claro
a SR. CONSTITUINTE DARCY DEITas - Só enerque alguns Estados, como Paraná, São Paulo, Rio de Ja- gia elétrica, Sr. Presidente.
neiro, Bahia - os do Nordeste, certamente os Estados
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - a artigo
pequenos não entrariam - teriam privilégios com essa
situação. Mas seria inaceitável, do ponto de vista federati- fala nos dois.
vo. Daí a preocupação de colocar a alíquota zero aqui.
a SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Mas pedia Senado Federal fixará alíquotas internas, quando julgar mos supressão apenas da expressão "e energia elétrica",
que seja o caso. Está dito que as alíquotas internas míO SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Muito
nimas não poderão ser superiores a interestadual. Nos
casos em que ocorra guerra fiscal, o Senado poderá tam- bem, sobre energia elétrica. as 'que aprovarem permanebém fixar uma alíquota mínima, que seja superior à in- çam como estão.
terestadual. A alíquota zero serve para garantir constiAqueles que acolherem a proposição do ilustre Constucionalmente uma situação de não-conflagração. De outra tituinte Darcy Deitos levantem a mão.
maneira, poderia produzir-se no País uma guerra fiscal
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presiinclusive os Estados vizinhos. Insisto: não é nem o caso
de São Paulo, nem do Paraná, porque, no balanço energé- dente, solicito verificação de votação.
tico o Estado sairia ganhando, graças à exportação de deria SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
vados de petróleo para outros Estados. Por isso, colocamos proceder a verificação.
a alíquota zero, que me parece essencialmente por tratarAqueles que desejarem a manutenção da emenda do
se de um caso em relação ao qual não pode haver dúvidas.
Recebemos manifestações de diversos Estados nesse sen- Constituinte Darcy Deitos art. 15, § 9.°, II, b - suprimir
a expressão "energia elétrica" dirão "sim". Os que estivetido.
rem com o Constituinte José Serra dirão "não".
Por outro lado, chegou-me a observação do Constituin(Votação)
te Affonso Camargo, a respeito deste problema e de outro,
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Votaram "sim" os Constituintes: Affonso Camargo,
Basílio Vilani, Darcy Deitos, Domingos Juvenil, Fernando
Gasparian, João Carlos Bacelar, João Machado Rollemberg,
Jovani Masini, Jutahy Magalhães, Mauro Campos, Sérgio
Spada, Sérgio Werneck; Votaram "não" os Constituintes:
Adhemar de Barros Filho, Adroaldo Streck, Airton Sandoval, Benito Gama, Fernando Bezerra Coelho, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco Dornelles, Furtado Leite, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Harlan Gadelha, ban Bonato, Jessé Freire, João Castelo, João Natal, José Carlos
Vasconcellos, José Guedes, José Luiz de Sá, José Luiz Maia,
José Maria Eymael, José Serra, José Tinoco, Lézío Sather,
Márcio Braga, Messias Góis, Mussa Demes, Nion Albernaz,
Osmundo Rebouças, Pedro Ceolin, Rose de Freitas, Simão
Sessim, Virgílio Guimarães, Wilson Campos, Hélio Rosa,
Victor Fontana e César Maia; absteve-se de votar o Constituinte Jesus Tajra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Trinta
e sete Srs. Constituintes votaram "não", doze votaram
"sim", e houve uma abstenção. Foi rejeitada a propositura do Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, quero agradecer aos onze Constituintes esclarecidos que votaram com a minha proposta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr.
Constituinte Firmo de Castro, quanto à solicitação de
V. Ex. a (Pausa.) No art. 24, os §§ 1.0 e 2.0 são supressivos?
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, retiro da pauta o assunto, embora saiba que,
pela primeira vez, teria o voto-favorável do Relator.
O SR. RELATOR (José Serra) - O Constituinte Firmo de Castro não me quis dar a satisfação de acolher uma
emenda feita por S. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Presidente, também tenho uma emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Mas ainda não estamos votando as emendas. Estamos votando apenas as supressivas.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUíZ MAIA - Mas a
minha emenda é supressiva.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Supressiva de que artigo?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUíZ MAIA - Do art.
24 e seus parágrafos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estamos votando os destaques dos dispositivos Constituinte
Waldeck Ornélas. (Pausa.) Constituinte Lezio Sathler,
V. Ex.a deseja a supressão do art. 27?
Tem a palavra o Constituinte Lezio Sathler.

dadeiro fantasma de destímulo para aqueles que deram
início a esse processo de investimento nessas áreas, onde
usufruem do benefício da isenção fiscal. Entendemos ser
desnecessário constar essa matéria do texto constitucional.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Sr. Presidente, permita-me argumentar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao Constituinte Gerson Camata, que, a exemplo
do Constituinte Lézío Sathler, solíeítou a supressão do
art. 27.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - A matéria já é tratada no art. 12, e acho que a supressão enxugaria nosso relatório, e o tornaria mais prático. Por outro
lado, por parte dos investidores, daqueles que acreditaram
na legislação pertinente, poderia provocar certa retração,
certo prejuízo. Até que houvesse a lei complementar para
aprecíação, seria interessante suprímír-se, inclusive para
não tornar o texto redundante, repetitivo. !Esse o apelo
que faço ao Sr. Relator.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem. Apesar de não
ter apresentado destaque para o art. 27, tenho uma emenda na mesma linha daquela destacada pelos Constituintes
José Carlos Vasconcelos e César Maia.
Indago: se o pedido de destaque para o dispositivo
feito pelos dois Constituintes que já falaram for negado,
isso prejudicaria as emendas posteriormente?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se for
acolhido, ficam prejudicadas as emendas.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - As
emendas terão sfdo satisfeitas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se for
acolhido o pedido de destaque, não serão votadas as emendas; mas, se não acolhido, V. Ex.a poderá apresentar suas
emendas substitutivas, aditivas.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Mesmo
que as emendas substitutivas tenham o mesmo teor do
pedido de destaque?
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não,
S. Ex.a s estão pedindo a sunressão.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - A
emenda é no mesmo sentido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se suprimirmos agora, o pedido da emenda já terá sido atendído.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Mas,
indago: se não for acolhido, as emendas serão prejudicadas?

O SR. CONSTITUINTE LÉZIO SATHLER - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, entendemos, inicialmente, que o art. 27 é matéria correlata do art. 12,
já tratado aqui. Fazemos três observações iniciais que
justificam a supressão desse artigo. Em primeiro lugar,
argumentaríamos, dizendo ser desnecessária a inserção
dessa matéria no texto constitucional. Ela poderia constar
de lei complementar, uma vez que o próprio Poder Legislativo, através desses instrumentos criados por lei e por
ele aprovados, já diz quais são os mecanismos que devem
regular. No texto encontramos justamente a expressão
"será" submetida à avaliação do Poder Legislativo". Já é
prerrogativa do Poder Legislativo. Qualquer membro desse
Legislativo poderá, a qualquer momento dar iniciativa a
matéria dessa natureza, através de emenda, no Congresso
Nacional. Argumentamos também que isso criaria um ver-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - As emendas ficam prejudicadas.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sendo
assim indago ainda: nós, que temos emendas, teremos direito a argumentar em defesa dessas emendas?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se sua
emenda for substitutiva, aditiva ou modificativa, sim; se
for supressiva e já tiver sido suprimido o dispositivo em
questão, não.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Mesmo se a emenda tem o mesmo efeito do pedido do destaque?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se não
for acolhida a supressão do dispositivo, sua emenda fica
válida.

318

Sábado 22

DIARIO DA AS3EMBLÊIA NACIONAL CONSTITUINTE (Sup!emento)

o SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Na
verdade, ficarei constrangido em defender a emenda, depois
de pedida a supressão desse artigo, se agora a análise do
plenário for no sentido de rejeitar o dispositivo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - No momento oportuno darei a palavra a V. Ex. a
Os Oonstítuíntes Lezio Sathler e Gerson Camata pedem a supressão do art. 27. Com a palavra, o Constituinte
José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - O art. 27 pertence
às disposições transitórias e trata também da revisão dos
incentivos. Acolho a proposta de supressão dos Parlamentares do Espírito Santo, para atender ao espírito do art.
12, reformulado. Queria apenas dizer algumas palavras a
respeito da questão dos incentivos. :É muito importante,
no Brasil, fazer-se uma revisão no sistema de incentivos,
não para suprimir os de caráter regional, mas para melhorá-los, onde for possível, porque nada é perfeito. Há vários
outros. Os que não são de caráter regional deveriam ser
suprimidos, mas não os de caráter regional tendentes a corrigir desigualdades. O espírito da nossa proposta era este.
O art. 12, na forma como ficou, enseja que isso seja feito
posteriormente pelo Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. Com a palavra o Constituinte João
Castelo.
O SR. CONSTITUINTE JOAO CASTELO - Sr. Presidente, uma vez acatando o ponto de vista pelo Relator,
nada havendo no sentido de contraditar, acho que cabe
apenas a V. Ex. a colocar em votação o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. Aqueles que estiverem de acordo
com o Relator José Serra e, conseqüentemente, com os
Constituintes Gerson Camata e Lezio Sathler, pela supressão, permaneçam como estão; aqueles que desejam a manutenção do dispositivo levantem a mão. (Pausa.) Permaneceu a posição. Foi suprimido o art. 27.
Vamos proceder à votação. Quem votar "sim" estará
a favor dos Constituintes Lezio Sathler, Gerson Camata e
conseqüentemente, com o Relator; quem votar "não" estará com o Constituinte José Tinoco.
(Votação.)
Votaram "sim" os Constituintes: Wilson Campos, Virgilio Guimarães, Simão Sessim, Sérgio Werneck, Sérgio Spada, Ruberval Piloto, Rose de Freitas, Pedro Ceolin, Osmundo Rebouças, Nion Albernaz, Mussa Demes, Messias Góis,
Mauro Campos, Márcio Braga, Lezio Sathler, Jutahy Magalhães, Jovani Masini, José Serra, José Maria Eymael,
José Luís Maia, José Luiz de Sá, José Guedes, José Carlos
Vasconcelos, João Natal, João Machado Rollemberg, João
Castelo, João Carlos Bacelar, Jesus Tajra, Jessé Freire,
Ivan Bonato, Irajá Rodrigues, Harlan Gadelha, Gerson
Camata, Geraldo Fleming, Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Firmo de Castro, Fernando Bezerra Coelho, Domingos
Juvenil, Benito Gama, Basilio Vilani, Affonso Camargo,
Adroaldo Streck, Adhemar de Barros Filho, Victor Fontana, César Maia, Hélio Rosas. Votaram "não" os Constituintes: José Tinoco e' Airton Sandoval.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aprovada a supressão do art. 27, com quarenta e sete votos favoráveis e dois contrários.
Os Constituintes José Luiz Maia e Benito Gama retiraram pedido de destaque para o art. 24 e §§ e para o art. 29
itens I e lI.
Começaremos agora a votar as emendas. Vamos votar
a primeira emenda, do Constituinte Nion Albernaz, que
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estava erroneamente incluída como supressíva mas é modificativa.
Concedo a palavra ao Constituinte Nion Albernaz, que
deseja modificar o item II do art. 1.0
Peço aos Srs. Constituintes atenção toda especial para
o assunto que vai ser levantado pelo Constituinte Nion
Albernaz.
.
Com a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Pre·
sidente, na definição dada pelo Relator José Serra, S. Exa.
não se refere a serviço público especifico; apenas diz:
"I - taxas, em razão do exercício de atos de poder
de policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos prestados ao contribuinte."
No entanto, o Código Tributário, cuja doutrina é derendida pelos melhores tributaristas, entende que o especifico é parte fundamental da conceituação da taxa. Não
apenas o especifico, mas o divisível. Entendemos que o divisível estabelece restrições tão amplas que inviabiliza a
administração pública, quando quer cobrar tributos, como
a taxa de iluminação pública e a de conservação de estradas. Conforme define o Código, específicos são os serviços
que possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade e de necessidade pública. Não podemos abrir tanto a cancela. Eliminar o divisível é justo, mas
eliminar o especifico, no nosso entender, é dar uma prerrogativa muito ampla ao Poder Público, que pode abusar
desses poderes.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Sr. Relator, Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - A emenda do Constituinte Nion Albernaz qualifica serviços públicos, dizendo
"serviços públicos específicos", acrescenta o termo "específicos", uma discussão muito complexa a respeito da questão dos serviços públicos, taxas e serviços públicos específicos e divisíveis.
Vou optar por acolher a emenda do Constituinte Nion
Albernaz. Devo dizer que a discussão, nos termos em que
S. Ex.a a coloca, poderia merecer alguma qualificação
maior e considerações mais extensas, porque acrescentar
o termo "especificos" acarreta implicações importantes.
Não obstante isto, vou mesmo optar por acolher a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta. Os Srs. Constituintes que aceitarem a
emenda do Constituinte Nion Albernaz, acatada pelo Relator, Constituinte José Serra, permaneçam como estão. Os
que forem contrários levantem a mão.
Foi aceita a emenda. Vamos passar à votação.
A emenda não foi citada inicialmente porque, por equívoco, havia sido colocada entre os dispositivos que seriam
suprimidos. Posteriormente, o ilustre Constituinte Nion Albernaz explicou que ela não era supressiva; apenas S. Ex. a
desejava adicionar a expressão no item II, "serviços públicos específicos". E o Constituinte José Serra acolheu a
adição.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, já que nenhum Constituinte posicionou-se contra o acréscimo da palavra "específicos" ao
item II do art. 1.0, solicito a V. Ex. a considere aprovada
por unanimidade a sugestão do Constituinte Nion Albernaz.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
posso fazer isto. Todas as questões têm de ser votadas nominalmente. Vamos proceder à votação da Emenda n.?
5S0713, do Constituinte Nion Albernaz.
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Votação
EMENDA N.o 5S0713
NION ALBERNAZ
Votaram "sim" os oonstttuíntes: Adhemar oe Barros
Filho, Adroaldo Streck, AffolJ1So Camargo, Airton sandoval,
Basílio Vilani, Benito Gama, Domingos Juvenil, Fernando
Bezerra Coelho, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco
Dornelles, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Harlan Gade·
lha, Irajá Rodrigues, Ivan Bonato, Jessé Freire, Jesus Tajra,
João Castelo, João Machado Rollemberg, João Natal, José
Carlos Vasconcellos, José Guedes, José Luiz de Sá, José
Luiz Maia, José Maria Eymael, José Serra, José Tinoco,
Jovani Masini. Jutahy Magalhães, Lezio satnter, Márcio
Braga, Mauro Campos, Messias Góis, Mussa Demes, Nafhtali Alves, Nion Albernaz, Osmundo Rebouças, Pedro Ceolin,
Rose de Freitas, Sérgio Spada, Sérgio Werneck, Simão sessim, Wilson Campos, Victor Fontana, Hélio Rosas, César
Maia. Absteve-se de votar o Constituinte Darcy Deitos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Por 47,
votos e uma abstenção, foi aceita a proposta do Constí-'
tuinte Nion Albernaz. Votaremos agora a Emenda n.o 442,
do Constituinte Nelton Friedrich. Pergunto se algum Constituinte deseja defender esta emenda, que dá nova redação
ao § 2.° do art. 1.0
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO - Pela ordem, Sr. Presidente. Em consonância com o entendimento
anterior, vamos deixar esta emenda para depois, e votar
as de autoria de quem estiver presente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concordo com V. Ex. a
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, gostaria de fazer uma solicitação à Mesa"
mas não sei se conseguiria a gentileza do atendimento de
V. Ex. a Proponho uma inversão da pauta, colocando em
votação a Emenda de n.? 60, do Constituinte Airton SandovaL Justifico meu pedido, na condição de Vice-Líder.
O Líder da Constituinte está convocando os Vice-Líderes
para uma reunião de urgência, mas eu gostaria de votar
essa matéria, na qual tenho interesse.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tenho
de ater-me ao Regimento. Só se admite pedido de preferência por escrito, antes de começar a sessão.
Emenda n.O 707-3, do Constituinte Virg:Iio Guimarães. Estando S. Ex. a ausente, aguardaremos sua volta.
Emenda n.O 830, do Constituinte Roberval Pilotto.
Retirada.
Emenda n,v 715, do Constituinte Virgílio Guimarães.
Aguardaremos a volta de S. Ex. a
Emenda n.o 861, do Constituinte Jairo Carneiro. Aguardaremos a volta de S. Ex.a
Emenda n.O 704, do Constituinte Irajá Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Há
um destaque deste artigo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
houve pedido de destaque para a Emenda n,v 634, do Constituinte Fernando Gasparian.
Emenda n,v 448, do :Constituinte Flávio Palmier da
Veiga.
O aR CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS - V. Ex. a poderia informar onde está a relação dessas
emendas?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - F·oi
distribuída à Constituinte Rose de Freitas, no início desta
sessão.
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O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Gostaria que V. Ex. a nos informasse qual o critério de
preferência para. a colocação dos destaques em votação,
e também como se poderia pedir preferência para uma
emenda, quando nos foi entregue há poucos instantes, já
no transcurso da sessão, a relação aos locais em que estão
colocados os destaques na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr. Constituinte Airton Sandoval, os pedidos de preferência, de
acordo com o Regimento, têm de ser apresentados por
escrito antes do início da sessão.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, procurei, durante todo o tempo em que aqui
estive, até que me chegou às mãos, há poucos instantes,
uma relação das emendas para saber a colocação da minha. Mas a relação me foi apresentada muito depois do
início da sessão. De forma que não me era possível pedir
preferência, se desconheça o local onde estava colocada,
na pauta dos trabalhas desta reunião, a minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr.
Constituinte, apresento a V. Ex.a escusas pelas dificuldades que a Secretaria teve na organização do trabalho. E, se
V. Ex. a estiver de acordo, procuraremos usar uma metodologia mais avançada, no momento em que começarmos
a analisar o dispositivo do Orçamento.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Há
um pedido de preferência da Constituinte Rose de Freitas, que não poderia ser de outra forma, pois era inviável
a apresentação desses pedidos anteriormente sem se saber
onde, na pauta, estavam colocadas as propostas nem sabemos ainda a forma como foi feita a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornel1es) - Pela ordem de apresentação de artigos.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Mas
não há uma preferência pela ordem de apresentação dos
destaques? Na sessão anterior prevaleceu esta ordem de
apresentação. Agora eu esperava que também fosse assim.
tanto que apresentei meu pedido de destaque num dos
primeiros instantes da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr. Constituinte Airton Sandoval, a solicitação de preferência é
dentro do artigo. Havendo várias emendas relativas ao
mesmo artigo, concede-se a preferência. Essa foi a sístemátíca adotada na reunião anterior. De acordo com o Regirnento, o pedido de preferência tem de ser feito por escríto, antes de iniciada a sessão. A Constituinte Rose
Freitas chegou no meio da sessão. Portanto S. Ex. a não
poderia ter elaborado seu pedido de preferência, ainda que
tivesse todas as emendas em suas mãos.
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, peço um esclarecimento. Tenho dificuldade de
localizar no Regimento Interno, e gostaria que V. Ex.a me
informasse o artigo em que se baseia para assegurar que
eu deveria ter feito isso no início da sessão e por escrito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) _
"Será permitido a qualquer Deputado, antes
de iniciada a sessão, requerer preferência para votação ... "
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Qual
é o artigo, Sr. Presic1ente?
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Além
do mais, Sr. Presidente, o pedido da Constituinte Rose de
Freitas não foi de preferência, mas de inversão da pauta
de votação.
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o SR. PRESIDENTE iFrancisco Dornelles) - Não
existe essa figura de inversão de pauta.
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, V. Ex.a poderia basear-se no art. 62 do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
"Serão verbais, ou escritos, sendo resolvidos ...
os requerimentos que solicitam:
I - a palavra; II - retirada ... "
Não dependerão de apoiamento nem de encaminhamento; serão escritos os requerimentos de preferência.
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Nem
encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria imensamente de atender a V. Ex. a, mas, se eu abrisse
um precedente, teria de permitir que todos os .Constituintes que o desejassem pedissem a preferência. Essa preferência por escrito do pedido antes de iniciada a sessão.
A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Isso
não consta do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda
n. O 719, do Constituinte Simão Sessim.
O SR. CONSTITUINTE SIMAO SESSIM - Sr. Presidente, antes uma emenda do Constituinte Flávio Palmier
da Veiga.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Constituinte Flávio Palmier da Veiga não está presente. V. Ex.R
deseja defendê-la?
O SR. CONSTITUINTE SIMÃO SESSIM - S. Ex. a solicitou-me que defendesse sua emenda. Acontece que, examinando a emenda e o substitutivo, verifico que ela j á foi
acolhida. É o art. 5.°, e ele pede uma nova redação. Acontece que a emenda já está acolhida no substitutivo. Por
isso, já que S. Ex.a me pediu que a defendesse, posso pe«íír a retirada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Acolhida
a retirada.
O SR. CONSTITUINTE SIMãO SESSIM - Quanto .à
Emenda n.> 719, solicitei destaque. É emenda do Cons~
tuinte Márcio Braga, que não está presente, mas me pediu
também que a retirasse, caso ele não comparecesse para
defendê-la.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) A
Emenda n,> 851, o Constituinte Ruberval Pilotto retirou.
Emenda n.? 644 do Constituinte Fernando Gasparian
também não estando presente, a Mesa aguardará a sua
chegada.
Chegou aquí o Constituinte Virgílio Guimarães, que
havía apresentado a Emenda n.> 707, de se acrescentar o
S 6.0 do art. 1.0
Com a palavra o Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARãES Trata-se da inclusão ido seguinte texto:
"Toda sonegação de tributo é crime inafiarnçável, sem que o seu pagamento prejudique a ação
penal correspondente."
Isso significa que qualquer crime é julgado publicamente cercado de uma série de cuidados. O crime tributário que é contra a população inteira, oferece uma série de portas de escape àqueles que o praticam. Aqui se
trata de dispositivo constitucional mais drástico sobre o
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crime tributário s, evidentemente, será aplicado, desde
que caracterizado o dolo, embora sua aplicação seja cercada de todos os cuidados inerentes a qualquer ação penal.
Portanto, trata-se de enquadrar o chamado "crime do colarinho branco", crime contra o conjunto da população,
numa norma penal correspondente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, estou
de acordo com o espirito da emenda do Constituinte Nelton Friedrich apresentada pelo Constituinte Virgílio Guimarães. Creio, no entanto, que este assunto ficaria melhor localizado na matéria a respeito ,do Poder Judiciário.
Não me sinto realmente em condições de ter uma posição
mais sólida a respeite do tema de inafiançabilidade da
sonegação e o problema da ação penal correspondente.
Acho 'que esta é uma proposição que afeta a outra área
do processo constituinte. Por isso é que não acolheria a
emenda do Constituinte Nelton Friedrich apresentada pelo Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. Aqueles que estiverem de acordo
com a posição do ConstituirJ..te José Serra permaneçam
corno estão. Aqueles que desejarem incluir e aceitarem a
emenda do Constituinte Nelton Friedrich levantem a mão.
Está prejudicada e retirada a Emenda n.O 707.
Há a Emenda n. O 715, do Constituinte Virgílio Guimarães que propõe a inclusão da alínea c no inciso ITI do
art. 2.°
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARãES
Pediria atenção especial para esse item. Também é iniciativa do Constituinte Nelton Friedrich. Por adesão á
emenda, competiu-me solicitar o destaque.
Quanto à questão que enfoca, da criação de um orçamento dos gastos tributários, proliferam as isenções, por
que a população tinha controle disso. Não existe orçamento, nem transparênoía, enfim, tudo isso é feito, e o povo não sabe quanto paga. A isenção tributária seria exatamente a expressão daquílo de que
Estado abriu mão,
que deixou de receber. Portanto isto é um gasto também e
Muitas vezes, o Estado não controla, por nao ter esse tipo
aquilo de que o contribuinte foi isento, que o Estado deixou de receber.

°

Parece-me que esse assunto é da maior relevância do
ponto de vista do controle. Não implica a perda de nenhuma das prerrogativas já existentes, dos impostos. Simplesmente acrescenta-se um direito democrático, de controle pela população, e quem sabe pelo próprio Estado.
Muitas vezes, o Estado não controla, por não ter esse tipo
de orçamento. Isso me parece da maior relevância para a
própria administração pública, e para o conjunto da população.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Messias Góis.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente não estou encontrando como incluir o assunto do
Substitutivo do Constituinte José Serra. Ao que me consta o art. 2.0 tem os itens I, II e IIT alíneas a e b. e a emenda' manda acrescer a alínea c. Ora, ela inexiste. Como é
que se vai acrescentar o inexistente?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Existe.
realmente. No art. 2.0 V. Ex. a tem r, II e lII, e no art. 3.°
tem a alínea a, b e c. Ele deseja acrescentar à alinea e,
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES
A proposta é de criar o orçamento do gasto tributário.
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o SR. PIRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra; o Oonstítuínte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero «íízer ao Constituinte Virgílio Guimarães que sou muito simpático à
idéia da evidência do gasto tributário. Não sei por quem
foi criado o conceito, mas é muito utilizado pela Comissão
de Reforma Tributária, que particularmente me assessorou no trabalho de elaboração desse projeto. Entretanto,
creio que não adianta incluir gasto tributário. O próprio
termo não está definido, não está conceituado. Estabelecer normas gerais a respeito de gastos tributários seria
muito difícil, porque gastos tributários envolvem incentivos, subsídios, uma séríe de questões.
Creio que essa emenda, no seu espírito, e praticamente na sua forma, já está acolhida na parte de Orçamento,
num artigo que eu pediria a V. Ex.a que olhasse.
É o art. 31, § 2.°, que Idiz:
"O orçamento fiscal será acompanhado do demonstrativo do reflexo produzido sobre as receitas
e despesas da Uriíâo, por isenções, anistias, subsídios, incentivos e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia."
Ou seja, fará parte da peça orçamentária esse chamado orçamento de gastos tributários, que reúne coisas
muito heterogêneas, como são todas essas categorias aqui
mencionadas. Isenção, anistia, subsídios, incentivos e vários outros benefícios são categorias diferentes, muito heterogêneas.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - As
deduções estariam incluídas aí?
O SR. RELATOR (José Serra) - Estão íncluídas isenções, anistias, subsídios, incentivos - onde estão compreendidas deduções e benefícios de natureza financeira
- onde se pode incluir o que não está no anterior - financeira, tributária ou creditícia.
Quero dizer também que o espírito da proposta sobre
orçamento como de Sistema Financeiro é que todas essas
figuras caracterizadas como gastos tributários sejam
aprovadas pelo Congresso Nacional para que não fique ao
bel-prazer do Executivo, sem que o Congresso Nacional
tenha controle e aprove. É o que permeia toda a parte orçamentária, inclusive do Sistema Financeiro, quando trata da transparência e do problema de que o Tesouro é que
deve entregar recursos para o crédito subsidiado.
Creio, sinceramente, que essa emenda está acolhida
na .parte orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer uma consulta. Aqueles que estiverem de acordo com o
Constituinte ...
O SIR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAES Sr. Presidente, em função do esclarecimento, prefiro abrir
mão da inclusão do texto, dizendo apenas que o termo
"gastos tributários" parece já incorporado, como termo
técnico. De qualquer maneira, acho que poderia abrir mão
da forma.
O SR. RELATOR (José Serra) - Em Constituição,
pelo menos, não conheço esse termo.
O SR: PRESIDENTE (Francisco nomeües) deço ao Constituinte Virgílio Guimarães.

Agra-

·0 -Constituinte Simão Sessim retirou o destaque para

a Emenda n.o 675.
Vamos examinar agora a Emenda n,v 154, do Constituinte José Maria Eyma"el.
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, gostaríamos de ouvir a opinião dos companheiros, para verificar se vamos prosseguir com a emenda.
Como está no Anteprojeto, somente com relação aos tributos sobre a renda e o patrimônio foi obedecido o princípio da anualidade. Volto a repetir: pelo Relatório, somente para os tributos que incidem sobre a renda e sobre
o patrimônio, foi respeitado o princípio da anualidade.
Para todos os demais tributos, tanto os existentes como
aqueles que poderão vir a ser criados, através de competência residual, o prazo é de noventa dias. Qualquer tributo
pode ser aumentado com noventa dias de antecedência, o
rCM, enfim qualquer tributo, que não o Imposto de Renda
e o Imposto sobre o Patrimônio. Todos os demais só podem ser aumentados com noventa dias de antecedência.
Da mesma forma, qualquer tributo que vier a ser criado.
Tem sido uma constante em toda a história constitucional brasileira o princípio da anualidade, ou seja, nenhum
tributo pode ser criado ou aumentado, a não ser que a lei
que o tenha aumentado ou criado esteja em vigor antes do
exercício financeiro.
O que tem acontecido, mesmo com esse critério da
anualidade, é que, no final do ano, no dia 31 de dezembro,
ou 20 de dezembro, sai a lei. Foi respeitado o princípio
da anualidade, mas o novo imposto já é cobrado nos primeiros dias de janeiro.
O que propusemos foi uma lei que estabelecesse o
seguinte: todo tributo somente poderá ser cobrado em um
exercício quando a lei que o houver aumentado ou criado
tiver sido publicada noventa dias antes do início desse
exercício.
Isso, aliás, guarda consonância com a prática orçamentária. Inclusive, na nossa proposta de Orçamento,
existente no Relatório, já consta que em agosto tem de
ser apresentado o Projeto de Orçamento.
De forma que essa emenda visa estabelecer o princípio
da anualidade, ainda com uma antecedência de noventa
dias, ressaltados os demais casos de exceção, existentes na
Constituição, quando o tributo pode ser aumentado no
mesmo ano, como é o caso do IOF, do Imposto sobre Importação e do Imposto sobre Exportação.
De qualquer maneira, Sr. Presídente, é assunto que
levaremos para a Comissão de Sistematização e para o
Plenário da Constituinte.
Gostariamos de conhecer a opinião dos companheiros,
porque se houver uma densidade favorável prosseguiremos; se não, retiraremos a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Faremos
uma consulta prévia.
Com a palavra o Constituinte José Serra.
O·SR. RELATOR (José Serra) - Eu encaminharia contra a emenda proposta pelo Constituinte José Maria
Eymael.
No atual Projeto, reforçamos o princípio da anualidade no caso do Imposto de Renda. Entretanto, pela proposta do Constituinte, teríamos a seguinte situação: num
imposto, por exemplo, como o de importação, em que é
facultado ao Poder Executivo elevar a alíquota, supondo-se
que haja uma maxídesvalorízação, e seja preciso aumentar
instantaneamente o Imposto de Importação ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Companheiro Relator, isso está ressalvado. Não é com relação a esses impostos.
O SR. RELATOR (José Serra) - Onde está ressalvado?
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - A
norma estaria estabelecida dentro da engenharia do projeto. Não eliminamos o artigo que estabelece a ressalva.
Teríamos de ter suprimida a ressalva, e não o fizemos.
O SR. RELATOR (José Serra) - Qual o artigo que
estabelece a ressalva?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Agora, Sr. Relator, vou ter de verificar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
ao Constituinte José Maria Eymael, para que pudéssemos
avançar um pouco, que S. Ex.a verificasse isso. Continuemos. Dentro em pouco, voltarei a dar a palavra a V. Ex.a
O SR. RELATOR (José Serra) - Esclareço que meu
argumento não termina no Imposto de Importação. De
toda forma, seria interessante que se esclarecesse isso.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Por
uma questão de ordenamento dos trabalhos queria perguntar ao Constituinte José Maria Eymael se o que V. Ex.a
deseja é que o Imposto sobre Importação, o Imposto sobre
Exportação, o IOF e o IPI, uma vez majorados, só poderiam
ser cobrados 90 dias depois. É isso?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Este
assunto está ressalvado.
O SR. PRESID'ENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
aguardar um minuto. Em seguida, darei a palavra a V. Ex.a
O SR. RELATOR (José Serra) - Parabenizo o Presidente pela iniciativa, brilhante, como sempre.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
passar à Emenda n.O 356, do Constituinte Domingos
Juvenil.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, entendo que a minha emenda, que se refere
inclusive ao mesmo artigo, é praticamente igual à emenda
do ilustre Constituinte José Maria Eymael. Daí porque
entendo perfeitamente o que o ilustre Constituinte quer
enunciar. Talvez corroborando a exposição dele, quero argumentar sobre a minha emenda, que é praticamente igual.
O SR. PRESloDENTE (Francisco Dornelles) - Consultaria V. Ex.a se concorda em aguardar, porque o Constituinte José Serra está procurando o dispositivo específico.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Quero dar todas as informações, que vão inclusive, facilitar
o encontro do dispositivo.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) obrigado a V. Ex.a

Muito

O CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - O art. 13,
ilustre Constituinte José Serra, cria cinco impostos para
a União. Sigamos:
Art. 13. Compete à União instituir impostos sobre ...
"Seguem-se cinco impostos, já perfeitamente assimilados.
Apenas o terceiro, ou seja, "renda e proventos de qualquer
natureza", está resguardado pelo princípio da anualidade.
Todos os demais, como se trata de impostos, pelo que
entendo de política econômica, podem ser a qualquer momento majorados, ampliados,
Existe o parágrafo único do art. 7.°, que diz:
"O prazo estabelecido na alínea c do item UI
não é obrigatório para os impostos de que tratam
os itens I, II, IV e V do art. 13 e o art. 14,"
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O que diz a alínea c do item lU? Para o entendimento
da letra c do item IH, é preciso referir-se ao art. 7,0,
que diz:
"Art. 7.° Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributos sem lei que
o estabeleça;
H - conceder tratamento tributário desigual;
IH - cobrar tributos;
e) não alcançados pelo disposto na alínea b
antes de decorridos noventa dias da publicação
da respectíva lei."
Proponho que no item HI do art. 7.0 , ao invés de se
dizer "cobrar tributos - e isso faço para favorecer o
contribuinte, cuja ;proteção e obíetívo desta Comissão e
do Sistema Tributário se diga: criar ou majorar tributos".
O item HI, art. 7.0 da Seção "Das Limitações do
Poder de Tributar.
Sr. Presidente, se V. Ex.a pudesse acompanhar-me,
agradaria muito.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estou
acompanhado.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - O
item HI diz apenas "cobrar tributos". O que se propõe é
a expressão "cobrar ou majorar tributos"; acrescentar a
expressão "ou majorar". Depois, na alínea c, diz o texto:
item c não alcançados pelo disposto na alínea b, antes
de decorridos "noventa dias da publicação da respectiva
lei."
Proponho que seja retirada a expressão "noventa dias"
e colocado "no mesmo exercício financeiro em que hajam
sido instituídos ou majorados" para restaurar o princípio
da anualidade. A emenda dõ êonstituinte José Maria
Eymael, apesar de restaurar o princípio da anualidade,
quer ainda 90 dias, para que os tributos não sejam majorados ou instituídos no mês de dezembro e cobrados imediatamente a 1.0 de janeiro. É isso, Sr. COnstituinte?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Não é só isso, não.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - É assunto muito técnico. Eu o estou entendendo da seguinte
forma: o § 1.0 do art. 13 estabelece que:
uÉ facultado !lJO Poder Executivo observadas
as condições e limites estabelecidos 'em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos
itens I, lI, IV e V deste artigo."
São exatamente o Imposto de Importação, o Imposto
de Exportação, o IOF e o IPI.
Não estou conduzindo votação. Só estou explicando.
É a sistemática 'existente hoje. O Congresso aprova uma
lei que diz o seguinte: Dentro dos tetos estabelecidos pela
lei, o Poder Executivo poderá aumentar alíquotas do IPI
até 30%, - é um exemplo - poderá aumentar alíquota
do Imposto de Importação até 30% e do Imposto de Exportação também até 30%. Él um exemplo que estou dando a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Estou
compreendendo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto se estou correto.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL V. Ex. a está corretíssimo.
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o SR. PRESIDENTE (Fracísco Dornelles) - Voltando
ao art. 7.°, item In, qual é a situação hoje? Vamos supor
que o Imposto de Importação seja de 10%. Se a lei autorizar um limite de 30% para importação e exportação,
admitindo que haja uma negociação internacional que no
exterior se adote repentinamente uma medida O Executivo poderia alterar essas alíquotas, até o limite estabelecido em lei. Isso ocorre para o Imposto de Importação,
para o Imposto de Exportação, para o IOF e para todos
os outros. Ao se estabelecer - só para explicar - no
art. 2.°, quanto aos impostos não enumerados na letra a,
que são Renda e Patrimônio, impostos não alcançados
pela alínea b, que resguarda o Imposto de Renda, a vedação de cobrá-los antes de decorridos 90 dias da publicação da lei, o que ocorre é o seguinte: se a lei foi publicada, se ela já existe, essa imposição dos 90 dias não
ocorrerá, a aplicação poderá ser imediata.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Mesmo porque, Sr. Presidente, está ressalvado pelo parágrafo
único do art. 7.° Se V. Ex.a atentar para esse parágraro,
verificará que ele ressalva a letra c, à qual V. Ex.a acaba
de soe referir. O art. 7.°, em seu parágrafo único, ressalva,
isenta, afasta os t-ermos da letra c, que estamos discutindo. Portanto, entendo, que a letra c se refere aos impostos
que poderão ser criados, ou seja, da competência residual
da União. Esses impostos são os que não queremos que
sejam do principio da anualidade, ou seja, casos de novos
impostos, não definidós no Código Tributário, que só possam víger dentro do princípio da anualidade, de um ano
pa-ra o outro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Acredito que V. Ex.a esteja preocupado. Mas o prazo estabelecido na letra c, de 90 dias, exceto para o Imposto de
Renda e para o Imposto sobre o Patrimônio, não alcança
o Imposto sobre Importação, nem o Imposto sobre Expor~
tação.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Exceto para todos eles, Sr. Pl"esidente.
O' SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
está Soe refe-rindo aos impostos de competência residual.
Mas o 10M está incluído nos 90 dias.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- ST. Presídente, peço a palavra para uma questão de
ordem,
Quero alertar V. Ex.a para o fato de que o que estamos
praticando agora é absolutamente inadmissível na comissão. Esse debate que V. Ex. a está mantendo com ()
nobre Constituinte desvirtua totalmente o Regimento e
tira toda a economia que alcançamos com as provídêneías
que V. Ex. a mesmo endereçou ao nosso conhecimento e à
nossa consid-eração. Por isso, rogo a V. Ex.a o cumprimento
e~ato dos prazos, também nos casos de impostos, maténas que V. Ex.a domina tão bem. Mas é indispensável
que todos nós contenhamos nessa hora em que é preciso
falar, mas é preciso também chegar ao final dos trabalhos.
Essa a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
está coberto de razão. Apenas gostaria de dizer a Vossa
Excelência que, como se estava discutindo um assunto
muito técnico, queria encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Entendo muito bem. Todos sabem que V. Ex.a é uma
autoridade neste assunto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não sou;
já fui. Hoje não entendo mais nada. Apenas queria encaminhar, saber entende-r qual o ponto exato em discussão,
e se podería ser votado. Sugeriria, então, em decorrência
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do fato de existir certa complexidade no problema, que o
deíxássemos para o final. V. Ex.a está esclarecido?
Com a palavra o nobre Constituinte José serra,
O SR. RELATOR (José Serra) - Essa discussão, não
obstante os problemas corretamente apontados pelo Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, foi fundamental para
que pudéssemos esclarecer qual era a questão que estava
posta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - De qualquer maneira, apresento minhas desculpas ao Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Falei apenas no sentido de cooperar com V. Ex.a , porque sei o quanto é difícil presidir uma reunião como esta.
E. às vezes, uma advertência é mais útil do que um elogio
ou um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Levarei
em consideração a advertência e digo que V. Ex. a está
coberto de razão.
Com a palavra o nobre Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - O nobre Constituinte
José Maria Eymael havia feito a defesa de sua emenda
substitutiva. Eu me permitiria agora fazer a minha apreciação a esse respeito, pois ela foi interrompida quando
faltavam esclarecímentos a respeito dos artigos aos quais
se referia.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Pela
ordem, Sr. Presidente. O Constituinte José Mlliria Eymael
já havia apresentado a sua justificativa.
O SR. CONSTITUINTE JOS:É MARIA EYMAELSr. Presidente, pela ordem. Surgiu um fato novo. O Constituinte Domingos Juvenil apresentou outra 'emenda, onde
não consta a anteríorídade de 90 dias. Na nossa ela consta.
O Constituinte José Serra citou aspecto que me sensibilizou em relação à questão do orçamento. Pediria, na estei-ra das palavras do ilustre Presidente, que esse assunto
fosse sobrestado, pelo menos com relação à votação de
algumas outras emendas e, enquanto isso, eu conversarei
com o companheiro Domingos Juvenil com a finalidade
de eventualídade, retirar minha emenda, para apoiar a
dele.
O .SR. RELATOR (José Serra) - Dei ao nobre companheíro um argumento que tornava a sua proposta mais
vulneravel.
.
ISSO,

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL agora ele quer conversar comigo.

Por

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V" Ex.a que conversasse com o nobre Constituinte José
Mana Eymael sobre essa emenda. Coloco a minha sala
à disposição de V. Ex.a
O, SR. C0:r:!STITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente .81 qu~stao de ordem é apenas para registrar que
essa d1SCUSSao levou, exatamente, 22 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Quero
dizer a V. Ex.a - pediria desculpas - que foi uma matéria essencial.
_ 9 SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - A díscussao e de acordo com as conveniências, pelo que está parecendo.
O S~. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex. a
tem razao, Peço desculpas; isso não ocorrerá mais.
. Emenda n.O 460, do Constituinte Flávio Palmier da
VeIga.
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Passo a palavra ao nobre Constituinte Simão Sessim.
O SR. CONSTITUINTE SIMAO SESSIM - Sr. Presidente, mais uma vez, o COnstituinte Flávio Palmier da
Veiga pediu que acompanhássemos e defendêssemos o destaque por 'ele requerido. Observando a emenda e o Substitutivo, veríríco que há um príncípío que já foi adotado
neste. Por isso, 'com a autoridade que S. Ex.a nos concedeu,
retiramos esse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Muito
obrigado a V. Ex.a
As Emendas números 156-3, 155 e 151, do Constituinte
José Maria Eyma,el, serão votadas posteriormente.
A emenda do Constituinte Ruberval Pilotto foi retirada.
Emenda n. O 601, do Constituinte cTessé Freire.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREmE - Sr. Presidente, a minha emenda trata do inciso TI, da alínea c,
do art. 8.°, que diz o seguinte:
"Art. 8.° É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: II instituir impostos sobre:"
Na alínea c é dada isenção aos sindicatos de trabalhadores. Minha emenda tem o intuito de retirar "de trabalhadores" o aue irá favorecer também aos sindicatos
patronais. Retirândo a expressão "de trabalhadores" ficaria ampla a ísenção, Seria, portanto, em relação ao sindicato de trabalhadores e aos sindicatos patronais.
O SR. RELATOR (José Sen-a) - Apenas para efeito
de conhecimento do problema, repetiria a proposta do
Constituinte Jessé Freire.
Pediria que os nobres Constituintes Darcy Deitos,
Sérgio Spada e Mussa Demes ficassem atentos a isso, porque esta é uma questão importante, que provavelmente
será submetida à votação em seguida.
O Constituinte Jessé Freire propõe que no art. 8.°,
inciso II, alínea c, quando estabelecemos ~ue não se cobrarão impostos de certas entidades, supnm~mos a :par~
que diz que não se cobra impost~s das ent1(~adeS Sl~~l
cais de trabalhadores. S. Ex.a propoe que suprimamos de
trabalhadores" para que também possam se beneficiar
de isenções de impostos os sindicatos patronais.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Os sindicatos de modo geral.
O SR. RELATOR (José Serra) - Eu me permítíría encaminhar contra a proposta do Constituinte Jessé Freire.
Não vejo razão para sindicatos patronais não pagarem
nenhum tipo de imposto. Não há, aqui, qualquer preconceito contra atividades empresariais, muito menos contra
associação dos empresários em sindicatos, federações ou
confederações, Acredito, no entanto, que, pela sua condição econômica, essas entidades têm perfeitas condições
de pagar impostos. Conheço pessoalmente, inclusive fisicamente, muitas dessas entidades em meu Estado, e acharia uma injustiça muito grande se fossem isentas de impostos que a União, os Estados ou os Municípios, eventualmente, podem cobrar. Nesse sentído, se o Estado, ou a
União, ou Município quiserem dar a isenção- por lei, para
uma entidade patronal, poderão fazê-lo, mas me parece
errado pôr na Constituição uma médida geral. Digamos
que haja o sindicato de pequenos proprietários rurais de
tal região, que são empresários. Pois bem, se se quiser, a
lei estadual, federal ou municipal poderá dar-lhe isenção.
Mas, se pusermos uma forma genérica, estaremos incluindo os grandes sindicatos patronais, de 'instituições financeiras, da. grande indústria. Enfim, eSl5remos misturando
tudo. Por isso, acho que este assunto deve ficar para outra
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lei, e eu optaria, franca e veementemente, por que se mantivesse o termo "trabalhadores".
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. Aqueles que estiverem com o Relator José Serra permaneçam como estão. Aqueles que desejam dar imunidade para as instituições patronais levantem a mão. (Pausa.) Permanece a posição do Constituinte José Serra.
O Constituinte Jessé Freire retirou a emenda. A próxima Emenda é a de n.O 343, do Constituinte Affonso Camargo.
O SR. CONSTiTUINTE AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, essa emenda é ao art. 8.0 , sobre imunidades,
e pretende ampliar essa redação, que institui impostos sobre livros, jornais e periódicos, incluindo os insumos. Fui
procurado pelas associações dos jornais do País, que insistiram em que os insumos, no caso dos jornais, não chegam
a 10% do custo; e que doutrinariamente, seria justo que
se colocassem os insumos. Ao mesmo tempo, procuraramme representantes do sofrido cinema brasileiro, que também pleitearam que o filme cinematográfico entrasse nesse
artigo. Até indaguei deles se haviam procurado o Constituinte José Serra, e eles me disseram que no tempo em
que V. Ex.a era Secretário do Planejamento de São Paulo,
foi um grande incentivador dos jornais e da cultura no seu
Estado.
O SR. RELATOR (José Serra) - Mas não dessa maneira.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Conversando depois com o Consttiuinte José Serra, percebi
que S. Ex.a não está muito receptivo à matéria. Mas em
se tratando de problema cultural, não seria justo privar
os nossos companheiros da possibilidade de discutirem e
de-cidirem sobre essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao nobre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer que, com
muita insatisfação da minha parte, sou obrigado a encaminhar negativamente uma proposta do Constituinte affonso :Camargo, que é a primeira feita explicitamente.
Gostaria muito de poder acolher uma emenda do nobre
Constituinte. Mas realmente, eu me oporia à inclusão
desses itens no art. 8.0 Para recapitular, é um artigo que
se refere aos sindicatos, que proíbe a instituição de impostos sobre templo de qualquer culto, sobre patrimônio
e serviço da União, Municípios e Estados, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, de entidades sindicais, de instituições de educação sem fins lucrativos e de
assistência social sem fins lucrativos. Isenta, não torna
imunes livros, jornais, periódicos, bem como papel destinado à sua impressão. Faz parte da tradição constitucional brasileira, nas últimas décadas, a idéia de que o
imposto sobre livros, jornais e periódicos seja uma forma
de coagir a liberdade de imprensa, pois o Governo disporia de instrumento muito importante na manipulação
do papel. Com papel se imprimem livros, jornal e revista,
cadernos, mas o grosso do que é utilizado no papel, inclusive, no papel específico, em grande parte importado,
do papel-jornal, vai para essa utilização, para a imprensa.
Então o imposto está relacionado com a liberdade de imprensa. Ora, não vejo razão alguma para se isentar a tinta
usada na impressão, para se isentar de imposto sobre importação, insumos ou partes intermediárias para a fabricação, ou .mesmo dentro da indústria nacional. Não há
razão alguma no argumento de que essa isenção poderia
baratear to custo'e -valería para o feijão, para o arroz e
praticamente para todos os produtos da economia. Esse
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não é um argumento. Não tem a ver, inclusive com a filosofia que está por trás desta imunidade. Não seria problema algum admitir que, por lei - no caso, de lei estadual - se possa fazer isso. Se um Estado, a União, um
Município quer dar isenção por lei, pode fazê-lo. Mas me
pareceria exagerado, fora de lugar esse princípio ser colocado na Constituição, para uma empresa, para a tinta que
usa, para papel que a datilógrafa usa, para os insumos
todos consumidos nessa empresa. Não tem sentido algum
a meu ver. Sobre a questão do filme cinematográfico, o
problema é o seguinte: os filmes cinematográficos constituem ainda um item sujeito a elevadíssimo índice de
importação, setor que não repercute diretamente na área
social, tratando-se, na maior parte dos casos, de atividade comercial como qualquer outra, inclusive com importação de filmes estrangeiros. Nada tenho a opor. Ao
contrário, tem razão o Constituinte Affonso Camargo.
Quando exerci cargos executivos, dei tremendo impulso às
atividades de natureza cultural, gráfica e cinematográfica.
Mas colocar na Constituição imunidade de impostos para
filmes estrangeiros, inclusive - aqui fala em nível geral
- parece-me exagero. E maior com relação à cinematografia nacional, acho que hoje ela ainda é incipiente e
precisa de incentivos; mas colocar na Constítuíção é exogero. Daqui a 20 anos, poderá não ser. Então, é muito mais
apropriado estabelecer por lei, no caso dos filmes e para
a cinematografia especificamente nacional. Estas as razões pelas quais bastante penalizado, não posso acolher
a emenda do Constituinte Affonso Camargo e encaminho
enfaticamente contra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta. Aqueles que estiverem com a posição do
Constituinte José Serra permaneçam como estão. Os que
acolherem a emenda do Constituinte Affonso Camargo
levantem a mão.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Considerada prejudicada a emenda do :Constituinte Adhemar de
Barros Filho.
O 8R. RELATOR (José Serra) - Agradeço ao ilustre
Constituinte César Maia ter feito essa observação, permitindo-nos economizar uma discussão. Emenda retirada,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda
n.o 9, de autoria do Constituinte Francisco Amaral. Aguardaremos a presença de 8. Ex.a para examinarmos a emenda.
Emenda n.O 153-9, de autoria do Constituinte José
Maria Eymael. Gostaria de dizer a V. Ex.a que algumas
das emendas anteriores não foram examinadas devido à
sua ausência. Poderemos voltar a elas agora, se V. E.x. a
assim o desejar, mas, se V. Ex.a ainda quiser aguardar um
pouco, avançaremos até que V. Ex. a esteja preparado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Solicitamos ao Sr. Presidente que nos esclareça se foi a
Emenda n.? 153-3.
~ SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) me a Emenda n.o 153-9.

Referi-

"Todo imposto devido por pessoa física e ou
jurídica pode ser compensado junto à Prefeitura,
ao Estado e ao Município, se houver crédito por
parte do devedor."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, trata a citada emenda de reivindicação de todas
as associações ligadas à assistência social, desde as santas
casas de misericórdia, até os milhares de orfanatos e asilos
existentes no País. Hoje, todas as instituições de assistência social gozam de imunidade tributária, no que diz
respeito ao seu patrimônio, bens e serviços. Todavia, Sr.
Presidente, esta imunidade, na prática, se reduz a nada.
As santas casas, os orfanatos, os asilos, os lares de menores, as creches, na maioria das vezes, nem prédio próprio possuem. Assim nem o IPTU acaba representando
vantagem, a nível de imunidade. Estamos propondo que,
nas compras efetuadas pelos organismos de assistência
social, aqueles impostos que são destacados nessa operação, ou seja, o IPI e o ICM, não sejam cobrados. O que
nos impulsionou a oferecer essa proposta foi exatamente
a isenção dada para o papel, com relação às revistas. Acontece, nesse caso, que todo papel que é vendido para as
revistas € isento de tributos. Ora, se limitamos hoje dando
imunidade ao papel para a área de revistas e joriJ.ais não nego, acho importante essa isenção - seria perfeitamente viável a extensão dessa imunidade às ínstítuíçôes
de assistência social. Temos ouvido sérias restrições a essa
colocação. É assunto que, confesso, ainda estou amadurecendo. Inclusive, a nível de consulta, gostaríamos que o
Sr. Presidente submetesse a questão à opinião dos demais companheiros. se o assunto já está amadurecido,
ou se, eventualmente, for conveniente continuar o seu
exame, e que de mais adiante, pronunciarmo-nos sobre ele
não temos questão fechada a esse respeito.
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Relator José Serra.

A justificativa, Sr. Presidente, Sr. Relator, 81'S. Constituintes, parte do princípio da compensação do imposto
devido com os créditos fiscais que, porventura, possa haver
entre a pessoa física e o Poder Público estadual e municipal.
Esta é a justificativa da Emenda n.O 171-7.

O SR. RELATOR (José Serra) - Fico aliviado ao ouvir
o Constituinte José Maria Eymael dizer que não fechou
questão a esse respeito. Penso o seguinte: aqui, as entidades de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, estariam isentas do imposto sobre o patrimônio,
renda ou serviços. O Constituinte José Maria Eyma,el
acrescenta:

o SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar. É claro que esta
náo é uma "emenda do Constituinte Adhemar de Barros
l,i'ilho. E~a estaria vinculada à aplicação do imposto, o que
é proibido pelo texto do próprio dispositivo do Relator.

" . " bens e serviços por elas adquíridos, quando estritamente necessários à realização de seus
objetivos, limitada a imunidade, nessas compras,
aos tributos que fossem destacados TIO pertinente
documento fiscal de venda."

O SR. :CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO Presidente, retiro a emenda.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Constituinte Affonso Camargo retira sua proposta. Acredito
que fica prejudicada a Emenda n.O 170, de autoria do
ilustre Constituinte Adhemar de Barros Filho, como também a emenda do Constituinte Simão Sessim.
Vamos votar agora a Emenda n.O 171, de autoria do
ilustre Constituinte Adhemar de Barros Filho, que, por
equívoco, não havia sido examinada. Peço a S. Ex.a que
leia sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - A emenda não é de nossa autoria. Inclua-se, onde
couber, no Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário, orçamento e Finanças:
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Encaminharia contra, caso fosse apresentada, porque
se pode imaginar o potencial de distorção que medida
dessa natureza provocaria. Essa entidade não está pagando imposto. Quem está recolhendo imposto é, digamos, a
loja que vende a geladeira ou, revendedora no caso de automóvel. Isso já está embutido no preço. Então, ela teria
de ser ressarcida disso. Não haveria controle, no que diz
respeito a compras, porque, ao se adquirir veículos e geladeiras, poderia, em tese, fazer-se processo de COnTIr:a e
venda, sendo a diferença a margem de impostos. Não estamos pressupondo desonestidade, mas, convenhamos, que se
isso a-contecesse, o risco potencial seria muito grande, e
teria de haver uma imensa e custosa fiscalização sobre
todas essas entidades, para acompanhar o que é a necessidade real - se tal automóvel foi, ou não vendido na
época adequada. Por isso, encaminharia enfaticamente
contra essa proposta.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, pela ordem. Realmente, considerando a complexidade da matéria, desejo estudá-la mais profundamente. Solicito seja retirado meu destaque.
O SR. PRESID'ENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex.a
Emenda n. O 877, do Constituinte Noel de ,Carvalho.
Não estando S. Ex.a presente, fica suspensa a apreciação.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, podemos representá-lo. Somos companheiros de partido. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente, não posso defendê-la, retiro-a.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Fica
retirada a emenda do Constituinte Noel de Carvalho.
Emenda n. O 863, do Constituinte Jairo Carneiro. Não
estando S. Ex.a presetne, fica suspensa.
Emenda n. o 437, do Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS - Sr.
Presidente, o art. 8.° do Substitutivo diz:
"É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Munícpíos:
II - instituir impostos sobre:
O patrimônio, renda ou serviços uns dos outros;"
E seu § 1.0 diz:
"§ 1.0 a redação expressa na alínea a do item
II examina as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público, no que se refere ao
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a
suas finalidades essenciais ou delas decorrentes."
Ou seja, o Governo Federal não pode tributar patrimônio, renda ou serviços dos governos estaduais, nem
municipais e vice-versa, e isso também se refere às autarquias e fundações. Acontece que ficou uma dúvida, no
sentido de que está faltando completar essa proibição.
Apenas no § 1.0 - não no § 2.0, que por engano está na
proposta da emenda - se propõe que, no final, após a
expressão "delas decorrentes" se faça um ponto e VÍrgula,
acrescentando:
"Não se estende aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto que incidir sobre o
imóvel."
Quer dizer, mesmo que uma entidade seja estadual,
federal ou municipal, pode-se cobrar imposto, uma da
outra, quando se tratar simplesmente da concessão de ser-
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viço público. Ainda que uma compre imóvel de outra, é
obrigada a pagar, no caso, o IPTU, mesmo antes de receber
a escritura do imóvel, tendo apenas o documento de promitente comprador, terá a obrigação de pagar o imposto,
no caso, sobre o patrimônio. Esta emenda tem o intuito
de completar uma vedação no sentido de evitar que se
tire proveito dessa proibição de cobrar. Já conversei seriamente com o Relator José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de esclarecer, apenas para orientar que essa expressão
a que V. Ex.a se refere deve ser acrescentada ao § 1.0
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUCAS Exatamente.
O SR. RELATOR (José Serra) - Devo dizer que, com
muito agrado, acolho a emenda do Constituinte Osmundo
Rebouças, que contribuí de maneira importante para o
aperfeiçoamento do nosso texto. Já sabia dessa emenda.
Havíamos conversado anteriormente, mas é contribuição
do :Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vou proceder à consulta. Os que estiverem de acordo com a proposta do Constituinte Osmundo Rebouças, acolhida pelo
Relator José Serra, permaneçam como estão; os que forem
contrários levantem a mão. (Pausa.)
Vamos submeter à votação. Quem votar "sim" anrova
a Emenda na 5S0437 do Constituinte Osmundo Rebouças,
acolhida pelo Relator José Serra.
(Votação)
Votaram "sim" os Constituintes: Simão 8eSiSim., Sérgio
Werneck, Rose de Freitas, Pedro Ceolin, Osmundo Rebouças, Nion Albernaz, Naphtali Alves, Mussa Demes, Mauro
Campos, Lezio Sathler, Jovani Masini, José Tinoco, José
Serra, José Maria Eymael, José Luís de Sá, José Guedes,
!João Machado Rollemberg, João Carlos Bacelar, Jesus
Tajra, Jessé Freire, Ivan Bonato, Irajá Rodrigues, Harlan
Gadelha, Gerson Camata, Geraldo Fleming, Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Firmo de Castro, Fernando Bezerra
Coelho, Domingos Juvenil, Cid Sabóia de Carvalho, Benito
Gama, Basílio Vilani, Airton Sandoval, Adhemar de Barros
Filho e César Maia.
O SR. PRESIDENTE (Francis-co Dornelles) - Trinta
e sete votos a favor e nenhum contra. Foi aprovada a proposta do :Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. CO~STITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSli: M,ARIA EYMAEL Informo à Presidência que 'em conjunto com o Constituinte ,Domingos Juvenil, estabeleci que retiro minha emenda, onde 'conjugava anualidade com anterioridade, conforme declaração já na Mesa.
Acabei de assinar na ipresença do Constituinte Domingos Juvenil, ao ser honrado com o convite, emenda
de S. Ex.a, propondo anualidade. Portanto, está em condições de ser votada a proopsta do companheiro Domingos
Juvenil, agora também subscrita por mim.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Domingos Juvenil, para falar sobre
a Emenda n.o 356.

o SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, depois de exaustivamente discutida a matéria
já se encontra com o nobre Relator.
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o SR. RELATOR (José Serra) - Pela proposta do
nobre Constituinte Domingos Juvenil, não poderão ser
reajustados no mesmo ano o 10M e outros impostos novos
que sejam instituídos. Pessoalmente, sou a favor de que
se cobre no mesmo ano, também o 10M. No entanto em
nome da conciliação 'e de entendimento que tivemos, acoIhereí a emenda de S. Ex. a favoravelmente e encaminharia no sentido de que seja acolhida.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles
que disserem "sim" aprovarâo a Emenda n. O 5S0356 dos
Constituinte Domingos Juvenil e José Maria Eymael, acolhida pelo Relator José Serra.
(Votação)

Votaram "sim" os oonsãtuíntes: Adhemar de Barros
Filho, Airton Sandoval, Basílio Vilani, Benito Gama, Cid
Sabóia de Carvalho, Domingos Juvenil, Fernando Bezerra
Coelho, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco. Dornelles, Geraldo F1eming, Harlan Gadelha, Irajá Rodrigues, Ivan Bonato, Jessé Freire, Jesus Tajra, João Carlos'
Bacelar, João Castelo, João Machado Rolemberg, José Guedes, José Luiz de Sá, José Luiz Maia, José Maria Eymael,
José Serra, José Tinoco, Jovani Masini, Lézio Sathler,
Mauro Campos, Mussa Demes, Naphtali Alves, Nion AIhernaz, Osmundo Rebouças, Pedro Ceolin, Ros'e de Freitas,
Sérg'o Spada, Sérgio Werneck, Simão Sessim.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Trinta
e sete votos "sim" nenhum voto 'contrário, Foi aprovada
a emenda apresentada pelos Constituintes Domingos Juvenil e José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, peço a pal:avra 'Para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra a V. Ex. a para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, também pedimos destaque para o art. 8.0 , item 1.
Gostaria de ouvir a exposição do nosso Relator sobre
o item I: "estabe1ecer limitações. ao tráfego de pessoas
ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais". Tínhamos acrescentado "exceto ao pedágio para
a conservação das rodovias", que não consta n~ste item ~.
Pergunto se sobre isso podem levantar questoes nos tríbunaís dos Estados como o de V. Ex. a, que, mantendo
autoestradas, cobram pedágio, com muita justiça, porquanto oferecem um serviço realmente muito eficiente.
É o caso por exemplo da ponte Rio-Niterói, dentro do
mesmo Estado. No caso de São Paulo é diferente, porque
lá há rodovias que dão acesso, por exemplo, ao Estado
de Minas Gerais, e têm pedágio na divisa dos Estados.
A exclusão de "exceto ao pedágio" poderá comprometer?
Passaríamos a ter uma briga judicial?
O SR. RELATOR (José Serra) - Não sei se o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho permitiria que eu respondesse, porque, a rigor, não há um encaminhamento de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) Quer~ dize~ ao
Constituinte Níon Albernaz que creio que nao, 1JOlS o
pedágio é uma taxa cobrada - tributo, num ponto de
vista mais geral - para a manutenção das estradas. Não
tem critério de fronteira e nada tem a ver com problema
de límítação para círculação. Se algum dia, qualquer F..stado resolvesse fazer isso em todas as suas fronteiras, provavelmente se teria um problema judicial e se invocaria
a Constituição, a fim de que isso não ocorresse. Mas o
pedágio corretamente aplicado rigorosamente, nada tem
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a ver com o problema. de fronteira, mesmo porque, em
geral, trata-se de estradas interestaduais, e o pedágio
cabe à União, não ao Estado. Quando há uma estrada
que chega perto e vai para outra, evidentemente o critérío é o tIa cobrança para efeito de manutenção da
estrada e nunca vi caso semelhante, e, se houver, acho
que o Judiciário poderá resolver 'essa questão.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, desistimos do nosso destaque.
O SR. CONSTITUINTE JOSlJ: MARIA EYMAEL Sr. Presidente, pela ordem.
A Emenda n. o 155, a que V. Ex.a se referiu, quando
da minha ausência, tratava também da questão abordada
pelo ilustre Constituinte Níon Albernaz. Esta emenda visava exatamente evitar conflitos a nível do Judiciário, e
havíamos sugerido que fosse aditada a seguinte expressão: "não vedadas as taxas pelo uso de vias conservadas
pelo Poder Público".
Também nos colocamos na mesma posição do companheíro Nion Albernaz. Com esta redação, que não altera o texto, mas espanca a possibilidade de demandas
judiciais, parece-nos prudente acolher esse aditamento.
Gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Relato'r.

O SR. RELATOR (José Serra) - A informação de
que disponho é a de que o Supremo Tribunal Federal já
estabeleceu que se pode cobrar sem problemas. Já há
[urísprudêneía a esse respeito.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Há
jurisprudência com relação a pedágío, como taxa que pode
ser cobrada, mas, com o advento de novos proeessos,
temos uma série de hidrovias que estão sendo construídas, temos o sistema ferroviário que começa a se desenvolver no País. Minha única pergunta, Sr. Relator veja bem - é se, acrescendo esse texto, críamos a possibilidade de demanda. judicial eventual. Com que seria
uma medida de prudência esta que sugerimos, para evitar
conflitos judiciais e permitir este tipo de taxa.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS
Sr. Presidente, peço a palavra apenas para acrescentar
uma observação sobre esse ponto, Acredito que a l-egislação que vai regulamentar esse tipo de dispositivo entrará nesse detalhamento: senão, vamos ter de íneluír
pedágío em todo tipo de ferryboat ou até taxa de embarque em aeroporto, de quem vai do Rio de Janeiro para
São Paulo. Esse detalhamento deve ser deixado para a
legislação que vai regulamentar o assunto: senão, vamos
entra em casuísmo na Constituição.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Sr. Presidente, peço a palavra para complementar o vraeíoeínío, Não se trata de detalhamento, mais de um comando constitucional.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS Na verdade, é uma taxa de prestação de serviço, que
não tem nada a ver com o fluxo Interestadual. É serviço
que um bem está prestando, Se a ponte está prestando
um serviço, a taxa é sobre o serviço da ponte. Não se
trata de tributo interestadual.
O SR. RELATOR (José Serra) - Realmente, reconheço que a preocupação dos Srs. Constituintes é eminentemente construtiva, porque não estamos promovendo
discussão alguma de natureza doutrinária, política ou
ideológica. :É ato construtivo e de precaução. É muito difícil termos uma opinião muito conclusiva a esse respeito.
A minha impressão é a de que não seria necessário 1Jedágio? É um critério de remuneração pela manutenção da
estrada. Rigorosamente nada tem a ver com tributo.
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SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS Mas não existe a redação?
O SR. RELATOR (José Serra) - Parece-me uma
situação inimaginável que, através de pedágio, se procure
limitar o fluxo, mesmo porque as pessoas em tese podem
ir a pé; quem quiser passar ainda.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS - Mas
não se trata apenas de pessoas e sim de pessoas e bens.
O SR. RELATOR (José Serra) - O Estado tem certas
características de uniformidade que teriam de valer para
tudo. Um imposto cobrado na Rodovia dos Bandeirantes
tem de ser cobrado na Imigrantes, como na Rodovia dos
Trabalhador,es. Não se pode cobrar uma taxa diferente.
Embora legítima, por precaução, eu não a incluiria.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MP...RIA EYMAEL - Sr.
Presidente, peço permissão para, temporariamente retirar-me e conversar com a assessoria tributária.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aceito
a proposição do Constituinte José Maria Eymael.
Emenda n.o 173, do Constituinte Adhemar de Barros
Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - A Emenda n.o 173 não é de nossa autoria. Nós
inscrevemos porque nosso pensamento se apr?xima dessa
visão do Sistema Tributário, Orçamento e Fmanças.
"Não incidira nenhum imposto direto ao assalariado que perceber até 20 vezes o valor de um
salário mínimo."
V. Ex.a conhece o conceito de que salário não é renda,
e aqui se define até o limite, ilustre Relator.
"Não incidirá nenhum imposto direto ao assalariado que perceber até 20 vezes o valor de um
salário mínímo."
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - O Constituinte Adhemar de Barros Filho mantém a proposta?
Encaminho contra a proposta do C.onstituinte Cun~a
Bueno, do PDS de São Paulo, apresentada pelo C~n~tl
tuinte Adhemar de Barros Filho. Os motivos sao varies.
Em primeio lugar, ao dizer que "não incid~rá nenhum
imposto direto ao assalariado que perceber ate 20 vezes o
valor de um salário mínimo", estou excluindo inclusive, o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, que é um
imposto direto. Nesse caso, posso ter uma família de quatro, cinco, dez pessoas, ou mais, com uma renda f.amlhar
bastante superior, e ficar isento de IPTU. Imaginem a
confusão para a cobrança do imposto, para se saber se
paga ou não do ponto de vista dos Municípios. ~m segundo
lugar: tenho uma posição muito forte em relação à necessidade de slevarmos o salário mínimo. Tem havido muita
discusssão a esse respeito. Pretendo, e sei que é uma posição de muitos setores do PMDB e de outros partidos,
proibir, pela Constituição, vinculações de qualquer tipo de
imposto e salário ao salário mínimo. Isso ,!ma tragédía,
porque acaba conspirando contra a melhoria do salário
mínimo. Vamos fazer uma hipótese: estamos elaborando
uma Constituição, para durar para sempre; se um dia, o.
salário mínimo atingir valor cinco dez vezes mais alto do
que hoje, será absurdo isentar-se uma pessoa que ganhe
20 salários mínimos. Então, parece-me completamente
absurdo que na tabela do-Imposto de Renda se estabeleça
um limite de isenção para tantos salários mínimos, ou
para tanto rendimento. Também me oponho a isso. Acho
que inserir na 'Constituição seria um equívoco e uma me-
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dída que contraria os interesses dos setores mais humildes
da população, que vivem com o salário mínimo. Essa vinculação vai ser um fator de freio à melhora do salário
mínimo, porque essa melhora traria diminuição da receita
do Imposto de Renda para a União, para os Estados que
recebem o Fundo de Participação dos Estados e para os
Municípios. Haveria pressão muito forte para se manter
o salário mínimo comprimido.
Por isso, rejeito a proposta apresentada pelo Constituinte Adhemar de Barros Filho, de autoria do Constituinte Cunha Bueno. Manifesto-me contra sua inclusão no
Substitutivo.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BJI..RROS FILHO - Sr. Presidente, tendo em vista os argumentos
razoáveis do ilustre Relator, que acolhemos, retiramos a
emenda.
O SR. RELATOR (José Serra) - Agradeço ao nobre
Constituinte. Quero pedi-lhe desculpas pela ênfase que por
alguma eventualidade coloquei nos argumentos. Muito
obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Ilustre
Constituinte Adhemar de Barros Filho, V. Ex.a retira também a Emenda n.O 196? (Pausa.) Concedo a palavra a
V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, esta emenda é de autoria do ilustre
Constituinte José Maurício e tem um sentido social extremamente importante. Creio que vale sua apresentação não
só a nossa análise, mas principalmente a do ilustre Relator.
S. Ex.a propõe o seguinte:
"São isentos do Imposto sobre Consumos Especiais" - e aqui creio que o Constituinte se
refere ao ICM - "os produtos que a lei classificar
como mínimo indispensável à satisfação das necessidades normais das pessoas de restrita capacidade
econômica."
Aqui, evidentemente a isenção tributária, é para a
chamada cesta básica. Tem, portanto, alto sentido mas
esta proposta do Constituinte José Maurício merece não
só o destaque mas o nosso apoio. Ela vem ao encontro,
realmente, de uma necessidade das pessoas, que é a cesta
básica. Entendo que deve ser não tributável, no caso específico. Acho que deve haver isenção do rCM sobre esses
produtos de consumo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a 'palavra ao' Sr. Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente,
acho importante essa questão ter sido colocada aqui, mas
certamente não é matéria constitucional e estávamos conversando sobre isso agora. Foi importante a colocação
dessa emenda, mas entendo que, depois em legislação complementar se discutirá a isenção da cesta básica.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto ao nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho se
concorda com.a retirada da emenda.
.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, mantenho a emenda e gostaria de
ouvir as considerações do ilustre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao ilustre Relator José Serra.

O SR. RELATOR (José Serra) - Sr Presidente, concordo com o que foi observado pelo Constituinte César
Maia. Inclusive - permita-me o nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho - parece que o Imposto sobre oonsumos Especiais é o nome que constava do projeto de
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Constituição da Comissão Afonso Arinos; e tenho quase a
certeza de que foi baseado nisso, porque do contrário
seria muita coincidência.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
FILHO - A idéia do Constituinte José Maurício era o
ICM, e não esse imposto.
O SR. RELATOR (José Serra) - E o Imposto sobre
Consumos Especiais do projeto de Constituiç~. da Comissão Afonso Arinos era algo que substituía uma
parte do IPI, a nível do Governo. Fede!al.. Agora,
estaríamos aqui, caso fosse ICM - e ISSO nao e o que
está escrito na proposta, o que a prejudica de certa maneira - dando uma isenção, a príorí, interferíndo no que
os Estados poderiam fazer? No caso da alíquota do 10M,
há uma mínima interestadual, que tem de ser fixada pelo
Senado segundo ficou estabelecido aqui. Portanto, se
isentassemos, teria de ser para todo o País, pois a mínima
teria de ser "zero", desrespeitando desigualdades regionais,
inclusive estruturas produtivas diferentes. Acho que o
nosso propósito foi que os Estados pudessem decidir em
função disso. Insisto em que a preocupação do nobre
Constituinte se reflete no nosso Substitutivo, quando fala
do critério de essencialidade para nortear a fixação das
alíquotas do ICM. Recordo-me que um Constituinte mencionou que pretendia suprimir isso, por alguma razão não
contrária ao espírito da seletividade. Acho que isto, pelo
princípio da seletividade, já está contido em nosso projeto.
O SR. CONSTITUINTE ADHEI\.ffiR DE BARROS
FILHO - Sr. Presidente, nessas condições, concordo com
o ilustre orador e retiro o destaque.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda
n. O 645, . do ilustre Oonstítuínte Fernando Gasparian.
(Pausa.) Fica adiada a sua .votacão.
Emendas n.o 58 e n.? 763, do ilustre Constituinte Afif
Domingos.
O nobre Constituinte Domingos Juvenil retirou o seu
pedido para a Emenda n.? 357.
Emenda n. O 58, do ilustre Constituinte Jessé Freire,
que é cumulativa com a emenda- do nobre Constituinte
Afif Domingos.
Concedo a palavra ao Constituinte Jessé ,Freire.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o art. 10 diz:
"Lei complementar estabelecerá forma especial e favorecida de cobrança de impostos federais
e estaduais ou sua não incidência, para a microempresa, como tal definida em lei pela União,
pelos Estados e pelo Distrito Federal.",
A minha emenda consiste no seguinte:
"Não incidirão impostos de competência da
União dos Estados, do Distrito Feq.eral e dos
Municípios, exceto o previsto no art. 16, inciso I"
_ que é o Imposto Predial - "relativamente às
microempresas, nos termos estabelecidos em lei
complementar."
No Substitutivo do Relator, S. Ex.a não cita os Municípios, cita a União, os Estados e o Distrito Federal. .com
isto a lei complementar, que se refere o art. 10, baseia-se
exclusivamente na incidência dos impostos da União, dos
Estados e do Distrito Federal.
A minha emenda visa incluir, primeiramente, os Muni·
cípíos na isenção; e, desde já, permitir que as microempresas sejam isentas dos referidos impostos, ou seja, os
da União, do .Distrito Federal, dos Estados e dos Munící-
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pios. Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para essa
emenda porque ela visa a favorecer, efetivamente, a microempresa no Brasil, que já goza de favorecimento, em
virtude do Estatuto da microempresa e de lei complementar.
Mas esse favorecimento se consubstancia nos impostos
referentes à União e aos Estados; nos Munícípios, efetivamente, existe muita dificuldade para as microempresas.
Em Natal, Capital do meu Estado, por exemplo, tivemos
uma lei totalmente contrária ao Estatuto da Microempresa, que estabelecia um limite bastante alto, em termos da
antiga ORTN, o que praticamente anula a eficácia daquele
Estatuto.
Pediria, então, a atenção dos 81'S. Constituintes no
sentido de que aprovem esta minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, quero
dizer que não obstante a ímportâneía de dar tratamento
favorecido à microempresa, não acolho a proposta do Constituinte Jessé Freire. O artigo que incluímos no Substitutivo prevê esse tratamento favorecido. Diz o seguinte:
"Leí complementar estabelecerá forma especial e favorecida de cobrança de impostos federais
e estaduais, ou sua não incidência, para a microempresa, como tal definida em lei pela União, pelos
Estados e pelo Distrito Federal."
A proposta do Constituinte Jessé Freire diz:
"Não incidirão impostos de competência da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto o previsto no art. 16, inciso I que o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - "relativamente às microempresas, nos termos estabelecidos em lei cornplementar."
'
Encaminharia contrariamente esta proposta pelo seguinte. Se, na Constituição, constasse, por exemplo, que
a microempresa estaria isenta do Imposto de Importação,
esta poderia ser criada e importar, digamos um Mercedes
Benz. Estaria isenta do Imposto de Importação, não importa como seja definida. Refiro-me a um exemplo extremo, mas, como estamos falando em Constituição, é muito
importante ter isso presente,' porque _estamos estabelecendo uma medida geral.
Em segundo lugar, o problema do contribuinte substituto. Os que estão aqui presentes, que foram Se;cretários da Fazenda - não vou enumerar para não esquecer
alguém, como sempre acontece - sabem que a figura do
contribuinte substituto ajudou muito a arrecadação de impostos sem oprimir mais o contribuinte. Por exemplo, no
caso do cigarro, recolhe-se o ímposto na fábrica, porque
já se sabe o preço final. Isso poupa o vendedor de cigarro
de todo o trabalho burocrático de pagar Imposto. Ora, o
que aconteceria? Automaticamente, estaria isento do imposto sobre cigarros - Então, teríamos dois tipos de cigarros na economia: o vendido pela microempresa e o vendido pela empresa, sendo que esse imposto da microempresa já teria sido pago pelo contribuinte substituto. Nesse
caso, teria de ser devolvido ao dono do pequeno bar onde
tivesse sido vendido o cigarro. V. Ex. as podem imaginar a
complicação judiciária que isso traria. Esta a razão por
que não acolhemos, como anteriormente, a proposta do
Constituinte Afif Domingos nesse sentido. Preferimos fixar na Constituição o tratamento favorecido à microempresa, inclusive a possibilidade de isenção, mas deixar para
a lei complementar, porque ela é essencial, exatamente
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para impedir uma generalidade tão grande que possa levar
a situações equívocas e muito complicadas como a que
acabei de apontar. Por este motivo, não acolho a emenda
do Constituinte Jessé Freire, embora respeite o espírito
que S. Ex. a teve ao redigi-la e apresentá-la à consideração desta Oomissão.
O SR. :OONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - Sr. Presidente, falo em lei complementar, nos termos estabelecidos no final da minha emenda. Quero dizer que essa preocupação que V. Ex.a tem em relação ao Imposto de Importação poderia ser solucionada através de lei complementar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Farei a
verificação simbólica.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidetne, permita-me, já que houve uma tréplica. A Constituição diz:
"Não incidirão impostos de competência da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios."
Esse mandamento está muito claro, exceto o previsto
no art. 16, tanto que excetua o IPTU claramente. Se fosse
excetuar outro imposto, diria:
"Relativamente às microempresas nos termos
estabelecidos ... "
Nos termos estabelecidos em lei complementar não
anula; não incidirão impostos de competência da União,
dos Estados e dos Municípios. Se pretendesse, no caso,
excluir algum imposto, estaria dito, como se disse no caso
do IPTU.
Perdoe-me V. Ex.a esta nova réplica, mas acho que
seria importante termos isso claro.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Fiquei
em dúvida. Leio no art. 10, para microempresa, só a não
incidência relativa aos impostos federais e estaduais.
O SR. RELATOR (José Serra) - Estou lendo a emenda do Oonstituinte Jessé Freire.
O SR. OONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Mas
não se refere aos impostos municipais. Acho que o interesse dele é também incluir os impostos municipais.
O SR. RELATOR (José Serra) - Na proposta do oonstituinte Afif Domingos, havia a idéia de não inclusão.
Pretendia-se que a microempresa ficasse sujeita unicamente aos impostos municipais, e aceitamos as ponderações que foram feitas nesse sentido. Quero dizer que havia
a idéia, no espírito da proposta feita, de que incidissem
apenas impostos municipais, não estaduais e federais; e
mantivemos a proposta dentro deste espírito.
O SR. OONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Fora
o IPTU, ou seja, na microempresa, ele pretende que não
haja incidência do Imposto sobre Vendas a Varejo. É isso?
Mantém o IPTU, mas quer não haja incidência sobre vendás a: varejo. Mantém o IPTU, mas não cobra o IVV, e é
perfeitamente justo.
O SR. RELATOR (José Serra) - Não incidiria o ICM,
não incidiria o IPI, Imposto de Importação, e tudo o mais?
O SR. OONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Não,
incidiriam todos da mesma forma como está aqui, dependendo de lei complementar, mas se incluiria na lei dos
impostos federais e estaduais também os municipais, exceto
o IPTU ou seja, o IVV.
O SR. RELATOR (José Serra) - Aqui está muito claro
o seguinte, Oonsttiuinte Irajá Rodrigues:
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"Não incidirão impostos de competência da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ... "
No caso dos Municípios - e V. Ex.a me presta um esclarecimento útil - "exceto o previsto no art. 16", embora
a redação possa ter duas interpretações: pode dizer que
não incidirão impostos, exceto o previsto no art. 16; pode
apenas não se referir ao municipal. Pode ser interpretado
assim, mas o que diz muito claramente é que não incidirão
impostos de competência da União, portanto, Imposto sobre Importação, IPI, e no caso estadual, o 10M, o Imposto sobre Exportação. Não incidirão, isso é o que o artigo
está estabelecendo. Esta é a razão básica da minha objeção, porque poderiam ocorrer as distorções que menc'onamos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Está
encerrado o processo de discussão. Vamos fazer uma
consulta prévia.
Quem estiver com a posição do Relator José Serra,
permaneça como está. Quem apoiar a emenda do oonstítuinte Jessé Freire, levante a mão. (Pausa.)
Está prejudicada a emenda.
O SR. :CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente, não está prejudicada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - S. Ex. a
retirou, não me falou. (Pausa.)
V. Ex.a gostaria que fosse votada?
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE é polêmico, e eu gostaria de esclarecer.

O assunto

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) gostaria que fosse votada?

V. Ex. a

O SR. OONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - Gostaria,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles
que. disserem "sim" aprovam a emenda do Constituinte
Jessé Freire. Os que disserem "não" mantêm o artigo
do Relator José Serra.
(Votação)
Votaram "Sim" os Constituintes: Virgílio Guimarães,
Simão Sessim, Ruberval Piloto, Rose de Freitas, Pedro
Ceolin, Mauro oampos, Jutahy Magalhães, Jovani Masini,
José Luiz Maia, José Luiz de Sá, José Guedes, João Oarlos
Bacelar, Jesus Tajra, Jessé Freire, Irajá Rodrigues, Geraldo Fleming, Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Firmo de
Oastro, Domingos Juvenil, Oid Sabóia de Carvalho, Airton
Sandoval, Adhemar de Barros Filho e Oésar Maia; Votaram "Não" os :Constituintes: Sérgio WerneCk, Osmundo
Rebouças, Nion Albernaz, Naphtali Alves, Mussa Demes,
Messias Góis, José Serra, José Maria Eymael, João Machado Rollemberg, João Castelo, Ivan Bonato, Gerson Camata, Fernando Bezerra Ooelho, Benito Gama, Basílio
Vilani.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vinte e
quatro "sim", dezesseis "não".
Vamos colocar em votação a Emenda n. O 763, do Constituinte Afif Domingos, que será defendida pelo constttuinte José Luiz de Sá. .
O SR. OONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex.& que permitisse a votação da Emenda n.o 763.
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SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMEB.. - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação a Emenda n,v 763, do Constituinte Afif Domingos,
que será defendida pelo Constituinte José Luiz de Sá.
Com a palavra o :Constituinte José Luiz de Sá.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ DE SA - Tendo
a emenda anterior, considero a minha prejudicada. Retiro-a.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Considerada prejudicada a Emenda n.o 763.
Dou a palavra ao Constituinte Mussa Demes,
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente, tenho fundado receio de que não haverá quorum
para continuar votando. Por isso pedi a verificação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Proponho aos Srs. Constituintes suspensão da reunião neste
momento, para continuarmos amanhã, às 10 horas. (Pal-

mas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da
reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças.
Srs. Constituintes, é com grande pesar que ilnformo a
V. Ex.as o falecimento do ilustre senador Fábio Lucena. O
nobre Senador Fábio Lucena tem grandes serviços prestados ao Pais. Era um dos .políticos mais responsáveis, mais
respeitados que tínhamos no Senado Federal. Lamentando
profundamente o acontecido, em meu nome e no daqueles
que compõem esta Comissão, apresento à família do eminente Senador os meus votos de pesar pelo seu falecimento.
Sugeriria que a sessão fosse interrompida por um
período de trinta minutos e que fizéssemos agora um minuto de silêncio em homenagem ao nobre Senador Fábio
Lucena, cujo corpo está sendo velado 1110 Senado Federal.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobre Constituill1te Adhemar de Barros Filho.
O SR. OONSTITUINTE ADHEMAIR DE BARROS, FILHO - Queremos também não apenas em nosso nome e
no dos Colegas desta Comissão, mas do Partido Democrático Trabalhista, trazer à família ido Senador Fábio
Lucena e aos seus companheiros do senado Federal o nosso pesar pelo seu falecimento nesta madrugada. Desejamos registrar a grande folha de serviços que esse ilustre
representante do Estado do Amazonas prestou ao Poder
Legislativo e ao próprio processo de abertura, na exata
medida em que com muita coragem denunciava erros e
abusos do 'Governo da região amazônica, uma das mais
importantes do País. Por isto mesmo, a ausência desse homem de extrema coragem é algo que não se pode avaliar
no primeiro momento.
1É com profundo pesar que IIlÓS, do PDT, registramos a
sua ausência. Queremos deixar consignado em Ata, à sua
família. aos seus amigos e ao Senado Federal, o nosso pesar pela sua ausência nesta madrugada. Muito Obrigado.
O :SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Franciséo Dornelles) - Com a
palavra o nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, em nome do Partido da
Frente Liberal queremos registrar a dor que 'nos domina
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pela perda de um <dos mais brilhantes companheiros do
Senado Federal. O Senador Fábio Lucena iniciou sua vida
como Vereador na cidade de Manaus, e o foi por vários
mandatos. Eleito Senador da República em 1982, conseguiu um fato totalmente inusitado na história da Câmara
Alta do País: que eu saiba, foi o único Senador, que, em
meados do seu mandato, conseguiu, ao submeter-se a julgamento popular, a outorga de mais um mandato em 1986,
buscando, afirmava, maior 'autoridade política e maior autoridade moral para compor a Assembléia Nacional Constituinte. E com que brilhantismo, com que talento, recordome, defendeu o direito de seus pares, que havíasn sido eleitos em 1982, de comporem este Colegiado maior do País.
Fábio Lucena foi um dos melhores talentos verbais que
tive oportunidade de conhecer. Combativo, conforme destacou o nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho, enfrentando os poderosos do momento, defensor ilntransigente dos oprimidos e dos mais fracos, Fábio Lucena deixa uma grande lacuna na família politica brasileira. Em
meu nome e no do Partido da Frente Liberal quero deixar
registrados a grande dor e o pesar que dominam a todos
II1ÓS e a grande falta que Fábio Lucena fará à classe política brasileira. Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CA:rv.iÃRGO - Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. FlRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobre Constituinte Affonso Camargo.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Acredito, Sr. Presidente, que seria até desnecessário registrar
o pesar do meu Partido, o PMDB, pelo falecimento do nosso colega e correligionário, Senador Fábio Lucena. O
Constituinte Divaldo Suruagy registrou, com muita lealdade e veracidade, a figura do nobre Senador e Constituinte Fábio Lucena. Realmente, acompanhei a atuação
do nobre Senador Fábio Lucena durante anos. S'. Ex.a era
um homem de talento, genial, não só pela sua eloqüência,
mas principalmente pela sua cultura, jurídica, e muito
querido por seu povo. Era um intelectual e, acima ide tudo,
um líder popular, tanto que se submeteu com bastante segurança novamente às urnas e foi eleito lpor grande maioria.
Registro, portanto, neste momento, o grande pesar do
PMDB por perdermos um grande companheiro e porque o
Brasil também perde um dos seus grandes líderes.
O SR. CONSTITL"'INTE GERALDO FLEMING - Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobre Constituia:J.te Geraldo Fleming.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO FLEMING - Sr.
Presidente, Srs. Constitui:ntes, como Constituinte da Amazônia, fui grande amigo de Fábio Lucena durante quase
toda a minha vida parlamental - vinte e quatro anos de
vida parlamentar. Conheci-o como Vereador na cidade de
Manaus. Saiu de lá para o Senado Federal, mas uma faceta muito importante da vida de Fábio Lucena foi o seu
trabalho no jornalismo da Amazônia. Jornalista dos mais
respeitados da Amazônia, foi quem mais lutou naquela época difícil para nós, que pertencíamos à Oposição.
Ele nunca teve medo de fazer os seus artigos, criticando
tudo o que havia de errado na Velha República. Assim,
portanto, deixo aqui registrado o meu pesar pelo falecimento prematuro do Senador do povo o ilustre Constituinte Fábio Lucena, que deixa a população, não. só de Manaus,
mas de toda a Amazônia, pesarosa e msatísreíta mesmo
por perder o seu grande líder.
Faço este registro como Coordenador da Bancada do
PMDB do Acre, ~e deixo aqui o meu voto de pesar por esta
grande perda de um dos mais ilustres Parlamentares da

332

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Amazônia. Gostaria que este registro constassem dos Anais
da Constituinte. Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente peço a palavra.
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobre Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, principalmente para os nobres Constituintes 'que chegaram a esta Casa em primeira
Legislatura, entre
conjunto dos demais pares, algumas
figuras se destacavam logo de início. Todos nós, ávidos de
experiência e de cultura na vivência desta Casa, observávamos com olhos até espantados o que sucedia e a postura
das pessoas. Indiscutivelmente, Sr. Presidente, um dos
vultos que logo assumiu para nós a dimensão de um gigante foi o nobre Senador Fábio Lucena. Parece que agora me perpassa aos olhos a visão daquele homem de porte
ereto, voz entrecortada de emoção, defendendo com ínteíreza os seus princípios e convicções. E, mesmo sem conhecê-lo a tempo, sem ter ,tido o privilégio de gozar da sua
companhia e da sua amizade, mesmo com esta limitação,
senti, como, acredito também sentiram os demais Constituintes que recém-chegavam a esta Casa, que na figura
daquele homem estava inserida uma profunda convicção
de amor à causa pública, de inteireza, de independência,
de liberdade e de obediência apenas aos princípios nos
quais acreditava. A partir da primeira vez que ouvi o Senador Fábio Lucena, nunca mais me permiti o alheamento, quando esse grande Senador se pronunciava e
afirmava seus príncípios.
Algo, Sr. Presidente, que me chamou a atenção profundamente, e que desejo deixar registrado nesta Casa,
era o espírito democrático de Fábio Lucena, que renunciou
ao seu mandato de Senador para assumir o teste do voto,
voltando a esta Constituinte legitimado pela vontade popular. Poucos exemplos na História do Brasil podem comparar-se a esta postura. Renunciou consciente e livremente a um privilégio que tinha. Renunciou ao mandato e
ofereceu-se ao povo de sua terra para que este o julgasse e o conduzisse a esta Constituinte, se assim julgasse
correto. E Fábio Lucena veio a esta Constituinte, nos
braços do povo através do voto.
Portanto, Sr. Presidente, fica, neste momento, a homenagem da Democracia Cristã. Nós, que pregamos a
construção de uma sociedade livre, solidária e fraterna
não podemos deixar de registrar a presença inegável de
Fábio Lucena na história constitucional brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Suspendo a sessão até as 11 h e 30 mín, quando voltaremos a
nos reunir.
(É suspensa a reuníão.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
dar continuidade à sessão, votando as emendas do Sistema Tributário. (Pausa'>
Pedidos de preferência, por escrito, dos Constituintes
Airton Sandoval e Firmo de Castro, para votação do art.
29. (Pausa'>
Constituinte Firmo de Castro, como esse pedido de
preferência foi feito por V. Exa. e pelo Constituinte Airton
Sandoval, pergunto se poderiamos aguardar maís uns
quinze minutos para a chegada do Constituinte, que, inclusive, está entre nós. Tão logo S. Exa. chegue, daremos
esta preferência.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE_ CASTRO - Não
há dúvida.
. '0 SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emen...
da n9 696., do Oonstituinte Gerson Camata. .

°
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O SR. CO~STITUINTE GERSON CAMATA - Sr. Presidente, a emenda já está prejudicada, porque no art. 12
já houve uma votação.
Requeiro a retirada da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Requerida a retirada da emenda,
Emenda n. o 580, do Constituinte Benito Gama.
Foi retirada.
Emenda n. O 544, do Constituinte José Carlos Vascon-celos.
Emenda 646, do Constituinte Fernando Gasparian.
(Pausa,)
Constituinte Fernando Gasparian, V. Ex. a pretende
defender a emenda posteriormente?
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, gostaria de saber como ficou o art, 12 do
Substitutivo, porque não tenho informação agora.
O SR. RELATOR (José Serra) - O act. 12 foi mantido. Foi suprimido, com a concordância do relator, o artigo 27, ,e mantido o art. 12, com 81 correção de um erro
de redação.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, pela ordem. A emenda que apresentei, que
V. Ex.a está eoolcando em votação, é 'a de n. O 646" 81Tt. 12?
Parece-me que não é o art. 12, pois 'esta tem três parágrafos, e não os ,estou vendo. (Pausa,)
Sr. Presidente, já me localizei.
Peço
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
que aguarde um instante, para nos localizarmos.
Acredito estar prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE GERSON OAMATA - Sr. Presidente, o que gostaria de dizer é que todas as emendas
8IOS arts. 12 e 27, na meu entender, estão preíudícadas,
porque a modificação do art. 1~ já foi feita e votada e
o art. 27 foi retirado.
O SR. PRESIDENTE (Francis-co Dornelles) - Estou
achando que S. Ex. a se referiu 810 antigo art. 12. (Pausa,)
O art. 12 do 'anterior é o mesmo, não houve mudança.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Tinha três parágrafos e agora não tem nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte Fernando Gasparian, eu diria que V. Ex.a foi atendido, e os parágrafos já foram suprimidos.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN Proponho que o próprio artigo também seja suprimido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Esse
assunto já foi votado ontem, e a supressão foi rejeitada.
(Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, todas as emendas 8IOS arts. 12 e
27 são matéria vencida, 'estão prejudicadas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Exatamente.
Constituinte Gerson C8Imata, Emenda n. O 705.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA
A
emenda já foi atendida, já está prejudicad-a, é matéria
vencida, como todas as demais aos arts. 12 e 27.
Q SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelloo) Exatamente; todas as emendas 8IOS 'arts. 12 e 27 estão preíudícadas, (Pausa..)
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Em relação ao art. 13, as emendas relaeíonadas aos
itens I, lI, IlI, IV ,e V estão prejudicadas. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, quais as emendas que estão prejudicadas?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A primeira não prejudicada é a de V. Ex.a, que é a de n.o 103.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente, tenho a Emenda n.O 263, relativa aos. arts. 13
e 15 § 8.°...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
tem razão, é o § 8.° (Pausa.)
Emenda n. O 263. Essa emenda é sobre a inclusão de
um parágraro , .. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, qual a próxima emenda?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Um
instante, por favor. (Pausa.)
Tem a palavra o Constituinte Irajá Rodrigues, para
falar sobre a Emenda n.O 263.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente, a proposta é:
"Dê-se nova redação ao item V do art. 13 e
acrescente-se o § 11 ao art. 15:
V - Operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas. jt títulos ou valores, exceto quando
relativas a saídas de mereadorías a consumidores finais."
,
E o § 11 do art. 15 seria:
"A base de cálculo do imposto de que trata
o item III compreenderá o montante pago pelo
adquirente, incluindo acréseímos financeiros."
Sr. Presidente, a justificativa da proposta é no sentido de que se possa estabelecer o fim de um processo
de concorrência; absolutamente desleal que existe entre o
pequeno comerciante, que faz as suas vendas '~ crédito,
o seu crediário e, hoje, tem de pagar ICM sobre o total
da. venda a prazo, e a grande empresa, que geralmente
tem acesso a uma financeira, muitas vezes do mesmo
grupo, e emite a nota, pagando 10M apenas sobre o valor
da mercadoria, enquanto a parte financiada pelo sistema
de crédito ao consumidor paga, exclusivamente, Imposto
sobre Op-erações Fünanceiras, de alíquota muíto mais
baixa. Há, inclusive, um 'artigo da Gazeta Mercantil, do
dia 10 de junho, que, por sinal, me foi encaminhado pelo
nobre Constituinte José Serra, citando o caso de uma
grande cadeia de lojas que, para contornar os prejuízos
recentes, está pensando em 'comprar uma carta patente
para montar a sua :própria financeira. O cálculo do grupo
é de que em um mês, os ganhos com a financeira cobrirão
o custo da carta patente. Por aí se vê o processo de esmagamento que sofrem, então, os pequenos comerciantes
que têm crediário. A proposta é no sentido de íneluír na
base de cálculo do 10M todos os acréscimos decorrentes
da' venda a ;pTazo, como acontece com as pequenas 'empresas. passando a acontecer com todas as demais. Muito
obrigado.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José 8l?rra.
O SR. CONSTITUmTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Havia
V. Ex.a pedido preferência" mas, como V. Ex.a não estava
presente, ...
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O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - É
outro assunto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - É que
apresentei destaque de 'emenda de minha autoria, a de
n.o 510, que trata do mesmo assunto que estamos examinando agora. No entanto, não veio, na relação, o meu
pedido de destaque. É a Emenda n.O 510-8, que se refere
ao mesmo assunto. Não, o número não é este. li: a Emenda
de n,v 500487.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - P.erguntaría a V. Ex. a se também gostaria de fazer a defesa
da mesma.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Gostaria pelo menos de ler a 'redação que proponho. R'eferese a ela ao anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pela
ordem, a primeira emenda apresentada é a do Constituinte Irajá Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - O que
estou estranhando é que não achei, na relação, a minha
proposta de emenda, e ela se rerere ao mesmo artigo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Então,
vamos voltar à 'emenda do Constituinte Irajá Rodrigues
dando a palavra ao Blelator José Serra.
'
O SR. RELATOR (José Serra) - A emenda do Constituinte Irajá Rodrigues foi apresentada também pelo
Constituinte Roberval Piloto, de Santa Catarina, e,
pelo que tenho conhecimento, pelo Constituinte Airton
Sandoval, de São Paulo. O seu objetivo é eliminar um
'Problema muito controvertido na cobrança do ICM, especialmente no que se retere a vendas a prazo. Não havia
incluído esse dispositivo no meu Relatório, aguardando
que, eventualmente, o Plenárío se manírsstasss a respeito.
Havendo esta manifestação de vários Constituintes a
minha tendência, como relator, é acolher essa eme:ri.da.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (FranciSCO Dornelles) - Vamos
proceder à votação. Os Constituintes que votarem "sim"
estarão apoíando a de n.O 5S0263, do Deputado Irajá Rodrigues, com a concordância do Relator José Serra. Os
que votarem "não" 'estarão votando no sentido de que
seja mantido o texto do dispositivo.
<Votação)
Votaram sim os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho, Adroaldo Streck, Affonso Camargo, Airton Sandoval, Basilio Vilani, Benito Gama, Cid Sabóia de Carvalho
Darcy Deitos, Divaldo Suruagy, Fernando Bezerra Coelho'
Fernando Gasparian, Firmo de castro, FraAUcisco Dor~
nelles, Gerson Camata, ];rajá Rodrigues, Ivan Bonato Jesus Tajra, João Machado Rollemberg, José Carlos Vasconcelos, José Guedes, José LuiB Maia, José Maria Eymael
José Serra, José Tinoco, Jovani Masini, Jutahy Magalhães'
Lézío Sathlnaz, Luis Gushiken, Messias Góis, Naphtall
Alves, Níon Albernaz, Osmundo Rebouças, Pedro Ceolin
Ruberval Piloto, Sérgio Spada, Sérgio Werneck Simã~
sessím, Walmor de Luca, Wilson Campos, Hél1~ Rosas,
Jayme Santana e Joaquim Bevilácqua.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O resultado é o seguinte: 42 "sim", nenhum voto "não" aprovada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Presidente, pela ordem. Apelo a V. Ex. a - procurando simplificar o processo e agilizar nossas votações - no sentido de que, quando houver consenso, seja dispensada a
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chamada nominal dos votantes, a não ser que o Relator
ou o autor da emenda peçam verificação da votação.
Creio que assim ganharíamos: muito tempo e avançaríamos nas nossas votações. Solí:cito a V. Ex.a que submeta
ao Plenárío esta minha proposta, porque outras oomíssões fizeram isto e o resultado foi satisfatório. E esse
procedimento não fere o Regimento Interno da Assembléia Nacional Oonstituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte José Luiz Maia, devo ater-me ao Regimento. Toda a matéria constitucional tem de ser aprovada
por maioria absoluta, mediante votação nominal, No caso, faço a prévia. Se a emenda não for 'acolhida :e o
Relator a retira, não coloco em votação. Mas, para que
seja incluída tenho de fazer a votação nominal. E não
vou mudar essa orientação.
O SR. CONSTITUINTE JOS'É LUIZ MAIA - Lamento
profundamente, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Senhor
Presidente, :pela ordem. Gostaria de, mais uma vez, hoje,
reiterar proposta que fiz ontem, para o melhor andamento dos trabalhos. Ontem - propus que se votasse
por artigos: eeunír-se-íam todas as emendas de cada
artigo e se discutiria de uma vez só. Estamos aqui exatamente há duas horas e vinte minutos, depois da hora
marcada, e apenas o primeiro destaque é votado. V. Ex.a
há de convir que todo mundo está 'cansado. Não sei se
esta forma de condução dos trabalhos é deliberada ou
não, mas gostaria de fazer, mais uma vez, um apelo no
sentido de que se reúnam todas as emendas, passandose a votar por artigo os destaques. Esta seria o modo
mais racional. Da forma como estão sendo conduzidos
os trabalhos, quero crer que não conseguiremos esgotar
o assunto da reforma tributária até hoje à noite.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
posso impedir que os Constituintes defendam sua emenda,
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Não foi
este o sentido da minha Questão de Ordem, mas para se
votar os destaques a-rtigo por artigo, reunindo todos de
uma vez. Estamos esgotados e vamo-nos esgotar muito
mais. Só não sei se isto 'está sendo colocado 'em prática
deliberadamente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vou
seguir V. Ex.a . É este o caminho que está sendo seguido.
Apenas existem, em cada artigo, vários parágrafos e várias alíneas. Se cada Constituinte pedir um aditivo para
parágrafo e itens, não posso colocar em bloco situações
diferentes. Há um ipedido de preterêncía dos Constituintes Firmo de Castro e Airton Sandoval para o art. 29.
Com a palavra o Constituinte Firmo de Castro.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Senhor Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator, o pedido
de destaque de nossa Emenda n. o 412-1, de teor praticamente ídêntíeo à Emenda _n. O 60, do ConstitUinte Airton
Sandoval, diz respeito' ao que poderíamos chamar de reforma tributária de emergência. E procura fazer com que
a redistribuição proposta no texto aprovado por esta Comissão se tníeíe, mesmo que parcialmente, a partir da
promulgação da pró:pria Constituição, considerando-se
que pelo processo gradual previsto de crescimento dos
percentuaís do FPE e do FPM, poderíamos, já a partir
de 1.0 de íaneíro, 'caso a promulgação se dê neste exercício, ter a reprodução dos efeitos dessa melhor participacão para os Estados ,e Municípios no FlPE e no FPM. Ela,
na verdade vem ao encontro do que já contém o Substitutivo do .Relator. Praticamente - tem o mesmo teor,
Alpenas euída de um aspecto muito específico, qual seja
o de garantir esse efeito já a partir da promulgação,
uma vez que o -Substitutivo do Relator estabelece que. os
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percentuais de 18% do FPE e 20% do FPM passariam
a vigorar no primeiro dia do mês subseqüente ao da aprovação da lei complementar que tratará deste assunto.
Nossa emenda, assim como 'a do Constituinte Airton Sandoval, tem por obí etívo resguar-nos um possível retardamento na aprovação da lei complementar. Com isto,
o teor das, nossas emendas seria no sentido de fazer com
que os novos percentuais propostos, para vigorar a partir da lei complementar, na forma do Substitutivo, já
pudessem ser aplicados a partir de 1.0 de janeiro, respeitados os crítéríos atuais de rateio, até que a lei complementar porventura estabeleça outros critérios. Seria
uma forma de antecipar a vigência desses 'efeitos, o que
- e acredito seja do conhecimento de todos os Constituintes - representa o anseio da Federação: de todos
os Estados e Municípios brasíleíros. Espero que a nossa
proposta conte com a acolhida não só do Plenário, mas,
particularmente, do Sr. Relator, que tem sido muito sensível às proposições que tendem a fortaleeer a Federação.
Esta a justificativa em defesa da emenda.
O SR. PRESIDENTE (F,rancisco Dornelles) - Com
a palavra o Constituinte Airton Sandoval.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Senhor Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, desde há
muito os municípios brasileiros, através de suas entidades representativas, seu Prefeítos 'e da Frente Municipalísta Nacíonal, vêm batalhando no sentido de melhorar suas receitas. Por várias vezes, em várias marchas
a esta capital, diversos Parlamentares tiveram a oportunidade de emprestar seu 'apoio a esta luta, e houve, em
várias ocasiões, até mesmo o compromisso do Governo
no sentido de conceder aos munícipíoa recursos que eles
precisavam para atetnder às suas atribuições. Em 1985,
graças à mobilização da Frente Muníeípalísta Nacional
e à compreensão do Congresso Nacional, conseguimos,
parai os - munícípíos brasíleíros, uma pequena reforma.
Nàquela época, o Presidente José Sarney, o nosso Governo, -comprometeu-se a, num futuro bem próximo, estudar medidas que fossem capazes de dar os Decursos de
que os municípios precisavam. Neste ano, através de
nova mobíüzação em Brasílía, a Fr,ente Mundci;p.,allsta
Nacional e os Pref.eitos brasileiros, 'em audiência com o
Presidente da República, eonseguíram o seu compromisso de melhorar suas receitas, através de uma reforma
de emergência. O fato não aconteceu. O Presidente da
República apenas deu poucos recursos, cerca de seis milhões' de cruzados, insignificantes para atender às necessidades dos munícípíos,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
ao Plenário que preste atenção à emenda do Constituinte
Airton Sandoval, que trata de assunto da maior importância.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Além
disso, transferiu a responsabilidade de fazer essa reforma à Assembléia Nacional Constituinte. Infelízmente, o
Substitutivo do Relator não nos dá condições de oferecer
uma resposta adequada aos Prefeitos Municipais. Mas a
compreensão do Relator, e um entendimento que aqui
poderemos ter, poderá dar-nos a oportunidade de demonstrar que a Assembléia Nacional Constituinte está atenta
aos problemas municipais e que estará buscando uma
solução para 'esses p,roblemas. De forma que temos, hoje
dois destaques que se referem ao mesmo assunto. Entendo -que 'O destaque do nobre colega Firmo de Castro é
mais abrangente e atenderia melhor às: necessidades dos
municípios e estados brasileiros. Então, deixaria com. o
Relator -a possibilidade de escolha de um ou outro destaque 'que melhor lhe convier e também ao PlenáTio a
decisão sobre. asse assunto. Se for o caso, retiro o meu
destaque para. favorecer o do .Deputado Firmo de Castro.
(Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra 00 Deputado Simão Sessim.
O SR. CONSTITUINTE SIMAo SESSIM - Sr. Presidente, também apresentei emenda sobre o mesmo assunto na suboomíssão, ,e lá foi aprovada. Reapresentei-a na
----<comissão Temática, porque não constou do Relatório do
nosso digno Relator. Mas o que gostaria de acrescentar
a tudo o que já foi dito pelos nobres: Constituintes Firmo
de Castro e Airton Sandoval é que este compromisso foi
assumido por todo candidato que chegou à Constituinte.
Portanto, Sr. Presidente, acredito que, nesta sessão
de hoje, vamos resgatar, sem dúvida alguma, o compromisso assumido com os municípios: e com os estados.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Framcisco Dornelles) - Com
a palavra o Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Permita-me, Sr. Proesidente. Em face da posição do Constituinte Airton sandovaí, solicitaria a S. Ex.a que assinasse a nossa; emenda e o pedido de destaque, patrocínando,
dessa forma, a emenda, 'como ele o tem feito na defesa
dessa questão.
O SR. CONSTITUINTE sIMAo SESSIM - Sr. Presidente, também retiro a minha emenda 'e apóío a do
Constituinte Firmo de Castro.
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI NASINI - Sr. Presidente, quero fazer uma consulta. Apresentei um destaque e um pedido de preferência, no sentido de também
antecipar a Vigência de outros artigos do Substitutivo.
Pergunto: a 'aprovação, 'que naturalmente se dará, da
proposta do Constituinte Filnno de Castro, não irá prejudicar a minha proposta? Ela versa sobre a antecipação
da vigência de outros artigos.
O SR. PRE~IDENTE (Francisco Dornelles) - Não
prejudicará.
Com a palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Estive atento ao
problema da questão da vigência dos Fundos de Participação, tanto assim que no inciso do art. 29, introduzimos um dispositivo que diz:
"A Mes.a da Câmara dos Deputados adotará
apreciação do Congresso Nacional, em regime de
as providências necessárias à apresentação, para
urgência, de projeto de lei complementar a que
se refere o item I deste artigo."
O item I é o que estaoeíece os percentuais iniciais
a serem transferidos aos estados e aos muníejpíos, Verifico, no entanto, que esta providência foi considerada
insuficiente pela maioria dos membros desta Comissão,
que acreditam que esta providência da Lei complementar
podêrá prolongar por muito tempo a primeira transferência a ser feita.
Quero também esclarecer que a proposta do Constituinte Firmo de oaatro, endossada por outros companheiros, na verdade, ;pelo que conversamos, não se trata
de 1.0 de janeiro, porque, digamos, a; suposição, que acho
que se cumprirá, é de que 'a Oonstítuíção terminará em
dezembro. Mas se trata de dizer imediatamente após promulgada a nova' Constituição. Esta mudança é fundamental.
Segundo, as emendas se referiram 00 anteprojeto e,
portanto, há uma mudança dos percentuais .iniciais em
relação aos que ninguém apresenta desacordo. Então,
dessas duas observações acolheria 'as emendas dos Deputados. (Palmas.) Embora acreditando que a minha providência resolvesse o problema, curvo-me à opinião desta
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Comissão, que sinto ser predominante e acolho as emendas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
a palavra o Constituinte João Castelo.
O SR. CONSTITUINTE JOãO CASTELO - Sr. Presidente, gostaria de, neste instante, congratular-me com
V. Ex. a pela maneira habilidosa e extremamente política
com que vem conduzindo os trabalhos desta Comissão, e
com o nobre Relator, Constituinte José Serra, pela mudança de posição sobre esse assunto, reconhecendo a
preocupação de todos nós em fortalecer a Federação.
Realmente, é um assunto da maior relevância. Estamos
vendo, a cada dia, através da Imprensa, o drama vivido
pelos administradores dos estados e municípios, que não
podem continuar de pires na mão, como está acontecendo. E uma das eoísas mais importantes desta Constituição, entre as demais, é fazer uma divisão mais correta, mais justa do bolo da receita nacional, ipara que o
povo tenha, direta e indiretamente, um benefício melhor. Assim, quero congratular-me com V. Ex.a e com o
nobre relator, sobretudo pela mudança de posição, reconhecendo que a emenda dos nobres companheiros representa o pensamento de todo o povo brasíleíro, pois representa a unanimidade de todos que aqui estão. Neste
instante encerro as minhas palavsas, dizendo a V. Ex. a ,
Sr. Presidente, que esta Comissão vai dar um exemplo à
Constituinte, porque, enquanto muitas Comissões estão
em dificuldade para começar a votação, nós já estamôs
concluindo, dando uma demonstração, de maturidade política e de responsabilidade. Aqui realmente está havendo
um consenso em defesa dos interesses nacionais.
E;ra o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Francisco' Dornelles) - Passaremos à votação da Emenda n.O 412, do Constituinte
Firmo de castro.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - O que pergunto não é se depende da minha
Questão de Ordem, de outras, da 'colaboração ou da maneira como V. Ex.a conduzir os trabalhos. Estou perguntando 'exatamente o que determina o Regimento. De
acordo com o Regimento, gostaria de saber quando termina o trabalho da Comissão ou até quando poderemos
discutir as matérias? Minha pergunta não tem nada a
ver com o desenrolar da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nosso
prazo vai até às vinte e quatro horas de segunda-feira
para entregar os projetos à Comissão de Sistematização.
A medida que os capítulos são aprovados: estão sendo datilografados. Acredito que dentro de uma hora teremos
condições - em decorrêneía da maneira como está sendo
feito - de entregar o projeto. Pelas informações recebidas da Presidência na realidade poderemos 'entregá-lo
até às oito horas de terça-feira.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - De acordo com a informação de V. Ex. a , formulo
minha Questão de Ordem. Temos um número elevado de
emendas, em torno de duzentas, para serem apreciadas
ainda no capítulo referente ao Sistema Tributário..
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Grande parte delas restá sendo eliminada se V. Ex. a não tivesse levantado a Queestão de Ordem já teríamos votado
dois itens.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Permita-me formular 'a, Questão de Ordem que
fundamentei com as Informações de V. Ex.a No início da
reunião de ontem apresentamos, assinado por trinta
'Constituintes,
pedido de preferência para votação do
art. 80; que trata do Orçamento da. União. Reafirmo a
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V. Ex.a que queremos exercer o direito de votação em
destaque desse artigo, de acordo 'com o Regimento, porque é fundamental, segundo entendimento da maioria
dos Srs. Constituintes. Aceitamos a decisão de V. Ex.a
em 'adiantar a votação dessas matérias, mas não queremos ver prejudicada a votação daquele artigo. Pareceme que corremos este risco, dado o número imenso de
emendas existentes. Por mais que V. Ex.a, com eficiência
agilize a: votação, não _a concluiremos até amanhã às
vinte e quatro horas. Portanto, peço 'a V. Ex. a que, cumprindo o aegimento, permita que se cumpre também a
vontade da maioria dos Srs. COnstituintes, e seja votado,
com preferência, o art. 30 do Substitutivo do Relator.
O SR. RELATOR (Francisco Dornelles) - Já decidimos. Manterei a decisão tomada de votar inicialmente
o capítulo do Sistema Tributário. COnversei ontem com
o Constituinte Divaldo Suruagy, que trouxe a concordância de todos que haviam assinado. De modo que o primeiro item no momento em que eu entrar no capítulo
do Orçamento, será a preferência de V. Ex.a :É uma decisão tomada, e vamos encerrar o capítulo do Sistema
Tributário.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, diante do Regimento, recorro da decisão de Vossa Excelência para o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não
cabe a V. Ex.a recurso para essa decisão.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, é de se estranhar. De toda decisão do Presidente
cabe recurso para o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco DornelLes) - Cabe
recUTSO para a Assembléia Nacional Constituinte, e não
para ó Plenário.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, gostaria que o Relator José serra esclarecesse
o que aprovamos da emenda do Constituinte Firmo de
Castro. A emenda de S.' Ex.a prevía dezessete para os
estados e vinte e um para os municípios. O relatório de
S. Ex. a prevê dezoito para os estados e vinte para os
municípios. Aumentamos, fícando vinte e um para os
municípios. E foram aprovados os vinte.
O SR. RELATOR (José serra) - Não já foi aprovada
como dezoito e vinte.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Não tinha
ficado bem claro.
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No novo projeto, o Relator alterou essa decisão, sem
qualquer emenda existente, parece-me, O que propõe o.
Constituinte Antônio MaIliz, é que o § 3.0 do art. 15 passe
a ser entendido como:
"§ 3.0 As alíquotas dos impostos de que tratam os itens I e II não excederão os limites estabelecidos em resolucão do Senado Federal e será
progressivas, no caso do item II - causa mortis
- "de modo a contríbuír para a igualdade entre
os cidadãos."
Na justificação', diz ele:
"A tributação das heranças e doações prevista no anteprojeto objetiva, além da produção
de receita, contribuir para amenizar as profundas desigualdades sociais existentes' entre pessoas,
especialmente quando decorrente do fato de
alguém já nascer rico ou ainda de tornar-se rico
em virtude de dádivas, geralmente antecipadoras
de herança futura.
se assim é, alíquotas do imposto apenas proporcíonaãs não alcançarão o. objetivo, pois são
neutras quanto a esse aspecto. Somente a tributação, progressiva é capaz de produzir extrafiscais de correção de desigualdades desse tipo."
Transferir a tributação para os Estados parece-me
Sr. Presidente, uma temeridade.
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Na verdade, no Projeto anterior, o ITBI e o Imposto sobre Herança, transmissão causa mortis, estavam atribuídos ambos ao Estado. Da nossa proposta do ITBI, rízemos a transferência exclusivamente para os municípios. A fixação da
alíquota do ITBI contínuíu a ser feita pelo senado na
mudança, quando a intenção do Relator era de manter
nos dois 'casos.
O SR. CONSTITUINTE SIMAo SESSIM - Mas no
item II não.
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES
Sim, com declaração de VÕ~' (anexo.)

(Votação)
Votaram "SIM" os Constituintes: Wilson Campos,
Walmor de Luca, Simão s>essim, Ségrio Werneck, Sérgio
Spada, Ruberval Piloto, Roberto Torres, Pedro Ceolin, OsRebouças, Nion Albernaz, Márcio Braga, NaphtaO SR. RELATOR (José Serra) - É o que está no limundo
Alves,
Messias Góis, Mauro Campos, Luis Gushiken,
texto. O Constituinte explicou assim.
Lézío Sathler, Jutahy Magalhães, Jovani Masini, José Ti...,
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS ~ Agradeço. noco, José Serra, José Maria Eyma,el, JQ&é Luiz Maia,
José Guedes, José Carlos Viasconcelos, João Machado
Q SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
Rollemberg, João Castelo, Jesus Tajra, Ivan Bonato, IraO
dar preferêncía à Emenda n. 390, do constituinte An- já Rodrigues, Harlan Gadelha, Gerson camata, Furtado
tônio Mariz, solicitada pelos Constituintes Simão Sessim Leite, Francisco Dornelles, Firmo de castro, Fernando
e Jayme Santana. ooncedo a palavra ao Constituinte Si- Gasparian, Fernando Bezerra Coelho, Dívaído Suruagy,
mão Sessim.
Darcy Deltos, Cid Sabóia de Oaravalho, Benito, Gama,
O SR. CONSTITUINTE SIMAo SESSIM - Sr. Presi- Ba.sílío Vilani, Airton Sandoval, Affonso Camargo, Adrodente, requeri preferêneía a pedido do nobre Constituinte aldo Streeck, Adhemar de Barros FilhO, césar Maia, JayAntônio Mariz, que está 'em outra COmissão. S. Ex.a esta- me Santana, Joaquim Bevilácqua, Hélio Rosas e Luiz
ria aqui para defender seu destaque e, em seguida, iria Freire; votou "NÃO" o Constituinte:
para outra COmissão. Mas, como S. EX,a não se encontra
O S:I:l. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Cinpresente peça a V. Ex. a que me permita fazer a defesa qüenta votos a favor e um contra. Foi aprovada a
da emenda, que achamos da maior importância e jus- emenda.
tiça. Trata-se de alteração dada ao § 3.0 do art. 15 do
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCESubstitutivo da oomíssão, que foi acolhida pelo Relator
e consta do Projeto anterior, na parte onde se diz que LOS - Sr, Presidente, peço a palavra para uma Questão
"as alíquotas dos impostos de que tratam os itens I e de Ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ~ COm a
n" - iriter vivos e causa. mortis - "não excederão os'
palavra O. constituinte José Carlos Vasconcelos.
limites estabeleeídos em resolução do Senado Federal".
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o SR. CONSTITUINTE JO~ CARLOS VASCONCELOS - Gostaria de ter um esclarecimento da Presidência. De acordo com o R'egimento, até que horas poderemos votar matéria nesta Comissão? Quando exatamente
se encerram os nossos trabalhos?
O SR. PRESIDENTE (Francssco Dornelles) - Dependerá da colaboração do Srs. Constituintes, do tempo usado para as Questões de Ordem Ievanatdas, a respeito ao
tempo regimental de cada um. Não tenho hora marcada.
O SR. RELATOR (José Serra) - É até uma questão
de isonomia. Portanto, acolho a emenda do Constituinte.
Como foi um problema de redação, consultaria a Presidência sobre a necessidade ou não de se colocar - em
votação..
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Precisa ser colocado em votação.
Tem a palavra o Constituinte Jayme Santana.
O SR. CONSTITUINTE JAYME SANTANA - Peço a
palavra apenas para razer um comentário. Tinha um
destaque nesse sentido, mas, dentro da preocupação do
Oonstítuínte José Carlos Vas,c'oncelos, ,e para agilizar os
trabalhos, 'eu o retirarei e endossarei o destaque do Constituinte Simão sessím.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles que votarem SIM, votarão a favor da proposta
(Emenda n.? 390) do Constituinte Antonio Mariz, apresentada pelo Constituinte Simão Sessim; aqueles que votarem NAO, manterão o texto do Relator.
Em votação.
(Votação)
Votaram SIM os Constituintes: Wilson Campos,
Walmor de Luca, Simão Besslm, Sérgio Werneck, Ruberval Pilotto, Roberto Torres, Pedro Ceolin, Nion Albernaz,
Naphtali Alves, Mussa' Demis, Mauro Campos, Márcio
Braga, Luís Gushiken, Lezio S'athler, Jutahy Magalhães,
Jovani Masini, José Tinoco, José Berra, José Maria EYmael,
J-osé Luis Maia, José Guedes, João Machado Rollemberg,
João Castelo, Ivan Bonato, Irajá Rodrigues, Harlan Gadelha, Gerson Oamata, Furtado Leite, Francisco Dornelles, Firmo de Castro, Fernando Gasparian, Fernando
~ezerra Coelho, Divaldo Suruagy, Cid Sabóia de Carvalho, Benito Gama, Basílio Vilani, Airton Sandoval, Affonso Camargo, Adroaldo Stveck, Adhemar de Barros' Filho,
César Maia, Jayme Santana, Luiz Freire, Hélio Rosass'e
Joaquim Bevilacqua; votou NAO o Constituinte: Sérgio
Spada; absteve-se de votar o Constituinte: Jesus Tajra.
O SR. pRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A proposta do COnsUtuinte Antonio Mariz foi aprovada por
quarenta e cinco votos e uma abstenção.
O SR. CON8TITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem. Quero lembrar a V. Ex. a a necessidade de se fazer referência ao novo dispositivo do Substitutivo. A emenda se
refere ,a um artigo diferente, 'e não a conseguimos localizar. Por isso, abstive-me de votar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) o fato. V .Ex.a inclusive tinha votado a favor.

Notei

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vossa
Excelência gostaria de passar de abstenção para SIM?
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Não posso
mais fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Fvanciseo Dornelles) - Paço
desculpas a V. Ex.a
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Emenda 11.° 652, do Constituinte Irajá Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE IRAJA RODRIGUES - Senhor Pr~stdente, peço a palavra.
O SR. CONSTITUINTE (Francisco Dornelles) - Já
foi aprovada não?
O SR. CONSTITUINTE IRAJA RODRIGUES - Senhor Presidente, a Emenda n.o 652 faz parte de um conjunto de 'emendas, e pedi fosse examinada quando do
debate sobre as "inclua-se onde couber". Não gostaria
de examiná-la em caráter divorciado das demais propostas, porque é um conjunto harmônico, e não temos condições de examinar artigo por artigo separadamente, poís
não levaria a nada. Abro mão, no momento, e peço que,
quando chegar o instante das "inclua-se onde couber"
se examine o conjunto das novas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelleesj - Emenda n.? 103, do Constituinte Adhemar de Barros Filho.
Este assunto está !prejudicado, por se tratar do art. 13,
aprovado ontem. Ficam prejudicadas todas - as emendas
feitas ao art. 13. Retiro a emenda do Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Nesse caso, retiro a emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE CFrancisco Dornelles) - Muito
obrigado.
Emenda 11.° 709, do oonsütuínte Nelton Friedrich,
encontra-Soe prejudicada.
Emenda n.o 391, do Constituinte Antonío . Mariz, encontra-se prejudicada.
O SR. CONSTITuINTE NION ALBERNAZ - Senhor
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco 'Dõrnelles) - :É sobre
os itens que colocamos em votação?
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sim. Temos, no art. 13, § 1.°, também uma emenda aditiva. Está
na primeira !parte e corresponde à Emenda n.O 722, que
'_
gostaríamos de defender.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) -, Mas
ainda não chegou ...
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Está na
primeira página.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ~ Já verificarei. Em seguida, darei a palavra a V. Ex,a
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ -..:.- Está
muito bem.
o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A
Emenda n.O 391, de autoria do Constituinte Jessé Freire,
está prejudicada.
Emenda n.O 608. Acho que estão todas' preludíeadas.
Se houvesse uma relação, ajudar-me-ia.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, a Emenda n.O 608, de autoria do
Constituinte Roberto Freire, também está prejudicada, em
face da aprovação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peçe
desculpas' a V. Ex.a , mas estou sem as emendas em mãos.
(Pausa.)

Está prejudicada a Emenda n. o 608.
Emenda n.o 335. Prejudicada.
Estão prejudicadas as Emendas n.o 335, 19, 354...
O ss. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor presidente, peço a palavra para uma questão de
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ordem. Com que razão V. Ex. a entende que há prejuízo
da emenda, por exemplo, no caso do oonstítuínte Roberto
Freire, que institui como sendo de responsabilidade da
União o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Senhor Constituinte, ontem, quando S. Ex.a não estava presente, esse assunto foi votado, ê as emendas foram relacionadas - o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho poderá indicar a V. Ex. a - ao art. 13, itens I, lI, lII, e' IV e
art. 15, itens I, rr, m, IV e V.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, observe que o autor, na verdade, não
se contrapõe aos itens I, Ir, IrI, IV e nem aos itens que
foram aprovados. Ele está apenas acrescentando. Sendo
aditiva, e não modificativa, não a vejo preludícada.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (FrancisCO' Dornelles) - Tem
V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Gostaria de prestar um esclareeímento ao Constituinte Walmor de Luca, pois ontem foram votados os
arts. 13 e 15, que fixam os impostos federais e estaduais.
O Constituinte José Carlos Vasconcelos defendeu emenda
idêntica àquela que o Constituinte Walmor de Luca quer
defender, que é a Emenda Roberto Freire, deseiando a
transferência do ITR para a União. li: matéria vencida e
já foi discutida e votada ontem.
Era apenas o esclarecimento 'que queria 'dar ao Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Agradeço o esclarecimento do nobre Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
votar a Emenda n.> 15, de autoria do ilustre Constituinte
Adhemar de Barros Filho, também defendida pelo Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - srs. Constituintes, 'a Emenda n.O 15 é de autoria
do Constituinte Vivaldo Barbosa' e acrescenta ao art. 13,
no seu § 4.0, o seguinte texto:
"O Imposto de Renda não incide sobre salários. A lei poderá definir salários excessivos e
sujeitá-los ao Imposto de Renda."
Evidentemente, a emenda é de cunho social, das diretrizes do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
a palavra o Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Sr. Presidente, usarei a palavra apenas para uma questão de ordem, sem desmerecer o mérito da emenda apresentada pelo Constituinte Adhemar de Barros Filho. Não
a subscrevi. Por outro lado, falta na relação dos destaques uma outra emenda. Acredito que deva ter ocorrido,
a nível da secretaria, um equívoco. Meu nome apareceu
como subserttor desta emenda, e não aparece outro destaque que solicitei, que é exatamente o de n.O 150. Não
sei se a Mesa foi esclarecida. A minha emenda é a de
n.O 150.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Mandaremos fazer a correção no momento adequado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Desejo registrar que a minha intervenção em nada desmerece a emenda apresentada pelo ilustre Constituinte
Adhemar de Barros Filho.
O SR. 'PRESIDENTE (Francis'Co Dornelles) - Com a
palavra o Relator José serra.
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O SR. RELATOR (José Serra) - Não acolho.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, a matéria está prejudicada. Foi
votada ontem.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Neste caso, Sr. Presidente, retiro a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada a emenda. Acredito que a Emenda n.> 18 também
esteja prejudicada, por ter sido votada ontem.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
FILHO - Também será retirada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n.O 176, de autoria, do ilustre Constituinte Adhemar de
Barros Filho. Acredito que esta também esteja prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
FILHO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, essa emenda
é de autoria do Constituinte Cunha Bueno e propõe o
seguinte:
"As pessoas jurídicas não sofrerão a incidência do Imposto de Renda, o qual será sempre cobrado sobre os dividendos."
Está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
prejudicada a Emenda n.O 17,6.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
FILHO - É retirada neste ato, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço a V. Ex.a
Emenda n.o 647, do Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, levanto uma Questão de Ordem.
Estou sendo informado agora pelo Constituinte Roberto
Freire que S. Ex.a deseja seja votada a sua emenda, que
mantém como sendo da competência da União o Imposto
Territorial Rural. Minha proposta havia sido derrotada
pelo Plenário ontem. Gostaria de esclarecer que sem sombra de dúvida, aceitei a proposta de V. Ex.a e retirei a
minha emenda, sobre a qual ofereci destaque, em função
de atender à decisão do Plenário. Mas a emenda não foi
votada. Então, se o Constituinte Roberto Freire tem uma
emenda, S. Ex. a não precisa ter necessariamente a minha
posição, poderá adotar posição diferente e querer que sua
proposta seja votada. pois irá defendê-la. Não houve votação. A partir da informação do oonstítuínte Fernando
Bezerra Coelho, gostaria que a Mesa se manifestasse a esse
respeito. O que houve aqui foi um acordo, como tantos
outros que V. Ex. a fez, em que o autor retirou não a sua
emenda. Não posso retirar uma emenda de autoria do
Constituinte Roberto Freire.
(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Gostaria de contraditar o Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Fernando Bezerra Coelho.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - É bom lembrar que ontem foram votados em bloco
os arts. 13 e 15, que são os que fixam os impostos federais
e estaduais.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Perdão, não é verdade, ilustre Constituinte. Votamos em
globo todo o projeto, e não fizemos a votação aqui. Cada
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um dos constituintes defendeu a sua posição e aceitou não
colocar em votação. Não houve votação em bloco. E mais
- é um erro no qual V. Ex.a vem incorrendo constantemente - só pode haver votação de matéria constitucional
nominal. Não foi feita votação alguma nominal. Foi feito
um acordo em relação à emenda sobre a qual pedi destaque. Não posso decidir a posição do Constituinte Roberto
Freire. É uma inconseqüência.
( Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Srs.
Constituintes Márcio Braga e Nion Albernaz, entendo que
foi votada a competência da União, dos Estados e dos
Municípios. Entretanto, se V. Ex.as estiverem de acordo,
vamos antecipar a votação; caso eontrárío, ficaremos discutindo uma Questão de Ordem durante quarenta e cinco
minutos. Abriria uma exceção ao Constituinte Roberto
Freire, para que S. Ex.a defendesse sua emenda, caso houvesse a concordância de V. Ex.as (Palmas,) S. Ex. a deseja
mudar o imposto.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, V. Ex.a está abrindo uma exceção extra-regimental, ou está cumprindo o Regimento? Faç{) esta pergunta à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estou
perguntando a V. Ex.a o seguinte ...
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Fiz
uma pergunta, e V. Ex.a me responde com outra. Perguntei se V. Ex.& está fazendo uma concessão ao Constituinte
Roberto Freire ou se está cumprindo o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Srs.
Constituintes, o Constituinte Walmor de Luca tem razão.
Tenho de cumprir o Regimento e considerar votados os
artigos. Não posso abrir uma exceção ao ilustre Constituinte Roberto Freire.
O SR. OONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, pela ordem. Veja inclusive as 'Contradições
existentes aqui dentro. V. Ex.a informou que já havia sido
votado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Havia
sido votado.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, consta que não foi votado. outros Constituintes testemunham que não foi votado. Não se trata de condescendência. É um direito regimental que tem o Constituinte Roberto Freire. Não se pode tratar essas matérias
de maneira condescendente, ou seja, com preferências
pessoais. Há que se assegurar o direito do oonstítuínte
Roberto Freire de fazer a defesa da sua emenda. E isto
está assegurado no Regimento. É esse direito que tem de
ser assegurado aS. Ex.a
O SR. !RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, permita-me uma Questão de Ordem, que nunca fiz. Ontem,
para efeito de simplifi-cação e apressamento do processo
de votação, houve uma manifestação do Plenário - não
foi uma votação formal - a respeito de um conjunto de
artigos. Houve uma consulta informal para que o procesSO pudesse ser abreviado. Ficou subentendido que os oonstituintes que tivessem emendas que contrariassem aquela
aprovação informal do Plenário, desistiriam de apresentálas informalmente. Não estão formalmente obrigados a
fazer isso. Houv'e inclusive uma discussão entre cada um
dos constituintes que tinham disposições diferentes às do
projeto .e o Relator. Inclusive discutimos o assunto do ITR,
informalmente, para efeito de método interno da Comissão. No entanto, a meu ver ninguém está impedido de
forçar a votação, porque houve um entendimento político
interno na Comissão.
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Outra questão é a ordem em que essa emenda poderá
ser votada. Formalmente, a meu ver, existe o direito de
que ela seja votada. Outro problema é o da ordem em que
ela seria votada.
Na díscussão, Constituinte Roberto Freire, quero esclarecer - aprofundamos o problema do ITR da reforma
agrária. Ficou muito claro que a mudança feita pelo Relator não teve por objeto, obstaculizar o processo de reforma
agrária. Ao contrário. Fiz a declaração, que ficou gravada, de que se, em etapas posteriores do processo constituinte, ficar particularmente convencido de que esta mudança foi prejudicial ao processo, eu mesmo apoiarei a
mudança do item, da responsabilidade do ITR do Estado
para a União, segundo está no projeto. Este é o esclarecimento que pretendia fazer.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Queria
dizer ao ilustre Constituinte Roberto Freire que sinto, por
parte de vários constituintes, a necessidade de votarmos
e chegarmos logo à questão de Orçamento, motivo pelo
qual aceitamos uma proposição do Constituinte Affonso
Camargo, que significa uma consulta prévia. Ou seja antes
de fazer a votação nominal, quando um -con.stituint~ apresenta sua proposta, geralmente perguntamos quais os
constituintes que aceitariam aquela proposta. E se o constituinte que a propõe verificar que sua proposta não tem
condições de ser acatada, então não levantamos a votacão.
Ele retira a proposta, De modo que pergunto a v. Ex.a se
nos ajudaria a manter a sistemática nesta Comissão.
V. Ex.a defenderia, e faríamos a consulta prévia. Se
V. Ex.a sentisse que não teria a-colhimento pelo Plenário
não precisaríamos submetê-la à votação.
'
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, permita-me uma Questão de Ordem.
Quero dizer a V. Ex.& e ao Constituinte Roberto Freire que o Plenário se manifestou, nesse compromisso ético,
de modo esmagador em prol da manutenção do item tal
qual está na propositura do Constituinte José Serra. Então, as probabilidades são exatamente de que a propositura mantida não venha a ser aprovada, já que houve esta
manifestação prévia. A versão dada pelo Constituinte José
Serra é absolutamente verdadeira. O que fizemos foi uma
consulta prévia, dentro de um compromisso meramente
ético. Solicito, então, que o Constituinte Roberto Freire se
associe a este compromisso e, se possível, retire a sua
emenda, para evitar o impasse na Comissão.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Estou
recebendo tantos apelos que seria melhor pronunciar-me
agora, até para não ficar tão sensibilizado.
O SR. CONSTITUINTE JOãO CASTEW - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
fi palavra ao Constituinte João Castelo.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO - Sr. Presidente, vejo a preocupação de todos os companheiros,
sobretudo a de V. Ex.a , que inclusive tem aberto mão da
sua autoridade, como Presidente desta Comissão, de maneira muito lhana e até mesmo humilde. V. Ex. a tem conduzido os trabalhos de forma a levar a bom termo esta
importante missão.
Corroborando o que foi dito aqui, quero ajudar V. Ex.a
esclarecendo aos nobres companheiros que, de modo acalorado, disseram que não se votou a matéria. votou-se
sim, porque, no momento em que se yota um Substitutivo,
e os destaques são retirados, está <aprovada a matéria para que não se diga aqui que houve votação simbólica em
matéria Constitucional. Sr. Presidente, em determinada
ocasião, quando havia unanimidade do Plenário para apro-
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var determinada matéria, lembrou-me V. Ex.a que não
poderíamos votar simbolicamente. V. Ex.a autorizou imediatamente a votação. Quero apenas recolocar as coisas
no lugar, para que V. Ex.a não só seja melhor compreendido, sobretudo pela maneira como conduz os trabalhos,
mas para que todos os companheiros saibam que ninguém
aqui tem interesse em cercear o direito de qualquer Constituinte, muito menos o desejo de cercear aquilo que chamo de dever democrático de cada um em discutir as
matérias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, quando V. Ex. a anunciava a prejudicialidade
das emendas, inclusive incluía uma emenda minha, eu me
curvava à informação da Mesa. Acreditava naquilo que o
Presidente informou - ou seja, que houvera sido uma votação. Há uma grande diferença, como bem frisou agora
o Constituinte João Castelo. Foi frisado agora. A votação
não se fez. V. Ex.a me informou - e aí estão as provas
taquigráficas, a gravação há de registrar isso - que havia
sido feita uma votação e eu aceitei a informação como
verídica. LOgo em seguida o Constituinte José Carlos Vasconcelos e vários outros testemunharam que realmente
não houve votação Foi exatamente um acordo de cavalheiros. O acordo de cavalheiros pressupõe que, se o autor
se sentir prejudicado no acordo, mantém o seu destaque,
isto foi discutido ontem. Inclusive houve um acordo preliminar, no sentido da votação em bloco. Portanto, há que
se restabelecer a verdade.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Primeiramente, pediria calma ao Plenário. As decisões aqui são
sempre de consenso. Não desejo impor a minha posição.
Pediria a V. Ex.a - se desejar apoiar a Presidência - que
retirasse a emenda.
Darei a palavra ao Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente, eu havia solicitado a palavra antes.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte Irajá Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente com toda calma e tranqüilidade, gostaria apenas de leriJbrar a V. Ex.a que o que houve aqui foi um
acordo de cavalheiros entre aqueles que estavam presentes.
Como não era possível fazer a votação em bloco - e
V. Ex.a sabe disso - a não ser a votação de todo o Substitutivo, o que se fez, na verdade, foi uma verificação
pro forma, que serviria de .base para que cada um dos
presentes retirasse, se quisesse - é evidente - o seu destaque. Ora, como é lógico, o Constituinte proponente
Roberto Freire não estava presente. Logo, ele nao tem
obrigação de se curvar ao acordo que aqui foi feito. Por
isso apelo a V. Ex.a, no sentido de que se mantenha o
direito de S. Ex.a de ver votado o destaque da sua emenda.
Muito obrigado.
O SR PRESIDE!'-l'"TE (Francisco Dornelles) - Tenho
que resp~itar a ordem dos' pedidos. Com a palavra o
Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidetne, apenas para esclarecer e registrar o clima absolutamente democrático desta Comissão. Complementando
a informação da Mesa ao nobre Constituinte Roberto Freire gostaríamos de dizer que, depois que S. Ex.a fizer a sua
apresentação, depois que o Plenário se manifestar a nivel
de consulta, e mesmo .que este se "manifeste de .forma
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desfavorável, está plenamente assegurado aS. Ex.a o direito de apresentar o seu destaque, isto é, solicitar a votação
nominal. Está plenamente assegurada toda a tramitação
democrática e regimental.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dar uma explicação ao meu prezado amigo, Constituinte Walmor de Luca. Não sou especialista em matéria
de Regimento. Pretendo, porém conduzir os trabalhos de
forma a atender ao desejo de todos. O que houve realmente
foi que todos os Constituintes desta Comissão se comprometeram a não apresentar pedidos em relação à inclusão de impostos da competência da União, dos Estados e
Municípios, em relação aos arts. 17, 18 e 19. Através de
uma consulta ao Plenário verificou-se que a maioria quase 4/5 - concordava com estes dispositivos. Assim,
peço desculpas a V. Ex.a pela maneira como coloquei a
votação. A palavra votado significa para mim, muitas vezes, que houve um acordo, tendo quase um sentido de voto.
Todas as vezes que alguém apresentou uma emenda aditiva
ou modificativa, ela foi votada, obtendo ou não a maioria
absoluta. Foi o que ocorreu. Constituinte Walmor de Luca,
peço desculpas a V. Ex.a , se houve má interpretação da
palavra, como muito bem explicou o Constituinte Irajá
Rodrigues. Os Constituintes desta Comissão, ao verificarem que a grande maioria - quase 4/5, - concordava com
o texto dos arts. 13, itens I, IT, TIl; IV e V, e 15, itens I,
IT, ITI, IV e V e parágrafos, e, posteriormente, o art. 16,
itens I, H e IH, e, sobre o sistema da repartição os arts.
17, 18, 19 e 20, retiram os seus destaques. Mas, se algum
constituinte decidir que não cumprirá o acordo feito nesta
Comissão, teremos apenas de retardar enormemente _
calculo, por cinco ou seis horas - a votação da matéria,
o que dificultaria os trabalhos desta Comissão. Se, porém
algum Constituinte ausente não tomou conhecimento deste
acordo, não posso impedi seu não cumprimento. Aqueles
que estão aqui eu pediria que respeitassem o acordo conjunto, feito pelos membros da, Comissão. Mas não poderei
negar o pedido de algum constituinte que não quiser
cumprir o acordo feito por 4/5 dos presentes; eu teria de
abrir mão. De qualquer maneira, peço desculpas a V. Ex.a
e peço a sua colaboração, para que possamos encerrar o
mais rápido possível os trabalhos da Comissão.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, como fui citado por V. Ex.a , peço a palavra.
Acato a sua sugestão, pois cumpro os acordos. Mas recebi
da Mesa uma informação diferente da que tive agora.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte, conheço V. Ex.a , desde os tempos em que fui
Ministro da Fazenda V. Ex.a e uma das pessoas por quem
tenho o maior respeito e admiração, pois em todos os
contatos que tivemos sempre senti e verifiquei a sua posição, o seu caráter, a sua dígnídade e a sua palavra, sobre
a qual não tenho nenhuma dúvída,
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, longe de mim a intenção de tumultuar. Estou
exigindo apenas o !lumprimento de um direit,? regi!?en~al.
Recebi a informaçao de que este destaque nao havia SIdo
votado, embora alguns destaques refer~ntes a este artigo
tivessem sido retirados, num acordo teíto pelos membros
da Comissão, o que é muito justo. E digo mais: talvez,
até para economia dos trabalhos, seja bastante razoável.
Contudo existem matérias que podem superar a necessidade .de ~conomia dos trabalhos processuais das Comissões,
matérias que necessitam definições pelas idéias e pelo voto.
Acredito que esta seja matéria que precise de uma definição pelo voto., menos pela questão tributária, menos
pela questão do Orçamento ou pela questão .tínanceíra;
mas muito mais...
-
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
a V. Ex.a que se ativesse aos três minutos, tempo dado
aos constituintes para a defesa do seu ponto de vista.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pois
não. Quero apenas explicar por que exigirei o cumprimento
do Regimento para a votação do destaque. Exatamente
porque esta matéria transcende a esta Comissão, daí a
minha presença aqui - e peço desculpas, se o fato de
exigir este cumprimento do Regimento cause algum tumulto, inclusive em relação a acordos que devem ser respeitados. Inclusive, se tivesse participado, eu os estaria respeitando. Portanto, solicito que a matéria seja colocada em
votação.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma Questão de Ordem
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem
a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Não
podemos ter uma propositura apresentada por um constituinte que não é desta e que, no meu modo de entender
não é mais importante do que as matérias que estamo~
aqui discutindo. Gostaria de deixar claro ao nobre Const~tuinte Roberto Freire que matérias de grande ímportânCIa foram aqui discutidas e resolvidas com a maior responsabilidade, algumas até de maior importância do que
esta.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO F\REIRE - Acho
que V. Ex.a não entendeu coisa alguma do que eu disse.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Constituinte Roberto Freire está propondo que o Imposto Territorial Rural, que, no dispositivo do Relator José Serra,
está sob a competência dos Estados, volte para a competência da União. V. Ex.a permite que façamos uma consulta prévia?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente quero defender.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dcrnelles) - V. Ex. a
poderá defender. Em seguida, faremos uma consulta
prévia.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
quero consulta prévia. Quero o cumprimento, no caso específico, do Regimento. Desejo, que se faça a votação nominal, por se tratar de matéria constitucional e até para
que o Constituinte Airton Sandoval se pronuncie. Desejo
encaminhar, como autor da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Darei
três minutos a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
pedirei como Líder, posição el? que talve~ ~ivesse direito
a mais tempo. Quero apenas rírmar a posiçao - em c~n·
tinuidade ao que vinha afimando, ao defender a votaçao
nominal - de que essa matéria ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já foi
concedida a votação nominal a V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Estou
apenas fazendo referência ao que tinha dito antes, quando
defendi a votação nominal. Queria argumentar, usando a
própria indagação e a dúvida do Relator, que a matéria
tem referência direta a questões fundamentais neste País,
que estão sendo motivo de grandes polêmicas, não só dentro, como fora da Constituinte, na sociedade brasíleíra,
Trata-se da questão da estrutura fundiária. Quando se
criou a figura do Imposto Territorial Rural foi colocado
como sendo algo de fundamental importância para correção de distorções na estrutura .fundíáría; ou .seía, a .sua
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progressividade corrigiria, talvez, concentrações excessivas
da propriedade rural. Evidentemente, não me filio a esta
posição. Não se fará reforma agrária com imposto, ou
através da incidência mais progressiva de impostos sobre
a propriedade. De qualquer forma, é um instrumento de
que o Poder Público dispõe para a aplicação de políticas
agrícolas e até de políticas de transformação fundiária.
Portanto, não se pode admitir que um imposto com essas
características, que é muito menos arrecadador de tributos
e muito mais uma intervenção estatal, fique na mão de
setores distintos daqueles que fixa a política global de
intervenção fundiária. No caso, se dividirmos a competência do Imposto Territorial Rural com os Estados, estaremos dividindo a competência de se fixar um plano nacional de reforma agrária. Isso impede concretamente uma
intervenção reguladora, transformadora da estrutura fundiária por parte do poder nacional. Daí a nossa proposta,
Queria que, mais uma vez, esta Comissão entendesse que
aqui não me, move o intuito de alguém de fora da Comissão tumultuar, mas de querer fixar a partir de agora
posições em relação a esse problema, que considero de alta
relevância.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação.
O SR. CONSTITUINTE AlRTON SANDOVAL - Sr
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Queremos ouvir a manifestação do Relator para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço
desculpas a V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o 'Constituinte Affonso Camargo, para contraditar.
O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO - Sr.
Presidente, pedi a palavra para contraditar, porque tenho
receio de que, nesta votação possa ser interpretado que
quem votar a favor da descentralização deste tributo está
votando contra a reforma agrária, que não é o meu caso.
Sou a favor da reforma agrária, mas sou um descentralista por princípio. Tive uma experiência no meu Estado
e acho que a burocracia decorrente da centralização tem
prejudicado a reforma agrária. Se os Estados tivessem
meios de programar uma melhor distribuição do seu solo,
da sua propriedade, e tivessem recursos para isto. acredito, sem dúvida, que a reforma agrária no Brasil teria
avançado mais. Fico com a minha dúvida. Quero indagar
ao Constituinte Roberto Freire - e sobre isto conversava
ainda ontem com o Constituinte Virgílio Guimarães se, realmente, centralizando, beneficiaremos a reforma
agrária. Tenho esa dúvida. Fico com a posição do Relator José Serra. Se estiver convencido de que temos de
centralizar o ITR para beneficiar a reforma agrária, serei
a favor da centralização, mas, hoje, votarei de acordo com
a posição do Relator, porque não estou ainda convencido.
O fato de votar para manter o ITR com o Estado não
significa que eu esteja votando contra a reforma agrária,
da qual sou a favor.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, a
intervenção do Constituinte Affonso Camargo foi muito
oportuna, e faço minhas as palavras de S. Ex. à Observem
o seguinte: o ITR, hoje, é responsável por 0,05% da arrecadação federal. Qúando digo isto, não me estou baseando apenas em um critério com preocupação físcalísta,
Estou apenas sublinhando e mostrando que' este imposto
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é insignificante hoje, nas mãos do Governo Federal. O problema é que o Governo Federal, na prática, termina delegando sua cobrança aos Municípios. Este imposto um dia
pertenceu aos Municipios e lhes foi tirado, porque não o
cobravam, pois a pressão dos grandes propríetáríos sobre
os Prefeiws, sobre as Câmaras era muito mais forte e
direta. Então, por que a nossa idéia de passá-lo para a
área estadual? Porque, no Brasil, a desigualdade tundíária é muito grande, segundo as diferentes regiões. O critério é um no Pará, outro no Espírito Santo, outro em
Santa Catarina, onde há predominância, peso muito grande da pequena e média propriedade. É diferente do de
São Paulo, onde apenas 8% da população vivem no campo; é diferente em todos os lugares. Isto inclusive inibe
a definição e uma melhor adequação deste imposto, do
ponto de vista da nossa realidade. O Brasil é um Pais desigual, e ter um instrumento unificado para o Pa s inteiro
terminará conduzindo à esterilização desse instrumento
porque o que é pequena propriedade no Pará é grande
propriedade em outros lugares, e o que é pequena propriedade em outros lugares provavelmente no Pará ou
Amazonas nem exista. Então a nossa idéia é a de que nas
mãos do Governo estadual o imposto possa ser um instrumento muito importante de política fundiária, não apenas
do ponto de vista fiscal e de arrecadação de recursos. Dizia
ontem - e seria utíl.ssímo se o Constituinte Roberto Freire pudesse ouvir-me - ao Constituinte José Carlos Vasconcelos que, se eu for convencido do contrário futuramente - pois agora eu não estou - aderirei a esta posição, porque sou a favor da reforma agrária. Ao defender
esta posição, não há nada, absolutamente nada. do meu
lado, como Relator, que negue o processo de reforma agrária. Ao contrário, acredito que ajudaria, se pudéssemos
ter um imposto cobrado mais efetivamente, segundo as
realidades peculiares de cada região e com maior possibilidade de controle e de conhecimento. Dizia inclusive ao
Constituinte José Carlos Vasconcelos que, posteriormente,
poderíamos consultar tributaristas eminentes, para ver
como acoplar o fato de ITR ser estadual a uma política
nacional, com relação ao problema da terra. O que não
pode acontecer é ter duas unidades da Federação cobrando o mesmo imposto, ou uma fixar alíquota para a outra,
evidentemente. Talvez se pudesse encontrar uma forma
jurídica que permitisse essa compatibilização, ou seja, eneontrar a maneira efetiva - o que não vem acontecendo
até agora e dificilmente acontecerá, pelo gigantismo e pela
desigualdade que há no nosso Pais - de se processar o
ITR para se ter uma melhor utilização e distribuição da
terra. É por isso que não acolho a emenda do Constituinte
Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação.
Os Constituintes que desejarem apoiar a Emenda n. O
550608 do Constituinte Roberto Freire digam "sim"; os
que desejarem manter o dispositivo do Relator digam "não"
Votação
Votaram "sim" os Constituintes: Cid Sabóia de Carvalho Darcy Deitos, Fernando Gasparian, Irajá Rodrigues,
José Carlos Vasconcelos, Jovani Masini, Lézio Sathler, Luís
Gushiken Mauro Campos, Messias Góis, Sérgio Spada,
Walmor de Luca e Wilson Campos; votaram "não. os
Constituíntes: Adhemar de Barros Filho, Adroaldo Streck,
Affonso Camargo, Airton Sandoval, Basílio Vilani, Benito
Gama, Domingos Juvenil, Fernando Bez'erra Coelho, Firmo
de Castro, Flávio Rocha, Francisco Dornelles, Ivan Bonato,
Jessé Freire, Jesus Tajra, João Castelo, João Natal, José
Guedes José Luís Maia, José Maria Eymael, José Serra,
José Ti~oco, Márcio Braga, Mussa Demes, Naphtalí Alves,
Nion Albernaz, Osmundo Rebouças, Pedro Ceolin, Roberto
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Torres, Ruberval Pilotto, Sérgio Werneck, Simão Sessim,
Hélio Rosas, Alysson Paulinelli e Joaquim Bevilacqua.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Trinta
e quatro Srs. Constituintes votaram "não" e 13 votaram
"sim".
Foi rejeitada a proposta do ilustre Constituinte Roberto Freire, a quem queria agradecer a participação nesta
Comissão, dizendo a S. Ex. a que fiquei extremamente honrado com a sua presença e defesa feita à proposição. Agradeço imensamente a intervenção de S. Ex. a
Poderíamos votar agora a Emenda n.> 647 - havia
chamado o Constituinte Fernando Gasparian - mas houve um equívoco no número anterior. A emenda do Constituinte José Maria Eymael não era a n,v 15, mas a 150.
Tem a palavra o Constituinte José Maria Eymael, para
defender sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, de início, tendo em vista que esta emenda não
é apresentada em termos pessoais, devo esclarecer que sou
apenas instrumento - em que pese apoiá-la integralmente - ou o porta-voz de centenas de associações de
aposentados e pensionistas. De forma que, desde já, requeiro a votação nominal para o exame desta emenda,
que propõe a imunidade tributária sobre os proventos de
aposentadorias e pensões, não à figura do aposentado,
mas sobre os proventos advindos de aposentadorias e pensões. Algumas pessoas que se posicionam contra esta ímunidade relacionam os seguintes argumentos: primeiro, dizem que o aposentado, durante sua vida, contribuiu com
pequena parcela para a Previdência Social e que esta parcela é exatamente aquela que lhe é devolvida por ocasião
da aposentadoria. Este argumento tem uma falha básica:
por que a parcela deduzida para a aposentadoria foi objeto
de imunidade? Exatamente porque se destinava a construir
um remédio social, que é a aposentadoria. Ora, se a preparação do remédio já está imune, com muito mais razão
o próprio remédio; se o indivíduo, durante a vida, não foi
tributado nessa parcela para preparar a aposentadoria,
com muito mais razão o remédio, que é a própria aposentadoria. Em segundo lugar, argumenta-se que existem
outras aposentadorias; cabe à legislação punir, eliminar
essa figura vil e degradante do funcionalismo brasileiro
que é o "marajá". Mas, mesmo que assim não seja, representada íntima minoria. Somos hoje cerca de trinta milhões
de aposentados. Não podemos penalizar trinta milhões de
brasileiros no final da vida apenas porque a lei ainda não
puniu devidamente essa figura odiosa e odienta dos "marajás".
A Comissão que trata do funcionalismo público nesta
Constituinte já está tomando medidas severíssimas para
eliminar, de uma vez por todas, a distorção representada
pelos altos proventos, pelos altos vencimentos dos funcionários públicos vulgarmente chamados de "marajás". A
verdade é que esta situação, absolutamente injusta, não
pode permanecer. Não podemos tirar do aposentado, no
final da vida, ou do remédio social que a sociedade lhe dá,
uma parte fundamental que hoje lhe é extraída, retirandolhe não mais o necessário, nem o supérfluo, mas algo indispensável à sua própria sobrevivência. Obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra. Faria um apelo àqueles que
defendem suas sugestões para que se ativessem apenas aos
três minutos regimentais.
O SR. RELATOR (José Serra) - Não acolho a proposta do IConstituinte José Maria Eymael e creio que ela,
na prática, teria um efeito oposto, do ponto de vista de
justiça, ao que prega o Constituinte.
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o problema de quem paga ou não Imposto de Renda
é um problema de limite de isenção. Todos os rendimentos das pessoas devem ser contabilizados para efeito do
Imposto de Renda na escala progressiva. Se quisermos melhorar a justiça do imposto, deveremos estabelecer um
limite de isenção adequado para isso. Na emenda, tal como
é apresentado, ficam isentos do Imposto de Renda os proventos decorrentes de aposentadorias e pensões. Tenho
inclusive esquemas da própria aposentadoria privada que
podem ser muito altos. Não é o problema dos "marajás".
Por outro lado, no momento em que a Constituição disser
que os proventos de aposentadorias e pensões estão imunes
ao Imposto de Renda, não há lei complementar que possa
resolver o problema de o "marajá" pagar ou não pagar
imposto, porque estaria criada essa imunidade, que creio
ser muito importante para toda aquela nossa discussão
a respeito da progressividade do Imposto de Renda. Pode
haver, inclusive, situação de uma pessoa com rendimentos
de capital muito altos e com uma aposentadoria que até
não seja grande, mas que, somada a seus rendimentos de
outras fontes, seja muito alta. Por que essa pessoa não
pagaria imposto sobre isso? Não tem cabimento A pessoa
deve pagar impostos progressivos sobre a totalidade da
sua renda e não como hoje, que, em grande parte, fica na
fonte como muitas aplicações.
Creio que cometeríamos uma tremenda injustiça. Os
aposentados de baixos salários já estão isentos e, se não
estão adequadamente isentos, a lei deve providenciar no
sentido de aumentar o limite de isenção.
Hoje, o valor pago à Previdência é descontado do Imposto de Renda e, quando o contribuinte tem um rendimento muito pequeno no final da vida, ele deve estar no
limite de isenção, ou seja, não deve ser taxado por lei.
Estabelecer uma imunidade na Constituição poderá trazer
injustiças, poderá produzir exatamente o efeito oposto
daquele que se deseja, do ponto de vista da correção das
injustiças sociais.
Não acolho a emenda, em nome da justiça social e da
defesa daqueles que ganham pouco - entre os quais, inclusive, se incluem os pequenos aposentados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação. Faremos uma prévia, se V. Ex.a concordar.
O BR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, solicitei expressamente que a emenda não fosse
submetida à prévia, porque não falo apenas em meu nome,
mas no de cinqüenta milhões de aposentados.
O SR RELATOR (José Serra) - Quero dizer a V. Ex.a
que a tese de falar em nome de cinqüenta milhões de aposentados é, no mínimo, ousada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
passar à votação.
Quem votar "sim" está a favor da Emenda n. O 550150
do Constituinte José Maria Eymael e, quem votar "não",
está com o Relator.
Votação
Votaram "sim" os Constituintes: Wilson Campos, Simão Sessim, José Maria Eymael, José Carlos Vasconcellos,
João Natal, Domingos Juvenil, Cid Sabóia de Carvalho,
Adhemar de Barros Filho e Joaquim Bevilacqua; votaram
"não" os Constituintes: Sérgio Werneck, Sérgio Spada, Ruberval Pilotto, Roberto Torres, Pedro Ceolin, Osmundo Rebouças, Naphtali Alves, Mussa Demes, Messias Góis, Mauro
Campos, Lézio Sathler, Jovaní Masini, José Tinoco, José
Serra, José Luís Maia, José Guedes, João Castelo, Jesus
Tajra, Jessé Freire, Ivan Bonato, Irajá Rodrigues, Francisco Dornelles, Benito Gama, Basílio Vilani, Airton Sandoval, Affonso Camargo, Alysson Paulinelli e Hélio Rosas.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Trinta
e um Srs. Constituintes votaram "não" e nove votaram
"sim". Foi rejeitada a proposta do Constituinte José Maria
Eymael.
Emenda n. o 647, do Constituinte Fernando Gasparian
(Pausa.) Fica aguardando.
Emenda do Constituinte Domingos Juvenil.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS JUVENIL - Sr.
Presidente, observei no Relatório do Relator que não íneírá o ICM sobre operações de produtos industrializados
que se destinem ao exterior. Mas não vi a mesma proibição com relação ao IPI. Em nenhum texto está dito que
as exportações serão isentas de IPI. Em deeorrêneía disso
apresentei emenda, acrescentando ao § 2.0 do art. 13,
no final, a expressão "e não incidirá sobre a saída de
produtos industrializados, para o exterior", para uniformizar. Se a Constituição, com relação ao ICM, expressa
essa proibição, por que não fazê-lo sobre o IPI, para uni·,
formizar?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Porque, no caso, o
IPI é um imposto federal e faz parte de uma política unificada. A imunidade dos impostos estaduais é necessária
porque há muitos Estados e poderia haver critérios diferentes. No caso, a União não tem interesse em taxar as
exportações de produtos industrializados. Creio que a
emenda de V. Ex.a é legítima, embora não ache necessário colocar :no texto. Se o Constituinte fizer questão, acolho a proposta.
. O SR. CONSTITli'INTE DOMINGOS JUVENIL - Agradeceria a V. Ex.a se acolhesse, porque uniformizaria.
O SR. RELATOR (José Serra) está acolhida.

Então, a proposta

O EIR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação a Emenda n. O 359, do Constituinte Domingos Juvenil, acolhida pelo ilustre Relator José Serra. Quem votar "sim", ficam com o Constituinte Domingos Juvenil
e com o Relator; quem votar "não", fica com o texto.
(Votação)
Votaram "sim" os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho, Affonso Camargo, Basílio Vilani, Benito Gama, Cid
Sabóia de Carvalho, Domingos Juvenil, Fernando Bezerra
Coelho, Firmo de Castro. Flávio Rocha, Francisco Dornelles. Geraldo Fleming, Iva,n Bonato, Jessé Freire, Jesus
Ta.ira. João' Castelo, José Carlos Vasconcellos, José Guedes José Luis Maia, José Serra, José Tinoco, Jovani Masini, Lézio Sathler, Mauro Campos, Messias Góis, Mussa
Demes, Naphtali Alves, Nion Albernaz, Osmundo Reboucas, Pedro Ceolin. Ruberval Piloto, Sérgio Werneck, Simão
Sessim, Wilson Campos. Alysson Paulinelli, Joaquim Bevilacqua; Votou "NAO" o Constituinte: Airton Sandoval.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aprovada a emenda com 35 votos favoráveis e um contrário. P.ediria a alguém da Mesa que fosse chamar o Relator José
Serra. do co:ntrário não poderemos dar continuidade aos
trabalhos.
Com a palavra o Constituinte Simão Sessi'm.
O SR. CONSTITUINTE SIMAO SESSIM - Sr. Presidente, na Emenda n,v 843, de nossa autoria, pedimos
que se inclua no art. 13 o seguinte parágrafo:
"O Imposto sobre Produtos Industrializados
não incidirá sobre energia elétrica, lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos."
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Atualmente não incide IPI ou ICM sobre esses produtos - são os impostos únicos. Como o Estado passa a
ter a competência para cobrar impostos sobre esses produtos, Se forem extintos os impostos únicos, é preciso assegurar que sobre eles não haverá superposição do IPI, senão a União vai cobrar e os Estados também. A União
acabando por competir com os Estados. Era apenas para
ficar claro no art. 13 que esse imposto não incidirá de forma alguma, nem cumulativamente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Alguém
deseja contraditar?
O SR. CONSTITUINTE IRA.JA !RODRIGUES - Sr.
Presidente, eu me abstive, na votação anterior, de contraditar, por achar que o Relator iria fazê-lo. Entendo que a
imunidade do IPI nas exportações é uma temeridade que
agrava o que vem acontecendo, em termos de beneficiar
ímdevídamente algumas exportações com preços perfeitamente competitivos no exterior. No caso, entretanto, é
matéria vencida, no meu entender, e nada há a fazer, lastimavelmente. A substituição do Imposto único que é repartido entre a União, Estados e Municípios, no meu entender não se dá unicamente pelo ICM, mas, sim, por todas as demais incidências que passam a ocorrer sobre
(qualquer mercadoria. Se o Governo Federal entender,
dentro do critério da ssletívidade, de considerar não íncídente o imposto federal, total ou' parcialmente, sobre as
mercadorias apontadas pelo proponente, poderá fazê-lo,
dada a sua capacidade de Íi!lfluir na formação dessas alíquotas. No entanto, entendo que isso não é de se considerar como norma geral para a Constituição.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Relator .José Serra.
O SR. RELATOR (.José Serra) - Inicialmente esclareço ao nobre Constituinte Irajá Rodrigues que, no caso
de exportações que eventualmente estejam bastante competitivas e que a isenção do IPI levaria para muito abaixo
do preço internacional, o Governo dispõe do instrumento
do Imposto de Exportação. Isto poderá atuar como fator
compensatório.
Com relação à emenda do Constituinte Simão Sessim,
acho-a extremamente meritória, no que se refere à sua intenção. No entanto, eu tenderia a rejeitá-la, porque creio
que aí estaríamos amarrando demassíadamente o Governo
Federal. Evidentemente, estamos fazendo um processo de
centralização muito importante, mas creio que devemos
balizá-lo dentro de certos limites. O Governo Federal poderia atuar de maneira inconseqüente, uma alíquota do
novo rCM.
Mas, em princípio, o assunto está aberto a uma série
de questões e terá de ser resolvido dentro de uma negociação política, porque criará um conflito muito grande
para os Estados e pode até levar a emendas constitucionais
posteriores. Portanto, com o devído respeito, eu não acolheria a emenda do Constituinte Simão Sessim.
O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - Vamos
fazer uma verificação prévia. Aqueles que estiverem favoráveis à posição do Relator José Serra permaneçam
como estão. Aqueles que forem favoráveis à emenda do
Constituinte Simão Sessim levantem a mão.
Está derrotada a emenda.
O Constituinte Símão Sessim a retira.
Emenda n.o 94, de autoria do Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, Sr. !Relator, chamo a atenção de todos
para o exame desta matéria, que me parece da maior importâncía, há de convir V. Ex.a

o
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3.° do item V Ido art. 13 diz o seguinte:
"Na cobrança de crédito tributário ,e nas causas pertinentes a débitos fiscais, a União será
representada judicialmente pelo órgão jurídico
do Ministério da Fazenda."
V. Ex.a Sr. Presidente, foi bastante brilhante quando
fez uma exposição a esse respeito, com a sua experiência de
ex-Ministro da Fazenda. É de convir, no entanto, que, se
todos os Ministérios tiveram idêntica aptidão, a Procuradoria da República estaria invariavelmente esvaziada na
representação da União, que é a sua missão maior.
Fiz uma emenda a esse dispositivo que procura alcançar um meio termo entre as duas questões, ou seja, se
a Procuradoria da Fazenda Nacional deve representar a
União, ou se esta deve continuar representada pela Procuradoria da República. Redigi uma emenda substitutiva,
que diz o seguinte:
"As procuradorias ou órgão similares da Fazenda Pública Federal atuarão administrativamente
e perante o Poder JUdiciário na cobrança de créditos tributários ou na defesa de outros interesses
fazendários, propondo ações e medidas convenientes em qualquer grau."
Aqui, Sr. Presidente, significa dizer que a Procuradoria
não estaria agindo como representação da União e sim com
'os seus procuradores, na condição de advogados ido Mímístérío da Fazenda, que compareceriam a todos os feitos, na medida do interesse do Ministério da Fazenda.
Como bem salientou V. Ex.a com sua experiência, muitas vezes o Ministério da Fazenda fica ao abandono de
uma fundamentação jurídica, porque a Procuradoria da
República, na defesa da lei, poderá pronunciar-se contra
o lançamento do crédito, ao passo que a Procuradoria da
Fazenda, em termos judiciais, nada poderá fazer depois
desse pronunciamento Ida Procuradoria representativa da
União.
A emenda que estou propondo meste momento não elimina o processo judicial fazenderário, da execução forçada
fazendária a presença da Procuradoria da República, ao
mesmo tempo em que permita a presença da Procuradoria
da Fazenda num papel subsidiário, complementar. Esta
emenda não modificaria os dispositivos que, por certo, estão sendo escolhidos, eleitos e prolatados em outras Comissões e, ao mesmo tempo, seria atendida a experiência
de V. Ex. a, Sr. Presidente, conforme aqui se manifestou.
§

Assim como o nosso Relator é uma pessoa que, durante as suas exposições nesta Comissão, rem dado aquilo
que poderíamos chamar d.e um show de competência, demostrando o alto conhecimento de todas as matérias e
projetando os termas do futuro, o que tem sido melhor
ainda para nós, como o Constituinte José Serra tem demonstrado essa habilidade, solicito a S. Ex. a que examine
a ação fiscal sem a Procuradoria da República, o que steria
realmente um drama muito sério.
Salvo melhor juízo, apresento esse caminho intermediário, em que as duas Procuradorias teriam atuação na
cobrança do crédito não liquidado extrajudicialmente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte Mussa Demes, para contraditar.
O SR. CONSTITL'"'INTE FIRMO DE CASTlRO - Sr. Presidente, com relação ao encaminhamento da votação, eu
pediria a palavra para uma Questão de Ordem. Na verdade, sobre esses mesmo assunto, foram encaminhadas
emendas pelos Constituintes Luiz Henrique, Paes de Andrade, Michel Temer, Brandão Monteiro e particularmente
uma emenda de nossa autoria. A nossa emenda foi destacada. Indagaria a V. Ex.a como ficaria a sua trasnítação,
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em face do destaque também pedido pelo Constituintes
Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pela
ordem, a emenda do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho
tem preferência e se for mantiJda a posição do Relator José
Serra, as outras estão prejudicadas.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Então,
eu gostaria de retirar a Emenda n.O 411, que prevê a cobrança extrajudicial exclusivamente por parte do Ministério da Fazenda, e apoiar a emenda do Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já que
V. Ex.a apóia a emenda de autoria do Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho, vamos votá-la.
Tem a palavra o Constituinte Mussa Demes, para contraditar.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, a Procuradoria da
lRepública representa a União em todos os processos judiciais em que a União seja autora ou ré. Mas também funciona, e os procuradores o dizem muito enfaticamente,
como fiscal da lei. Isso, no meu entender, tira da Procuradoria da República a independência necessária para ser
parte, uma vez que, no momento em que ela funciona num
processo, por exemplo, de execução fiscal, tem a obrigação de defender a União, qualquer que seja a forma de
encaminhamento do processo ou de sua elaboração. Essa é
a primeira razão.
A segunda razão, pela qual entendo devam ser atribuídos esses poderes à Procuradoria da Fazenda Nacional, é
porque a Procuradoria da República vive extremamente
assoberbada com as atribuições atuais e, em razão disso,
não dispensa a devida atenção à cobrança dos créditos
tributários, o que poderia ser feito com muito maior propriedade e com muito maior efi'Ciência pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, que está vinculada diretamente ao
Ministério da Fazenda, o melhor interessado no recebimento desses créditos. Além do que também os Procuradores da Fazenda Nacional têm hoje suas atribuições sensivelmente esvaziadas, limitando-se a servirem como Assessores do Ministério da Fazenda e à inscrição da dívida
ativa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Faço minhas as
palavras do Constituinte Mussa Demes, que deu uma
explicação muito lúcida a respeito desse parágrafo. Eu não
acolheria a emenda do nobre Constituinte Cid Sabóia de
Carvalho. Em parte, ela está de acordo com o conteúdo
que já discutimos, mas, por outro lado, introduz alguns
elementos que podem ser complicadores, dentro daquilo
que possa vir a prevalecer. Em primeiro lugar, repisaria
muito brevemente a questão que o Constituinte Mussa
Demes levantou. Hoje em dia é o Ministério Públieo que
atua na cobrança de crédito tributário e em causas pertinentes e débitos fiscais. E o Ministério Público, como diz
S. Ex.a , está assoberbado. Isso provoca, do ponto de vista
da União, atraso muito grande na atuação desses processos. Então o que acontece? Na verdade, quem realmente
acaba pagando o Imposto de Renda, quem não tem jeito
de escapar é aquele que desconta na fonte. Aquele que vai
para a Justiça e cria problemas, enfrenta uma morosidade
muito grande. Eu não deixaria essa solução combinada
que o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho menciona.
Por outro lado, S. Ex.a propõe que as procuradorias
ou órgãos similares da Fazenda Pública Federal atuarão
administrativamente também. Ora, essa atuação adminis-
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trativa cabe hoje, à Receita Federal. Da forma como está
colocado não é incompatível com isso, mas poderá induzir
a eventuais dúvidas quanto ao funcionamento da própria
Fazenda, porque hoje esta é uma área de situação administrativa específica da Receita Federal. O Constituinte
argumenta, na sua justificação, que a palavra Ministério
da Fazenda poderia sofrer no futuro uma alteração. Estou
de acordo com o nobre Constituinte nesse aspecto, mas
apenas lembraria que, na verdade, dentro do nosso trabalho prévio, preliminar, de elaboração da Constituinte, há
muitas 'Coisas ainda relacionadas com leis complementares, enfim, com aspecto que talvez não devessem estar
num texto mais enxuto e que estão agora aguardando uma
consolidação em etapas posteriores. Nós mesmos já incluímos o termo Banco Central na questão do sistema financeiro. Evidentemente, essa entidade também não é eterna,
se olharmos a longo prazo. Já temos precedentes nesse
sentido. Por essas razões não acolheria a emenda do
Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, embora reconheça
que, em grande parte, ela atende ao espírito daquilo que
defendemos, mas poderá trazer elementos de complicação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a verificação simbólica. Aqueles que estiverem com
a proposição do Constituinte José Serra permaneçam como
estão. Os que estiverem com a emenda do Constituinte Cid
Sabóia de Carvalho levantem a mão.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, posso retirar a emenda dentro do acordo, mas há outras que, via de conseqüência, deverão ser
examinadas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Considero, da prejudicialidade da sua emenda, prejudicadas em
decorrência as Emendas n. OS 108 e 184, que tratam do
mesmo artigo.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Mas tratam em sentido adverso.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não.
Exatamente o mesmo.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Eu a retiro. Não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vou
apenas mostrar que a grande maioria aceitou a redação do
Constituinte José Serra. Conseqüentemente, considero
prejudicada a emenda de V. Ex.a
Considero prejudicadas as Emendas n. OS 102.4, 389,
093, 092, 477, 075, 174, 360, 576, 414 e 590. Estão de acordo?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: LUIZ MAIA - Sr. Presidente, pela ordem. Sem ter a pretensão de querer ensinar a V. Ex.a, porque sei que os trabalhos vêm sendo dirigidos com inteligência e habilidade, insisto em solicitar a
V. Ex.a a agilização dessa votação. Em outras Comissões,
foi feito um pacto de levantar as emendas e os destaques
que mereceriam discussão. E poderíamos adotar o mesmo
critério, invocando os companheiros presentes para aqueles destaques cuj a discussão fosse de interesse. Passaríamos a trabalhar em cima deles, com o objetivo de agilizar
esse processo, porque, pelo que estou sentindo, Sr. Presidente, vamos rodar 24 horas para a frente, sem chegar ao
final.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Garanto a V. Ex.a que isso ocorrerá.
Emenda n.> 702, do Deputado Hélio Rosas.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Peço a
palavra para uma Questão de Ordem. Temos o seguinte:
terminamos de discutir o art. 13. Há uma emenda relativa
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ao art. 13, § 1.0, que eu gostaria de defender. Mas já passamos para o 15.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Darei a
palavra a V. Ex.a para falar sobre a Emenda n,v 722, relativa ao § 1.0 do art. 13.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ - Sr. Presidente, entendemos que o Poder Legislativo há muito vem
lutando em busca de prerrogativas que lhe foram tiradas
no correr dos anos. Dessas prerrogativas, há a proibição,
por exemplo, de votar matéria que implique aumento de
despesas. Uma série de outras medidas têm sido adotadas
no sentido de restringir a competência do Poder Legislativo. Mas hoj e temos a declarar que a presença dos Constituintes nesta Comissão é um atestado eloqüente da responsabilidade que temos nós, Parlamentares, quando nos
é dado o direito de poder seriamente discutir e trabalhar.
Quando o poder fica na periferia, sem nenhuma condição
para definir alguma coisa de valor, entendemos ser esse o
motivo do esvaziamento do trabalho do Poder Legislativo.
Diante disso, Sr. Presidente, apesar de entender que é do
Poder Legislativo a competência de instituir tributos, o
que não é apenas dar o nome do tributo. É também fixar
a sua alíquota, é também definir toda a modalidade da
cobrança desse imposto, desse tributo. Diante disso, quando, através do art. 13, § 1.0, estamos dando ao Poder Executivo competência para alterar alíquotas, entendemos
que o Poder Legislativo não pode ficar sem conhecer dessas decisões. Daí por que, Sr. Presidente, fazendo um
acréscimo damos a seguinte redação ao § 1.0 do art. 13:
"O Poder Executiv{) poderá, observadas as
condições e limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas dos impostos enumerados nos itens I,
II, IV e V deste artigo, ad referendum do Poder
Legislativo. "
Não podemos marginalizar o Poder Legislativo sob
pretexto algum, entendendo que o Poder Executivo tem
sozinho essa competência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Entendi, Sr. Constituinte, que essa emenda, inclusive, já havia
sido recusada pelo Plenário. De qualquer maneira, dou a
palavra ao Relator José Serra.
O SR. CONSTITUINTE, ADHEMAR DE BARROS
FILHO - Sr. Presidente, de que emenda se trata?
O SR. RELATOR (José Serra) - A Emenda n.> 722-7.
Vou esclarecer do que se trata. O § 1.0 do art. 13 do nosso
Substitutivo diz o seguinte:
"É facultado ao Poder Executivo, observadas
as condições e limites estabelecidos em lei" - é
importante este ponto - "alterar as alíquotas dos
impostos enumerados nos itens I, II, IV e V deste
artigo."
E aí fala de alguns dos impostos federais, excluindo,
naturalmente, o Imposto de Renda.
O Deputado Nion Albernaz propõe acrescentar, ao
final do parágrafo que acabei de ler, as palavras ad
referendum do Poder Legísla ti vo ." Quero dizer que, com
muita consternação, não acolho a proposta do oonstítuínte Nion Albernaz, que prestou extraordínária contribuição
à nossa oomíssão, particularmente a este Relator, através
de suas emendas e de suas discussões permanentes conosco e também de seu trabalho, que trouxe para. mim contribuições inestimáveis. Suponhamos que estejamos tratando do Imposto de Importação, imposto que m~rece, por
vezes alterações de um dia para o outro, em VIrtude de
razõe's cambiais. Então, o Poder Executivo poderá alterálo, mas dentro de condições e segundo os limites estabele-
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cidos pelo Poder Legislativo. É evidente, pois está preservada a participação do Legislativo. Be ficar ad referendum
e posteriormente o Poder Legislativo não ratificar voltaríamos atrás numa decisão eminentemente de política conjuntural, que tem a ver com os argumentos que demos a
respeito da questão da maxídesvalorízação, quando se faza sua mobilidade, enrím, tem a ver com questões de natureza cambiaI.
Estando previsto que o Poder Legislativo fixará condições e limites da lei, isso me parece suficiente para preservar a capacidade do Poder Executivo de fazer política
econômica. Outra coisa é dar conhecimento ao Poder
Legislativo. Isso é diferente do ad referendum, pois aí se
pressupõe a possibilidade de que estamos inserindo na
Oonstítuíção seja vedada essa alteração, não obstante ela
fosse permitida por lei.
Por esta razão é que eu não acolheria a emenda do
meu amigo, Constituinte Nion Albernaz.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Os Srs.
Constituintes que estiverem de acordo com o Relator José
Serra permaneçam como estão. Aqueles que estiverem com
o Constituinte Nion Albernaz levantem a mão.
Füi rejeitada a emenda.
Gostaria de esclarecer que V. Ex. a suspendeu ontem
a Emenda n.s 155, também defendida pelo Constituinte
José Maria Eymael, que mandava acrescentar ao item I
do art. 8.° a seguinte expressão: "não vedadas as taxas
pelo uso de vias conservadas pelo Poder Público."
Com a palavra o nobre Constituinte José Maria
Eymael.
Antes, porém, devo dizer aS. Ex.a, que está chegando
à Mesa grande quantidade de retiradas de destaques, o
que nos ajudará muito. Acredito que isso realmente facilitará bastante o nosso trabalho.
Com a palavra o nobre Constituinte José Maria
Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, segundo os termos do relatório apresentado
pelo brilhante Relator José Serra, aliás, elaborado em conjunto com a Comissão de Tributos, ficou estabelecido a
proíbíção, até como defesa do contribuinte, de cobrar-se
tributos que, de uma forma ou de outra, possam impedir
ou dificultar o trânsito de pessoas ou de bens entre Estados e Municípios. A prevalecer simplesmente essa redação,
poderá ensejar dúvidas e demandas judiciais intermináveis, com relação à questão de pedágio em estradas, em
hídrovías e em ferrovias. De forma que sugerimos fosse
acrescentada a expressão "não vedadas as taxas pelo uso
de vias conservadas pelo Poder Público". Com isso se daria
plenitude ao texto, elíminando-se uma série de problemas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Acolho a emenda
dos Constituintes José Maria Eymael e Nion Albernaz,
mas temos de encontrar a redação adequada para ela. O
Relator agradece a colaboração construtiva dos dois constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Franeisco Dornelles) - Em
votação a Emenda n.? 580.155, do Constituinte José Maria
Eymael. Os que estiverem em concordância com o Relator
José Maria e com o Constituinte Nion Albernaz digam
"sím". Os que estiverem contra digam "não".
. (VOTAÇAO)
Votaram "sim" os Constituintes: Simão Bessím, S'érgio
Werneck, Ruberval Piloto, Pedro Ceolin, Ni,on Albernaz,
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Mussa Demes, Messias Góis, Mauro Campos, Lézio Sathler,
Jovani Masini, José Tinoco, José Serra, José Maria Eymael,
José Luiz Maia, José Carlos Vasconcellos, Jesus Tajra, Jessé Freire, Harlan Gadelha, Gerson Camata, Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Firmo de Castro, Fernando Bezerra
Coelho, Domingos Juvenil, Darcy Deites, Cid Sabóia de
Carvalho, Benito Gama, Basilio Vilani, Airton Sandoval,
Adhemar de Barros Filho, César Maia, Alysson Paulinelli,
Victor Fontana e Joaquim Bevilácqua.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aprovada a emenda, com trinta e quatro votos favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A próxima Emenda, de n.o 175, do ilustre Constituinte Adhemar
de Barros Filho, me parece prejudicada. Pergunto a S. Ex.a
qual a sua posição tendo em vista o fato a alíquota ter sido
fixada pelo Senado e de já constar do dispositivo do Constituinte Antônio Mariz que ela seria progressiva.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAiRROS
FILHO - Retiro a emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada a emenda.
Com a palavra o Constituinte Jesus Tajra, para falar
sobre a Emenda n.? 389.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, essa emenda tem o sentido, no nosso entender, de
aprimorar o texto, no que se refere ao art. 15, item lI,
quando estabelece:
"Art. 15. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:
II - transmissão causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos;"
Para que a lei que viesse a tratar do assunto ficasse em
condições de estabelecer limites de incidência desse imposto - porquanto aqui se fala em quaisquer bens, dando
amplitude total à disposição, não permitindo sequer se
estabeleçam limites de isenção - propusemos que o texto
seja assim redigido:
"lI - transmissão causa mortis e doação de
bens e direitos, que a lei definirá."
Eliminei a palavra "quaisquer", que torna muito amplo o alcance da lei, podendo alcançar desde um prédio
bonito, até as quinquilharias de uma casa. :Ê esse o sentido da nossa emenda, ou seja, deixar que o legislador ordinário defina, estabeleça os critérios e limites de incidência e isenção do imposto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Consternado, também não acolho a emenda do Constituinte Jesus Tajra,
porque:
"Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
II - transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos."
A lei definirá essa matéria. De certa maneira, há uma
redundância. Teríamos de incluir, nos outros artigos a
mesma definição. Acho que esses elementos provocam
uma complicação desnecessária, porque, no momento em
que o Estado instituir o Imposto, evidentemente haverá
uma lei complementar, uma lei ordinária, uma regulamentação. Criar-se-á toda uma legislação sobre. o assunto.
Esta é a razão pela qual não acolho, embora entenda a
intenção do- autor, a emenda proposta pelo nobre Constituinte J:esus Tajra.
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Lembro, por outro lado, que quando fizemos aquela
consulta prévia, fora do regulamento, todo esse item ficou
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles
constituintes que estiverem de acordo com o Relator José
Serra permaneçam como estão.
Quem desejar acatar a emenda do Constituinte Jesus
Tajra levante a mão.
Permanece o texto do Relator José Serra.
Estou falando informalmente, e peço a V. Ex.a que a
retire.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Retiro a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A
Emenda n.? 740 foi retirada pelo Constituinte Simão
Sessim.
Emenda n.v 390, já acolhida.
Emenda n.? 142, retirada pelo Constituinte Feres
Nader.
Quanto à Emenda n.o 694, o Constituinte Hélio Rosas
pediu que ela fosse examinada posteriormente.
CDm relação à Emenda n.O 700, os constituintes seus
autores também não estão presentes.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, a Emenda n.> 092/3, de minha autoria,
ainda não foi apreciada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Mas
não está na ordem. Chegarei lá.
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
- Trata-se do art. 15.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Acredito que essa emenda está incluída no acordo feito no dia
de ontem.
O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
- Se assim foi, não tenho dúvida em não insistir no seu
exame.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Mas
V. Ex. a poderá verificar esse fato na Secretaria.
-

O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
Se V. Ex.a garante, não há problema algum.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) gostaria que V. Ex.a verificasse.

Mas

Emenda n.? 650, aguardaremos.
Emenda n.o 392...
Vamos separar as emendas dos constituintes que não
estão presentes. Adiada a votação das emendas de autoria
dos Constituintes Irajá Rodrigues, Fernando Gasparian,
Antônio Mariz.
Emenda n.v 740, do Constituinte Simão Sessim, retirada.
As Emendas n. OS 848, 160, 839, 829 e 838 foram retiradas.
Emenda n.o 253, adiada.
Emenda n.O 361.2, do Constituinte Domingos Juvenil,
retirada.
Emenda n,v 157, do Constituinte José Maria Eymael
retirada.
'
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o SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO José Maurício - Em,enda n. o 193, aditiva. "Acrescente-se
ao substitutivo ( ... ) o seguinte dispositivo."
- Sr. Presidente, com relação ao art. 15, só aprovamos o
item I, não?
Gostaria de submetê-la a uma consulta prévia, Sr.
Presidente. Está assim redigida:
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aprovamos os itens I, n, lII, IV, V e o § 1.0
"Fica estabelecida a obrigatoriedade aos bancos de pagarem 'O Imposto Sobre Serviços aos MuO SR. CONSTITUINTE CID SABÓIA DE CARVALHO
nicípios onde detêm suas atividades."
- Pois não, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - ConsiO SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - As
derando que, inclusive, esse ISS não mais existe, achei, por
Emendas n. OS 828, 447, 842 e 857 foram retiradas.
isso, que a emenda estava prejudicada.
Concedo a palavra ao Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr. FILHO - Confere, Sr. Presidente; está prejudicada.
Presidente, a Emenda n. o 157, na realidade, é apenas um Emenda retirada.
aperfeiçoamento daquilo que o ilustre Relator já contemO SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenplou no seu Substitutivo.
da n.? 832 - retirada.
O Relatório estabelece que, nas operações nas quais
Emenda n.> 800 - prejudicada.
ocorra a incidência tanto do IPI como do ICM, na base do
ICM, não se compreende o IPI. Todavia, talvez de forma
Emenda n. o 606 - Jessé Freire - prejudicada.
desavisada, foi incluída a limitação de que essa alteracão
Emenda
n. o 574 - César Maia - prejudicada.
somente ocorreria quando a 'Outra parte da relação tributária fosse contribuinte. Isso leva a uma série de desvios
Emenda n. o 452 - Flávio Palmier da Veiga - preinterpretativos, porque não contempla a figura do contrijudicada.
buinte alternativo: não contempla, por hipótese, uma pesEmenda n.? 453 - prejudicada.
soa jurídica contribuinte que compra um bem para o seu
uso próprio. E, de outro lado, como não está especificado o
Emenda n.? 860 - prejudicada.
tipo de contribuinte. pode-se imaginar uma gama imensa
Emenda
n.v 17 - prejudicada.
de contribuintes. De forma que a nossa emenda estabelece que, naqueles casos onde ocorre incidência de IPI e de
Emenda n.? 459 - prejudicada.
ICM. na base deste último não está computado o primeiro.
Emenda n.? 618 - prejudicada.
Ela é simples. Resolve a questão e dá uma forma sintética
Emenda n. o 649 - prejudicada.
e objetiva à matéria.
Emenda n. o 107 - prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte José Maria Eymael, o Relator pede que prosA seguinte do Constituinte Irajá Rodrigues, está
sigamos com a votação.
adiada.
O <:lR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL Votamos até o § 11.0
Pois não -,
Emenda
n. o 698.1 do Constituinte Hélio Rosas O S"R.. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - EmenAdiada.
da n,v 74-5 - Adiada a votação.
Emenda n,o 191, do Constituinte Adhemar de Barros
Emenda n.v 077, do Constituinte José Carlos VasconFilho.
celas. Trata-se da emenda do Constituinte Ivo VanderO SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
linde, que consta aqui como sendo do Constituinte José
FILHO - Um momento, Sr. presidente, temos que verifiCarlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCE- car o que há a respeito dessa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - EnLOS - Não, esta já está prejudicada.
quanto o Constituinte Adhemar de Barros Filho verifica, o
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emen- Relator falará sobre a emenda apresentada pelo Constida n,v 70 - prejudicada.
tuinte José Maria Eymael.
Emenda n.? 49 - prejudicada - do Constituinte BaCom a palavra o nobre Relator José Serra.
sílio Villani.
O SR. RELATOR (José Serra) - Acolho a emenda do
Emenda n. o 29 - retirada - do ilustre Constituinte
Constituinte José Maria Eymael. Acho que a crítica que
Jovani Masini - prejudicada.
S. Ex. a faz procede, porque o parágrafo em causa não
especifica o contribuinte e não exclui do imposto as opeEmenda n. O 660 - prejudicada.
rações referentes a bens destinados a consumo ou ativo
Emenda n.? 49 - prejudicada.
fixo. Os constituintes, que chegaram depois que discutimos a emenda que trata dos aposentados verão que podeEmenda n.> 633 - retirada.
mos ter divergências doutrinárias, mas que acolhe muito
Emenda n. o 662 - retirada.
bem e com agrado as propostas construtívas do Constituinte José Maria Eymael.
Emenda n. O 193 - retirada, do Constituinte Adhemar
de Barros Filho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aqueles
que
estiverem de acordo com o Constituinte José Maria
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
Eymael
(Emenda n,v 5S0157) e com o Relator José Serra
FILHO - Um minutinho só, Sr. Presidente.
.
votam "sim". Os que estiverem com o texto votem "não".
O SR. PRESIDENTE \Francisco Dornelles) - Disse
(Votação)
que havia uma emenda que V. Ex. a teria retirado ontem.
Votaram Sim os Constituintes: Adhemar de Barros
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE B~RROS
FILHO - Não, esta emenda é de autoria do Constituinte Filho, Airton Sandoval, Basílio Villani, Benito Gama, Cid
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Sabóia de Carvalho, Darcy Deitos, Divaldo Suruagy, Domingos Juv'enil, Fernando Bezerra Coelho, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco Dornelles, Gerson Oamata,
Harlan Gadelha, Jessé Freire, José Carlos Vasconcellos,
José Guedes, José Luís Maia, José Maria Eymael, José Serra, José Tinoco, Jovani Masini, Lézio Sathler, Mauro Campos, Messias Góis, Mussa Demes, Naphtali Alves, Nion AIbernaz, Osmundo Rebouças, Pedro Ceolin, Ruberval Piloto,
Sérgio Werneck, Simão Sessim, Virgílio Guimarães, Alysson Paulinelli, Joaquim Bezerra e César Maia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aprovada a emenda do nobre Constituinte José Maria Eymael,
com trinta e sete votos ravoráveís e nenhum contrário.
Prejudicadas as Emendas n.os 679, 592, 240, 844, 651, 149,
21 e 596, e retiradas as Emendas n.os 579, 416, 071, 614.
Retirada também a Emenda n.o 21-C, do Constituinte
Osmundo Rebouças, e a de n.o 22, do Constituinte Benito Gama.
Nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho, a que
emenda V. Ex. a se referiu?
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Emenda n.o 191, aditiva. Prejudicada, retirada,
portanto.
O SR. PRESIDENTE (Franeíseo Dornelles) - Prejudicadas também as Emendas n. Os 578 e 091. A emenda
do Constituinte Cid Sa,bóia de Carvalho está prejudicada,
devido ao nosso acordo.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Não tenho dúvida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Prejudicadas as Emendas n,os 99, 100, 148, 875, 024, 013. Retirada a Emenda n.O 876.
O SR. CONSTITUINTE SIMAo SESSIM - Sr. Presidente, pela ordem. O destaque para a Emenda n,o 867
foi requerido por mim, mas a emenda é de autoria do
nobre constituinte Bonifácio de Andrada, que aqui está
e gostaria de defendê-la.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Fiquei
honrado com a presença de V. Ex.a e dentro de um minuto lhe concedereí a palavra.
Retirada a Emenda n.O 152, do Constituinte José
Maria Eymael.
Emenda n.O 418, do Constituinte Firmo de Castro,
retirada.
Prejudicadas as Emendas de n,os 475, 597, 701, 699, 027,
393, 026, 144, 143, 575, 847, 741. Adiadas as Emendas de
n.os 697 e 678. Emenda n.o 080, Constituinte Jesus Tajra,
adiada.
Retiradas as Emendas n.os 820 e 859.
Emenda n.o 517, do Constituinte Jayme Santana, retirada.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - Sr. Presidente ,pela ordem. Trata-se da Emenda n.O 597, de minha
autoria, relativa 810 § 2.° do art. 21, que V. Ex.a disse estar
'Prej udíeada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O art.
21 não tem § 2.°
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE - ESsa Emenda refere ao § 2.° do art. 21 do anteprojeto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ta-se do atual art. 20, que faz parte do acordo.

Tra-

O SR. CONSTITUINTE SIMAo SESSIM - Sr. Presidente, pela ordem. A Emenda n.o 859, para a qual tam-
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bém requeri destaque, é de autoria do nobre Constituinte
Bonifácio de Andrada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Farei
um levantamento de todas as emendas do nobre Constituinte Bonifácio de Andrada, a fim de proceder a uma
avaliação sobre quantas emendas faltam para chegarmos
ao orçamento.
Concedo a palavra 810 Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Presidente, V. Ex.a declarou prejudicada a Emenda n,v 575, apresentada pelo Constituinte César Maia,
que está presente. Nós a analisamos e entendemos que
ela deve ser regimentalmente, submetida ao Plenário desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu pediria ao Constituinte César Maia que ficasse dentro do
'espírito: "Incluir onde couber" - ela já não estaria no
art. 20?
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Trata-se da
competência residual.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estou
entendendo. V. Ex. a se refere à distribuição dos recursos
do imposto criado: pela competência residual. Concordo
com V. Ex.a
A emenda apresentada pelo Constituinte César Maia
se refere ao art. 12...
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Art. 21.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Não é.
Trata-se da competência residual.
Concedo a palavra 810 constituinte César Maia. Em
seguida, eu a concederei 810 Constituinte Jessé Freire.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente, se fixarmos a participação na Constituição, poderemos, no futuro, produzir enorme distorção.
Vamos admitir ,por absurdo, que a produção de energia nuclear fosse tributada pela União, e isso gerasse
enorme imposto para a União e para o Estado do Rio de
Janeiro, sendo que este Estado nem participou da decisão. a respeito dess~ atividade. Acho que, para nos preven~r~os em relação 810 futuro, devemos, nesse artigo,
defínír que os recursos no novo tributo serão agregados
8IOS fundos de forma de que a lei dispuser, e não definindo uma quota, que poderá produzir distorcões alocativas
regionais muito fortes.
.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte José Serra, Relator.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Pode V. Ex.a
emprestar-me sua justificativa, pois não a encontrei?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peco
desculpas a V. Ex. a, porque, na realidade, faria menção
ao art. 4.0, que trata da competência residual.
Concedo a palavra 810 Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - O Constituinte César Maia apresenta sua emenda para ser incluída onde
couber. Portanto, na verdade, seria um substitutivo ao
art. 21 e diz o seguinte:
"Se a União, com base no art. 4.°" - competência residual - "criar impostos excluindo estadual anteriormente instituído" - ou seja, se o Estado cria um imposto e a União, vendo que ele é
bom, também o cria, "cinqüenta por cento do seu
produto será entregue aos Estados e 810 Distrito
Federal, onde for arrecadado."
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Do contrário, praticamente não haveria competência residual estadual, uma vez que a União, quando se
tratasse de bom imposto, instituiria outro, adicional. Creio
que o problema do rateio do novo imposto deverá ser estabelecido em Ieí, e não na Constituição. De acordo com
espírito da proposta, não concordei com a idéia anteriormente manifestada, no sentido de se estabelecer o rateio, porque não sabemos de que tipo de imposto se trata. Há impostos que não podem ser rateados como, por
exemplo, aqueles instituídos entre municípios. Uma das
razões que nos levaram a tirar da competência dos municípios o imposto causa mortis, deixando-o só para o
Estado - queremos que ele sej a progressivo e há hera~
ça em muitos municípios - foi porque nunca se sabería
exatamente a que município deveria ele caber, pois t:: le
quase é írrepartível. No caso, não caberia esse rateio.
Portanto, fixar essa obrigatoriedade, a priori, é um tanto
temerário, porque não sabemos de que imposto se trata.
Então, estabelecemos apenas a ressalva de que, se a
União instituir o mesmo imposto, já tem essa partilha
garantida, sem prejuízo de a lei, evidentemente, cuidar
do rateio. Sabemos, para dizer muito francamente, que
inclusive os casos dos Fundos de Participação seriam matérias muito mais apropriadas, a meu ver, para leis complementares. Na verdade, estão inseridas na Constituição
por questão ípolítica de arírmação da matéria.
Acho que deveríamos evitar muito detalhamento nesses aspectos. Evidentemente, a lei ordinária cuidará disso. Por essa razão, eu optaria pelo não aeolhímento da
proposta do nobre Constituinte César Maia.
o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente, entendi o espírito da crítica do Relator. Por isso,
retiro a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Frl:\-ncisco Dornelles) - Retirada a emenda.
Agradeço ao Constituinte César Maia por isso.
Emenda n. O 112, sobre o art. 25. (pausa.) Adiada.
Emenda n.o 873, de autoria do Constituinte Jayme
Santana. Retirada.
Emenda n.o 855, de autoria do Constituinte Ruberval
Pílotto. Retirada.
Emenda n.v 708, de autoria do Constituinte Gerson
Oamata, Retirada.
Emenda n.O 562, de autoria do Constituinte César
Maia. Prejudicada.
O ss. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Não, Sr. Presidente. Essa emenda já foi votada. Trata-se de matéria
vencida.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n.? 703. Prejudicada. O artigo foi suprimido.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente eu pedi fosse colocada em Disposições Transitórias
essa Ii.wtéria, que não é exatamente igual à de que trata
o art. 27. Ela tem sentido diferente. Gostaria de argumentar e ouvir a Mesa, até mesmo para retirá-la, se for
ocaso.
O SR. PRESIDENTE. (Francisco Dornelles) - Entendi que V. Ex. a havia retirado a emenda.

°

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA ~ A emenda
n. O 562, não. Retirei a de n.o 575.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Qual é
a Emenda n.O 562? (Pausa.)
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Deixarei V. Ex. a argumentar, mas parece-me que, tendo sido retirado o art. 27, seria feita a inclusão da matéria
nas Disposições Transitórias.
Tendo em vista que V. Ex.a nos tem dado grande colaboração, faremos a consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE OOSAR MAIA - Sr. Presidente, essa emenda está ligada, de certa maneira, à nossa experiência na Secretarta de Fazenda do nosso E<3tado
que é também a de muitos companheiros que aqui estão.
O conjunto de benefícios e isenções dados pelo Conselho
de Política Fazendária nos últimos quinze anos é de tal
ordem, que as próprias secretarias não sabem que concessões foram oferecidas. l1l um livro. Às vezes, uma situação
conjuntural, em 1971, por exemplo, produziu um incentivo qualquer à produção de amora, à produção de leite de
cabra - estou falando de fatos concretos. O que se quer,
simplesmente, é se, por acaso, esses benefícios e incentivos não forem, no prazo de um ano, reiterados de alguma
forma, é que eles desapareçam, ou seja, a disposição é no
sentido de obrigar o beneficiário a fazer um esforço durante um ano, para reiterar o subsídio no ano subseqüente.
Quando usei o termo "legislação própria", eu me referia
a um ato formal, próprio, para que fosse reiterado o subsidio, a fim de fazer desaparecer aqueles que residualmente não forem reiterados. Esse conjunto de benefícios
e isenções constitui só no Rio de Janeiro, um livro. Certamente esse fato também ocorre em todos os Estados.
Trata-se de um esforço obrigatório para. analisar os incentivos concedidos nos últimos vinte anos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer ao Constituinte César Maia que estou inteiramente de acordo
com o que S. Ex. a coloca, inclusive frustrado pelo fato de
o meu Substitutivo não ter resolvido esse problema. Por
força da questão regional, fizemos uma modificação no
art. 12, que falava de incentivos. O art. 27 foi suprimido
pelo plenário. Esse artigo causou muita preocupação nas
regiões ínteressadas quando, na verdade, meu objetivo
não estava nos incentivos regionais. Ou não consegui convencer que inclua uma coisa e outra. Tinha também em
mente esses incentivos, subsídios e isenções a nível estadual que, tanto em São Paulo, como em Santa Catarina,
no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro são um problema muito sério. Imagino que isso ocorra em todos os
Estados brasileiros. Estou falando dos Estados que conheço melhor.
O art. 12, tal como ficou redigido, diz o seguinte:
"Disposição legal que conceda isenção ou outro benefício fiscal terá seus ereítos periodicamente avaliados pelo Poder Legislativo competente ... "
Quer dizer, estamos pelo menos deixando que a AJ?,sembléta Legislativa estadual possa fazer isso rapidamente.
Comprometer-me a trabalhar com V. Ex. a para que,
em etapas posteriores ao processo da Constituinte, possamos incluir uma disposição semelhante à que V. Ex.a
coloca aqui, como disposição transitória, separando a
questão regional - uma barreira, - a fim de que possamos revisar um sem número de incentivos, que não são
para região, são para produtos e que, às vezes, são absurdos e disparatados. Posteriormente, poderíamos em função disso, porque este era meu propósito principal, ao introduzir esses artigos.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - A explicação
do Relator é sutícíente para mim.
_ O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer ao Constituinte César Maia que faço o com-

Agosto de 1987

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

promísso do Constituinte José Serra, isto é, de lutar na
Assembléia Constituinte, para que, por meio de dispositivo, cada Estado ;possa avaliar os incentivos concedidos
e possa fazer a revisão sobre o que julgar conveniente.
O SR. RELATOR (José Serra) - Certamente teremos o apoio dos Constituintes Gerson Camata, Divaldo
Suruagy, dos companheiros do Acre, que se empenharam
para a mudança do artigo, que acolhemos. Tenho certeza de que nesse aspecto estão de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n. o 661, de autoria do Constituinte Simão Sessim.
O SR. CONSTITUINTE SIMãO SESSIM - Está retirada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n. O 908, do Deputado Jovanni Masini.
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Sr. Presidente, o espírito da emenda prende-se ~ a.ntecipação
da vigência dos arts. 5.0 , 6.0 e 7.0 do SubstItutIVO do Relator. São artigos densos e extremamente importantes,
,porque estabelecem princípios básicos que dão garantias
ao nosso contribuinte. Estabelecem as garantias de legalidade anterioridade e retroatividade e os' princípios do
não-piivilégio, não-confisco e da universalidade do tributo.
A intenção é antecipar a vigência desses importantes
artigos. Busca-se fazer valer, a partir da promulgação da
Constituição, a limitação do poder de tributar e a~ garantias do contribuinte, compreendidos nos referidos artigos.
Seria, na nossa opinião, uma imensa frustração para
os cidadãos contríbuíntes se víessem a ocorrer, no período compreendido entre a promulgação da Lei Maior e o
início da vigência no nosso Sistema Tributário, instituições ou alterações de tributos arbitrárias ou abusivas,
como tem ocorrido até aqui. Por ser injusta em si, essa
alteração provocaria o descrédito da população em face
da nova Constituição, comprometendo, por conseguinte,
sua respeitabilidade. Se 'as garantias, muito sabiamente
consolidadas nos artigos elencados no Substitutivo, tiverem
vigência desde logo, evitar-se-á que, no correr do ano de
1988 a União e os Estados - com todos os problemas de
caixa que conhecemos - venham a surpreender os contribuintes com novos compulsórios ou com a instituição
de tributos ao arrepio da legalidade ou do não-confisco.
É uma questão de justica para com o povo que paga a
conta, para essa classe nem sempre lembrada, mas sofrida, que é a do contribuinte brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Sr.
Constituinte Jovanni Masini, o Constituinte José Serra
pede a V. Ex.a - está com 'certa dúvida - que aguarde
alguns minutos, até que possa pronunciar-se sobre isto,
se V. Ex. a estiver de acordo.
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - P.erfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n. o 093, do Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
Adiada.
Emenda n. O 412, do Constituinte Firmo de Castro.
Aprovada.
- Emenda n. o 060, do Constituinte Airton Sandoval. Retirada.
Emenda n,v 659, do Constituinte Simão Sessim. Retírada, '

Emenda n. O 702, do

Constituinte

Irajá. Rodrigues.

Aprovada.

- O SR. CONSTITUINTE IRAJA RODRIGUES Presídente, reti~:;Ld~ porque foi aprovada.

Sr.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aprovada.
Emenda de autoria do Constituinte Divaldo Suruagy.
Retirada.
Emenda n. O 226, do Constituinte Darcy Deitos. Retirada.
Emenda n.> 087, do Constituinte Fábio Raunheitti.
Retirada.
Emenda n. O 332, do Constituinte Virgílio Guimarães.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES Trata-se de matéria vencida,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n. o 937, do Constituinte Oswaldo Lima Filho. Adiada.
Emenda n.o 630, do Constituinte Divaldo Suruagy.
Retirada.
Emenda n.? 005, do Constituinte Ivo Vanderlinde.
Adiada
Emenda n,> 48, do Constituinte Darcy Deitas. Retirada.
Emenda n. O 328, do Oonstítuínte Virgílio Guimarães.
Retirada.
Emenda n.? 329. Retirada.
Emenda n,v 330. Retirada.
Emenda n,v 331. R,etirada.
Emenda n.? 938. Vencida.
Emenda 1JJ..0 701. Adiada.
Emenda n.? 227. Retirada.
Emenda n. O 867, do ilustre Constituinte Bonifácio de
Andrade. Quero manifestar minha satisfação pela presença, na Comissão, do ilustre Constituinte Bonifácio de Andrada, com quem tenho, diria, há duzentos anos, ligação a
mais estreita e a mais amistosa.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA Agradeço a V. Ex.a a honra de poder participar dos debates
desta Comissão, que reúne personalidades de maior destaque na Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
poderia mencionar o número da emenda que defende?
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA Emenda n,v 867. Ela se refere ao atual texto do art. 23, isto
é, à criação do Conselho de !Representantes dos Estrudos e
do Conselho de Representantes dos Municípios.
Sr. Presidente, em matéria tributária, a doutrina consagra o Poder Legislativo como órgão principal, digamos
assim, da feitura dos tributos. Criando esses dois Conselhos, na realidade, estaremos, na prática, criando no Executivo, dois "senadínhos" técnicos, que vão usurpar as atividades de controle e de fiscalização do Poder Legislativo.
De acordo com a nossa emenda, ao invés do Conselho de
Representantes- dos Estados, que deve ser uma Comissão
especial do Senado, e ao invés do Conselho de Representantes dos Municípios, devemos ter uma comissão especial
da Assembléia Legislativa dos Estados. Esses Conselhos
de Representantes vão tirar da representação política o
poder Ide acompanhar matéria de alta significação na vida
tributária do País. Vamos deslocar o assunto para os técnicos ~ porque têm que ser técnicos. O Conselho de Representantes dos Estados não vai ter nenhum representante do
povo. Vai ter técnicos representantes dos Estad'Os ali. E o
Conselho dos Represenantes dos Municípios, num Estado
cO)11o Minas Gerets, com setecentos Municípios, não vai ter
nenhum representante do povo; vai ter representantes de
técnicos Indícados pelos Prefeitos ou então pelas regiões
do, Estado. Quer dizer, um assunto importante, como o
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acompanhamento do rateio tributário, ficará nas mãos de
técnicos. Esse dísposítívo constitucional vai afastar o Poder
Legislativo de uma das suas missões primordiais: a que
desempenha na área tributária.
Pediria ao ilustre Relator que levasse em conta nossa
emenda, no sentido de dar a uma comissão especial do
Senado e uma comissão especial das Assembléias Legislativas, ambas assessoradas por técnicos, essa função de alta
importância; e não criar uma entidade constitucional que,
na prática, vai ser de técnicos, usurpando, assim, as atividades de controle e Ide fiscalização do Poder Legislativo.
É esse o sentido da nossa emenda.
Agradeço a V. Ex.a a oportunidade muito honrosa de
intervir nos debates desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Trata-se
de nova redação para os itens I! e lI! do art. 23. A esse
respeito, vou explicar o meu pensamento porque considero
o assunto da maior relevância. O art. lI, do Substitutivo
do Constituinte José Serra diz:
"Art. 23. Cabe à lei complementar:
I! - estabelecer normas sobre a entrega de
recursos ide que trata o art. 20... "
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRAD!A. Sr. Presidente, trata-se do item lU e do item IV do art. 23.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Perdão,
eu estava confundindo as coisas. Eu gostaria de chamar
a atenção de V. Ex.a para o assunto, que é altamente relevante. O dispositivo do IReiator José Serra diz o seguinte:
"Art. 23. Cabe à lei complementar:
!II - regular a criação do Oonselro de Representantes dos Estados e do Distrito Federal, ao
qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação
das participações previstas no art. 20."
Diz o Constituinte Bonifácio de Andrada: a lei complementar vai dispor sobre a competência de uma Comissão
Especial do Senado Federal, à qual caberá acompanhar o
cálculo e a liberação das participações previstas no arts. 20.
O item IV diz o seguinte: "Cabe à lei complementar - do
dispositivo do Constituinte José Serra - regular a criação
do Conselho de Representantes dos Municípios, ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações
previstas" nos índices.
Diz a emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada:
"Autorizar as Assembléias Legislativas em cada
Estado a criar Comissão Especial para acompanhar
o cálculo e a liberação das participações previstas
no art. 20, de interesse municipal."
É a última emenda que está sendo examinada.
Darei a palavra ao Constituinte Mussa Demes, que
foi o primeiro a solicitar. O Constituinte Darcy Deitos
gostaria de contraditar. Com a palavra S. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, por maior respeito que me possa merecer o autor
dessa emenda, o que solicitou o respectivo destaque, o que
está previsto no Relatório do ilustre Relator José Serra
nada mais é do que uma centenária aspiração dos prefeitos brasileiros, ou seja, a de terem representantes seus
tanto na esfera federal, como na estadual, a fim de que
possam acompanhar o cálculo Ido bolo relativo aos Fundos
de Participação de sua esfera. Se retirarmos o que foi
conseguido depois de longos anos, após uma longa luta,
de várias propostas - em que se conseguiu sensibilizar
tanto o Relator da Subcomissão como o ilustre Relator
José Serra - estaríamos frustrando os' Prefeitos brasileiros,
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que veriam preterido esse seu pleito, que 'entendo legitimo.
Ao longo desses anos, todos sabemos que vários municípios
brasileiros, por problemas de ordem política, ficaram à
mercê do jogo do compadrío, e as suas comunas tiveram
prejuízo com isto. Nada mais justo do que um representante dos prefeitos, legitimamente indicado por eles, para
acompanhar esse assunto e com essa fiscalização, nenhum
município brasileiro será prejudicado. Votar contra o
que está no Relatório é votar contra o município brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palabra o Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAIR MAIA - Sr. Presidente, a nossa palavra de apoiamento se refere à própria
experiência que tivemos com o funcionamento desses Conselhos. Eles tendem, progressivamente, a substituir a atividade fiscalizadora e até legislativa do Poder Legislativo.
Assim aconteceu com o Confaz. Acho que a existência de
um conselho para fiscalizar a distribuição de cotas do
Fundo é uma atribuição, um direito constitucional de
qualquer cidadão. Se os municípios entenderem de constituir conselhos, terão todo o direito de fazê-lo. E, com base
no que prevê a legislação a esse respeito, eles terão todo o
direito de fazer a fiscalização dos recursos a eles destinados e de investigar as denúncias acaso existentes. É bom
que se institua, pela Constituição, um conselho para essa
finalidade. Entendo que realmente essa é a tarefa fiscalizadora do Poder Legislativo. Nesse sentido, subscrevo a
emenda do Constituinte Bonifácio ide Andrada,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo
a palavra ao Constituinte Mussa Demes.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, muitos dos que estão
hoje neste plenário foram Governadores, Prefeitos e Secretários de Fazenda ao longo dos últimos anos. Todos
conhecem o fato de que não existia, como ainda hoje não
há, transparência no que concerne aos recursos destinados
à constituição desses fundos. Esse fato tem sido permanentemente questionado no Pais. Há, inclusive, representação feita ao Tribunal de Contas da umão, mas essa representação também nunca deixou bem claro se a União vem
ou não atendendo convenientemente aos Estados e Municípios, no que tange à repartição dos recursos oriundos desses fundos. Sabemos até que foram criados adicionais do
Imposto de Renda, mas estes não foram transferidos, como
determina a Constituição, aos Estados, aos Municípios. Portanto, surpreende-me a reação do nobre Constituinte Bonifácio de Andrada à criação desses conselhos. Que outro
intuito tem a Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, isto é, o de tornar mais transparente o
montante da receita que deve ser repartida com os Estados
e municípios? A intenção nunca poderá ser, como S. Ex.B
manifestou aqui, a de se criar um "senadinho" nos Estados,
quando se tem o objetivo de tornar mais clara, mais efetiva
e mais transparente a participação dos Estados e Municipios na repartição do bolo tributário. Por isso, somos tsmbém pela manutenção do dispositivo na forma como ele
se apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra o Constituinte José Serra.

Com a

O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, devo
confessar, depois de ouvir os argumentos que foram aqui
apresentados que, de todas as votações que tivemos até
agora, esta é aquela a respeito da qual tenho mais dúvida.
TraJnsmito isso aos membros desta Comissão com muita
sinceridade, porque, de um lado, vejo a necessidade de que
haja um aumento desse controle, de que haja um controle
efetivo e, de outro, vejo os problemas associados à criação desses' conselhos, que não sabemos exatamente como
funcionarão. Por exemplo, no meu Estado há quinhentos
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e setenta Municípios. Haverá uma complicação imensa.
No caso dos Estados, nobre Constituínte Mussa Demes, é
muíto mais fácil, por que são vinte e três; se forem criados
os outros Estados, de que cogitamos, serão vinte e oito.
Quer dizer, a questão da representação está ligada diretamente aos Governadores. Mas, no caso dos Municípios, são
znaís de quatro mil. Então, haverá uma complicação muito
grande.
Por outro lado, entendo que essa é uma reivindicação
histórica dos Municípios.
Vejo que o Senado Federal poderia fazer isso com certa eficária, porque, no caso dos Estados, ele os representa
e nas Assembléía Legislativas sempre haverá Deputados
muito ligados aos Municípios. Por outro lado, estaríamos
outorgando competência administrativa ao Senado e às
Assembléias Legislativas o que não tenho certeza se seria
medida apropriada.
De modo que o Relator, confesso aos membros desta
Comissão que a sua posição é de neutralidade, em função
da dúvida existente em relação a esse aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria
de dizer a V. Ex. a , nobre Constituinte, dando uma colaboração ...
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA li: só passar a competência da Assembléia Legislativa para
a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer a V. Ex.a que tomamos aqui como norma não
permitir que seja alterada a emenda escrita. De modo que
essa modificação não pode ser feita.

O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, há
um aspecto a respeito da emenda do nobre Constituinte
que queria sublinhar aqui e que me parece fundamental.
Ela trata de um parágrafo que já é questão vencida na
Comissão, Estamos tratando exclusivamente desse problema.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer a V. Ex.a, para ganharmos tempo, que estamos
fazendo uma consulta prévia. Quando o Constituinte que
apresenta a emenda verificar que não existe quorum para
aprovação da sua proposta, ele tem concordado em retirála.
Vamos fazer a consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA
Sr. Presidente, peço a palavra uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte, pediria a compreensão de V. Ex.a, porque
abriria um precedente perigosíssimo.
Está em votação a matéria. Os Srs. Constituintes que
estiverem de acordo com o Anteprojeto do Relator José
Serra permaneçam como estão; os Srs. Constituintes que
estiverem de acordo com a proposta do Constituinte Bonifácio de Andrada levantem a mão. (Pausa.)
Não temos trinta e dois votos e, para aprovarmos a
matéria, precisaríamos desse número de votos.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pergunto ao Constituinte Bonifácio de Andrada se retira a
sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Sr. Presidente, V. 'Ex.a é quem decide. Mas, pela maní-
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festação dos membros da Comissão, acho que a maioria
é favorável a ela.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Mas
precisaríamos da maioria de trinta e dois votos para termos a sua proposta aprovada.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Então, conforme os meus colegas sugeriram aqui, peço
que mantenha em aberta a votação, para que, quando houver oportunidade, a Comissão aprecie a matéria, que me
parece fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
colocar a emenda em votação.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Já houve encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Não, Sr. Presidente, houve uma discussão prévia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Absolutamente. Concederei a palavra a V. Ex.a, mas afirmo
que o Constituinte já fez a defesa de sua emenda. Já houve
inclusive duas defesas. Está em votação.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Então, V. Ex.a não me concede a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço a
V. Ex.a que colabore conosco. V. EX,a tem dado grande
colaboração à Mesa.
O SR. JOAQUIM BEVILACQUA - E tenho acompanhado atentamente os comentários de V. Ex.a , que, além
de um grande Presidente, é um excelente comentarista.
Gostaria, como ex-Prefeito, ex-Vereador e ex-Deputado,
de dar também minha modesta contribuição, porque eu
criei no meu município um conselho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Se eu
concedesse a palavra a V. Ex.a, iria abrir um enorme precedente.
Em votação a Emenda n. O 5S0867, do Constituinte José
Bonifácio de Andrada.
(Votação)
Votaram "sim os Constituintes: Simão Sessim, Sérgio
Wernerck, Pedro Ceolin, José Tinoco, José Maria Eymel,
José Carlos Vasconcellos, Jessé Freire, Irajá Rodrigues,
Gerson Camata, Francisco Dornelles, Flávio Rocha, Domingos Juvenil, Divaldo Suruagy, Basílio Vilani, Adhemar
de Barros Filho, Joaquim Bevilacqua, e César Maia; Votaram "não" os Constituintes: Virgílio Guimarães, Sérgio
Spada, Osmundo Rebouças, Nion Albernaz, Mussa Demes,
Messias Góis, Mauro Campos, Lézio Sathler, Ivan Bonato,
Firmo de Castro, Fernando Bezerra Coelho, Darcy Deitos,
Benito Gama, Airton Sandoval, e Affonso Camargo; Absteve-se de votar o Constituinte: José Serra.
O SR. CONSTITUINTE Cli:SAR MAIA - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.a proclamasse o resultado.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, a votação deve ser dada por encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - A emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada teve 20 votos
a favor.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Não confere,
Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - São 19
votos a favor.
O SR. CONSTITUINTE Cl!:SAR MAIA - São 16 com
o voto do Constituinte José Carlos Vasconcellos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) da não foi aprovada.

A emen-

O SR. CONSTITUINTE Cl!:SAR MAIA - Mas gostaria
que o resultado fosse o correto, Sr. Presidente. V. Ex.a
quer ser agradável com a emenda. Vamos agir de acordo
com o Regimento. Estamos aqui não para brincar, mas
para fazer uma coisa séria.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Vamos
repetir a votação, porque foi computado como sim o voto
de abastenção do Constituinte José Serra. Se o Presidente
me permitir, gostaria que repetissem a votação. Há 18
votos "sim". l!: que a Mesa proclamou erroneamente o
resultado, porque computou "sim" o voto de abstenção do
Constituinte José Serra.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Apenas
gostaria que fosse proclamado o resultado oficial da votação.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Mas V. Ex. a
afirmou que foram 16 votos "sim". Queria apenas saber
se são 16, como V. Ex. a afirmou, ou se são 18, como está
aqui computado.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Entendi
que havia 16 votos a favor.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Então, vamos conferir se o Presidente permitir.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Resultado: 18 "sim", 1 abstenção e 15 "não". Foi rejeitada a
emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada, porque
não teve quorum constitucional.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Sr.
Presidente, teria uma série de emendas ainda a apresentar. No entanto, a maior parte delas refere-se apenas a
um enunciado de posição, tendo em vista o trabalho que
pretendo desenvolver no plenário no intuito de tentar
implantar um sistema tributário para a distribuição de
recursos dentro do que considero o mais justo. Entretanto,
abro mão dessa emenda, até para possibilitar a votação,
o mais rápido possível, do art. 30, se não me engano, que
altera o sistema de distribuição de investimentos orçamentários federais, como o qual, desde já, me comprometo.
Gostaria, . então, de fixar-me apenas na emenda que
trata do problema das alíquotas do ICM, porque me
parece um assunto de extrema gravidade.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex. a
poderia dar o número da emenda?
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - É a
Emenda n.O 253. Vou lê-la. Advirto a V. Ex. a, no entanto,
que a sua simples leitura vai levar mais do que três minutos. É a seguinte:
"Dê-se nova Redação ao § 6.°, ao item III do
§ 11, suprima-se o § 7.° e renumere-se os seguintes, todos os art. 15:
§ 6.° As alíquotas internas e de exportação
de que trata o Território nacional. Nas operações
e prestações interestaduais a alíquota será reparo
tida entre os Estados de origem e de destino."

I! lI!:
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quanto ao imposto de que trata o item

a) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais terão sua concessão
autorizada;
b) disciplinar a aplicação das alíquotas em
operações e prestações interestaduais e a respectiva repartição entre os Estados de origem e destino;
c) dispor como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, regionalmente, definirão mercadorias e serviços que estarão sujeitos
às alíquotas fixadas."

Justificação
A emenda proposta objetiva alcançar os seguintes princípios:
1 - participação do Estado de destino em
todas as operações e prestações interestaduais;
2 - uniformidade de alíquotas em todo o território nacional (d. ev., alta, média e baixa);
3 - definição dos conjuntos de mercadorias e
serviços sujeitos àquelas alíquotas pelos Estados.
de forma colegiada e regional;
4 - maior autonomia para os Estados e Distrito Federal concederem ínsenções e demais beneficios, órgão colegiado dos Estados apenas os autorizaria afim de evitar guerra fiscais.
Com efeito, de acordo com a sistemática atual
mantida pelo substítutívo, todos os Estados nãoíndustríalízados sofrem significativas perdas,
POIS:

- nas operações realizadas diretamente a
consumidor final de outro Estado;
- nas compras de fora do Estado, por contribuintes, mas de mercadorias destinadas ao uso e
consumo e, até, ao ativo fixo;
- nas compras governamentais, inclusive de
municípios, realizados fora do Estado; e
- nas operações interestaduais, em que a etapa seguinte não é tributada.
O Estado de destino não particÍJpa de tributação. Por outro lado, do ponto de vista da administração tributária principalmente, do ponto de
vista do contribuinte, o estabelecimento de variadas alíquotas, talvez díterentes em cada Estado, torna esse imposto muito mais complexo
e, também oneroso. A redação proposta visa reduzir o número de alíquotas e torná-las uniformes, apesar de poderem variar, de região, as
mercadorias que a elas estarão sujeitas.
Em contrapartida, os novos tempos exigem
maior autonomia para os Estados, porém através da cooperação e participação, por isso a
transformação das deliberações colegiadas de ímpositivas para -autorízattvas.
Todos os benefícios, portanto, serão concedidos por lei estadual.
Bugere-ae, também a supressão das letras a
a f, dispensáveis."
Sr. Presidente, gostaria de dizer que isso me preocupa. Se por um lado, houve sugéstão minha para a
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formação do sistema de alíquotas diferenciadas por produto, ou seja, alíquotas, por Estado. Dou um exemplo:
ainda que seja fixada uma alíquota. mais baixa, uma
aliquota interestadual mínima para qualquer produto, o
que vai acontecer na prática é que os Estados que nenhuma produção têm de determinados gêneros, principalmente os de primeira necessidade, fixarão alíquotas
baixas. Por exemplo, o Estado de São Paulo ...
O Sr. Presidente faz soar a campainha.
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Senhor Presidente, desisto da apresentação da emenda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex. a
está com 'a palavra. Eu toquei a campainha apenas para
pedir a atenção dos S1's. Constituintes a atenção para a
exposição de V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE IRAJÁ RODRIGUES - Eu
vou desistir, Sr. Presídente, porque acho que é matéria
que [Jade entrar na legislação complementar '8 realmente,
a esta altura, todo mundo está cansado. É matéria eminentemente técnica e tenho certeza, propiciaria muitos
debates. Prefiro apresentá-la em plenário ou na Comissão de Sistematização. Reconheço que não há mais condições de votação de matéria, em face do adiantado da
hora. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pelo
meu entendimento, só existem duas emendas pendentes,
para que possamos discutir e votar as matérias referentes ao Orçamento são a Emenda n.v 157. do Constituinte
José Maria Eymael, que parece que já foi aprovada, e a
Emenda n. o 908, do Constituinte Jovanni Masini. Inclusive S. Ex. a já fez a sua defesa, e cabe ao Relator José
Serra manifestar-se sobre 'ela.
O SR. RELATOR (José Serra) - Acho que o Constituinte tem um importante esclarecímento a ser feito.
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Exatamente Sr. Presidente. Queria fazer um esclareeímento
a respeito da emenda por mim apresentada. Deixei de
ler a sua redação para o perfeito conhecimento do plenário. Ela altera o caput do art. 27, que pass-a a ter a
seguinte redação:
"Art. 27. Ressalvados os arts. 6.0 e 7.0 , nos
seus ítens I, lI. IV e V que terão vigência a partir da promulgação desta Constituição, o Sistema Tributário nela ínst'tuído entrará em vigor
em 1.0 de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusíve."
Esta é a ressalva que eu queria fazer, porque, na sua
defesa, omiti a leitura da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - CDm a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Nobre Constituinte
Jovanni Masini, 'eu acolheria a emenda d'e V. Ex.a desde
que se dispusesse que entraria em vigor a partir da promulgação da nova oonstttuíeâo, que pode não ser 1.0 de
janeiro.

o SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Foi
exatamente o que 'eu quis esclarecer com 'a leitura. Isso
ocorreria a partir da promulgação da nova COnstituição.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer que
acolho a proposta do Constituinte Jovanni Masini. O que
ela está fazendo é antecipar a vigência de todo um conjunto de garantias com relação ao contribuinte, sem forçar inclusive problemas de transição, pare. a União. Ela
cuida de que isso não ocorra, uma vez que faz algumas
ressalvas que evitam esses problemas.
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Nesta perspectiva, acolho a emenda do nobre Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Franc'sco Dornelles) - Em
votação a Emenda n.? 550908 do Constituinte Jo-Ianni. M'3.síní.
(Votação)
Emenda n. o 5S091i8
Jovanni Masini

votaram "SIM" os oonstítuíntes: Adhemar de Barros Filho; Affonso Camargo, Airton Sandoval, Basílio ViIaní, Benito Gama, Darcy Deitas, Divaldo Suruagy, Domingos Juvenil, Fernando Bezerra Coelho, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco Dornelles, Furtado Leite,
Gerson Camata, Harlan Gadelha, Ivan Bonato, Jessé
Freire, Jesus Tajra, João Castelo, José Carlos Vasconcellos, José Luiz Maia, José Maria Eymael, Jüsé Serra,
José Tinoco, Jovanni Masini, Mauro Campos, Messias
Góis, Mussa Demes, Nion Albernaz, osmundo Rebouças,
Pedro Ceolin, Simão Sessim, Joaquim Bevilácqua, Oásar
Maia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi
aprovada a emenda do Constituinte Jovanni Masini por
34 votos a favor e nenhuma contra. (Palmas.) Considero
encerrada a díscussão do Oapíbulo I do Sistema Tributário Nacional.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. P!,t'sídente, peço 'a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francísco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, quero dizer apenas que a Emenda n. o 227 não
foi por mim retirada. Retirei outras cinco emendas, menos essa. Ma-s, dado o adiantado da hora e, em se tratando de matéria polêmica - já pude discuti-la anteriormente - apresentá-la perante a oomíssão de Sistematização por intermédio de um dos Srs. Oonstituíntes
participantes da mesma. Trata a emenda da correção
de distorções que ocorrem em centenas de munícípíos
brasileiros, porque sabemos que o índice de participação
deles no fundo é calculado pela sua -população. E, pela
projeção do IBGE, vários munícípios brasileiros tiveram,
a partir de 1985. o seu índice reduzido, Esta redução, em
centenas deles, é irreal, porque a sua população é maior
do que a projeção feita 1)01' aquele órgão-,-p nosso intuito,
com esta emenda, é que se faça imediatamente um censo.
Mas vou retirá-la e reapresentá-Ia à Comissão de Sistematização.
Era este o registro que queria fazer, porque entendo
que esta matéria é relevante e de interesse para os municípios brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer ao COnstituinte Joaquim Bevilácqua, que
estava presente ontem, que a emenda a que se refere Emenda n. O 3 - está dentro do acordo, este pots abarcou
todo o art. 19.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLACQUA _
Sr. Presidente, só quero esclarecer um ponto. O destaque
não foi requerido por mim, mas por um companheiro de
partido, o Constituint·e Roberto Jeffer.son. A emenda
também não é de minha autoria, mas do Constituinte
Gastone Righi. Como nenhum dos dois 'está presente e
eu aqui não me encontrava ontem à noite, quando a votaram, peço a V. Ex. a apenas que faça uma consulta prévia. Se eu sentír que não há condição de ser votada
evidentemente, em nome dos' companheiros, a retirarei~
Mas, como esta emenda diz respeito aos municípios portuários - e aqui temos representantes dos portos de Vf-
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tóría, do Rio de Janeiro, de santos, de São Sebastião etc.
- peço a V. Ex.a que faça uma consulta prévia. Caso se
verifique que não há tendência favorável no plená-rio,
nós a retiraremos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Joaquim Bevilácqua.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA Sr. Presidente, a emenda refere-se ao art. 19 e inclui um
parágrafo, que tem a seguinte redação:
"Os Munieípios portuários perceberão metade da participação prevista no item IH deste
artigo, dividindo com os Municipios produtores ou
consumidores a percentagem incidente sobre o
produto da arrecadação do imposto dos Estados
sobre operações relativas à circulação de mercadorias que forem respectivamente exportadas ou
importadas através de suas instalações."
ora Sr Presidente, V. Ex.a , que é do Rio de Janeiro,
e o co~pa:riheiros que conhecem os ônus dos Municipios
portuários sabem que esses Municíl?ios não arrecadam o
suficiente para fazer a manutenção de suas sstredas,
ruas e dos demais serviços e sao onerados pelo mOVImento brutal resultante do trabalho nos pontos de 'exportação e importação. Citaria alguns portos do meu Estado como os de Santos 'e São sebastião. Citaria também
o pdrto do Rio de Janeiro, o porto de :Vitória, e a~!ID
por diante. Em todos os Estados do Brasil, os .MunicIPloS
onde estão localizados opOTtos que 'têm um mOVIme'nto expressivo de importação '8 exportação sofrem apenas o
ônus e não têm o ônus.
A emenda do constituinte Gastone Righi, cujo des;
taque foi pedido pelo Constituinte Roberto Jefferson, e
no sentido de se conceder maior par~ic.ip.ação -. dela .no
produto da arrecadação no ICM, dívídindo-o ínelustve
com os Municípios produtores e consumidores. :ÉJ 'esta a
proposta.
O aR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Berra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. pr~sid~nte, não
acolho a emenda do Constituinte Gastone RIghI, e~?~ra
reeonheca a existência do problema para os mU:l.lClplOS
portuários. Acontece, Constitui~~ Joa~uim Bevl1acqua,
que pela redação que demos a vanos art~g~s! este problema será bastante facilitado para os mumcipios portu~nos
e outros que prestam serviços, especialmente pela dISPOsição do § 2.° do art. 8.0, que elimina a imunidade que,
hoje, impede os municípios portuários de arrecadarem
impostos a partir dos seus serviços.
Por outro lado estabelecemos que essa partilha será
feita em 50% par~ o estado e o municipio. De maneira
que isto pode ser cobrado dentro de um processo de partilha o que hoje praticamente não acontece. Por 15SO,
acho' que já se atende ao espírito da emenda do C:OI~sti
tuinte Gastone Righi. Posso 'assegurar ao oonstttuínte
Joaquim Bevilacqua que essa possibilidade está contemplada no nosso projeto.
O aR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. Aqueles que estiverem com a
posição do Constituinte José serra permaneçam co~o
estão; aqueles que estiverem com a emenda do Oonstltuinte Gastone Righi levantem a mão. (Pausa.)
Foi retirada a emenda.

Em segundo lugar, essa emenda introduziria casuísmos muito pouco aceitáveis dentro de um texto constitucional e provocaria perturbações no processo constituinte, pois desencadearia um sistema de pressões com efeito
"dominó", para que exceções semelhantes fossem abertas.
Isso sem se falar nas complicações tributárias, de crédito
e outras que estariam aqui implicadas. Isso provocaria
também a criação, de certa maneira, de um paraíso fiscal
no Brasil.

Com a palavra o Constituinte J'esus Tajra, para falar
sobre a Emenda n.> 387.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, essa emenda objetiva conceder um incentivo fiscal

o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em
votação 'a Emenda n. o 580387. Aqueles que estiverem com
o Relator dirão não; aqueles que estiverem a favor do
Oonstituinte Jesus Tajra dirão sim.

ao meu estado, Piauí, que, sem dúvida, é o que apresenta
a menor renda per capita do Pais, com uma situação das
piores, não só no plano econômico, como também no
social. Pretendemos, com esta emenda, que, durante o
prazo de 25 anos, os impostos federais sofram uma redução de 50%, a fim de permitir uma poupança para reinvestimento no estado e também para atrair outros investimentos de fora.
Já se alegou aqui, Sr. Presidente, em outro momento,
que não é matéria constitucional. Mas eu discordo disso,
porque medidas como esta já foram incluídas em outras
Constituições, nas Disposições Transitórias. Poder-se-ia
alegar também, como já foi dito, que lei ordinária poderia
tratar do assunto. Só que o meu estado não tem força
política para conseguir benefícios dessa natureza. Isso já
foi tentado em vão.
Aqui mesmo, nesta Comissão, quando se contrariam
os interesses de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de
outros estados fortes politicamente, todos nós nos entendemos para recompor uma série de coisas e restabelecer
medidas que consultassem os interesses desses estados.
:ÉJ por isso que espero que os companheiros entendam a
situação do Piauí com o coração e votem no sentido de
possibilitar-nos a condição de, em um prazo razoável,
podermos desenvolver-nos política, social e economicamente.
Conto com esses votos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) a palavra ao Constituinte José Serra.

Passo

O SR. RELATOR (José Serra) - Devo dizer, muito
consternadamente, que não acolho a proposta do nobre
Constituinte Jesus Tajra. Ela foi apresentada na Subcomissão de Tributos e lá também não foi aceita. Não ignoro
as dificuldades que Q Piauí tem em obter recursos. Tanto
não ignoro, que, em nossa proposta de aumento do Fundo
de Participação, o Estado do Piauí está entre os dois ou
três estados que terão aumentadas as suas receitas. Então
o Piauí terá um aumento de sua receita que, na proporção da receita total, atingirá o segundo maior índice.
Talvez venha depois da do Estado do Acre, Legitimamente, está sendo contemplado dentro de nQSSO projeto com
substancial destinação de recursos.
Se acolhêssemos emendas como esta, referentes a
estados, regiões ou municípios, estaríamos introduzindo
casuísmos na Constituição que seriam impossíveis de ser
freados. Evidentemente isso poderia Causar o efeito "dominó", pois o estado com renda per capita mais próxima
da do Piauí também reivindicaria isso, e nos faltariam
argumentos para não atendê-lo. Esta a razão pela qual
não a acolho. A nossa proposta já contempla o Estado
do Piauí mais do que qualquer outro estado brasileiro,
com a possível exceção do Estado do Acre.
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(Votação)
votaram Sim os Constituintes: Adhemar de Barros
Filho, Benito Gama, Darcy Deites, Divaldo Suruagy, Domingos Juvenil, Fernando Bez-erra Coelho, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Furtado Leite, Gerson Camata, Harlan
Gadelha, Jessé Freire, Jesus Tajra, João Castelo, José Luis
Maia, José Maria Eymael, José Tinoco, Jovanni Masini,
Mussa Demes, Pedro Ceolin, Simão 8essim, Waldeck Ornelas, Jayme Santana e Joaquim BevUacqua; votaram Não
os Constituintes: Affonso Camargo, Airton Sandoval, Basílio Vilani, Francisco Dornelles, Irajá Rodrigues, José
Serra, Márcio Braga, Nion Albernaz, Osmundo Rebouças
e César Maia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tivemos 24 votos favoráveis e 10 contrários. Foi refeita a
proposta.
Está encerrada a discussão do Capítulo I do Sistema
Tributário Nacional.
Quero agradecer a cada um dos srs. Constituintes
a colaboração prestada. Discutimos de forma democrática
todos os assuntos.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobr-e Constituinte Benito Gama.
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, como Presidente da Subcomissão
de Tributos, participação e Distribuição das Receitas, gostaria de, neste momento, agradecer à Presidência desta
COmissão e ao Relator, Constituinte José Serra, pelo tratamento que deram aos assuntos por nós discutidos.
Gostaria de agradecer também a todos os membros
da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição
das Receitas, da qual fui o Presidente, especialmente ao
Relator, Constituinte Fernando Bezerra Coelho, ao l.D-Vice-Presidente, Constituinte Mussa Demes, e ao 2.o-VicePresidente, Constituinte José Maria Eylmael. Quero agradecer aos componentes da Mesa, presidida por V. Ex. a ,
Sr. Presidente, e ao Relator, Constituinte José Serra.
Eram estas as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS Sr. Presidente, sugiro a V. Ex. a que deixe os elogios para
o final da última sessão, porque o tempo está muito
escasso.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Suspendo esta sessão. Fica interrompida a reunião até às
18 horas, quando examinaremos os "Orçamentos".
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Srs. Constituintes, vamos iniciar agora a discussão do
capítulo II "Dos Orçamentos e dos Controles de sua
Execução".
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Carlos
Vasconcelos, pela ord-em.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, estou estranhando, porque o texto
que consta distribuído no avulso não está correspondendo
ao número da emenda que apresenteí, a de n,> 5S0543-7
Gostaria que a Mesa verificasse o que está ocorrendo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ria que V. Ex.a repetisse o número.

Gosta-
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - É a Emenda n.? 5S0543-7.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Qual é
exatamente o problema?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Ela não está correspondendo ao texto distribuído
constante do avulso.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE OASTRO Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao Constituinte Firmo de Castro.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO Sr. Presidente, para que V. Ex. a e a Secretaria tomem
conhecimento - e acho que isso vai influir na boa ordem
dos trabalhos -, gostaria de prevenir que alguns dos
avulsos distribuídos trazem algumas imperfeições que,
naturalmente, devem ser debitadas ao atropelo do imenso
trabalho que temos realizado.
A propósito, eu chamaria a atenção de V. Ex. a para o
seguinte: constam como de minha autoria os pedidos de
'destaque para os arts. 41, 43 e 52. Esses pedidos de destaques não foram formulados por mim e apareceram
como sendo de minha autoria, o que eu estranho. Gostaria, então, que isso fosse corrigido.
Da mesma forma, com relação às emendas apresentadas em meu nome, gostaria de mencionar que, por
exemplo, as Emendas. n. OS 422 e 423, referentes ao art. 29,
dizem respeito a assuntos tributários. Elas constam do
avulso, mas, na verdade, foram colocadas aqui por algum
equívoco, provavelmente em substítuícão a outra emenda
para a qual pedi destaque mas que aqui não consta.
Entendo esse tipo de dificuldade, pois a quantidade
de trabalho nos leva naturalmente a esse lapso. Entretanto, acho que V. Ex. a deveria tomar providências nesse
sentido, pois poderão advir outros enganos no encaminhamento desses destaques.
Era esta a observação que gostaria de fazer a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Messias Góis.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, estou meio confuso, mas não me vou dar o trabalho de procurar a emenda correspondente. No momento
em que eu descobri-la, vou apresentar o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Devo
dizer a V. Ex. as que esse ponto já havia sido levantado,
e estabelecemos a seguinte sistemática: no momento em
que for citada uma emenda, e o seu autor verificar que
ela não corresponde ao avulso, ele denunciará o fato, e,
então, procuraremos o texto correto,
Gostaria de saber se os Constituintes estariam de
acordo?
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sim,
Sr. Presidente.
O
LOS O
ria de

SR. CONSTITUINTE JOS:Ê CARLOS VASCONCEEstou de acordo.
SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostasaber se há mais algum problema dessa natureza.

(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jessé Freire.
O SR. CONSTITUINTE JESS:Ê FREIRE - Sr. Presidente, gostaria apenas -de ratificar o que foi dito pelo
Constituinte José Carlos Vasconcelos e também falar sobre

358

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o pedido que foi encaminhado a V. Ex.a, no sentido de
apreciar, em regime de preferência, a Emenda n.o 604.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tivemos pedidos de preferência dos Constituintes Jessé Freire
e Ivo Vanderlinde.
Concedo a palavra ao Constituinte Airton Sandoval.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, gostaria de falar sobre erros no avulso. A Emenda
n.v 5S0039 não consta do avulso, mas já fui notificado de
que a Secretária já está tomando providências a esse
respeito.
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, existem também dois pedidos de destaque em
nome que não correspondem à realidade. São destaques
de emendas ao Substitutivo, relativos ao art. 38. São as
Emendas n. os 58487...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte, V. Ex.a fez seu pedido por escrito?
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Os
pedidos de destaques às Emendas n.os 5S487 e 5S51O não
são meus.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Pela
ordem, Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, sugiro, data venia do plenário, que, considerando o adiantado da hora e, na verdade, entendendo que
esses atropelos são naturais em trabalhos intensos deste
tipo, que contássemos com a compreensão de todos e iniciássemos, tanto quanto possível, o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Daremos início à votação, caso já tenham sido colocados os
pedidos de destaque do Constituinte Airton Sandoval.
Com a palavra o Constituinte Jessé Freire, para votação da Emenda n. O 604, que estava entre aquelas realmente
levantadas pelo Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR CONSTITUINTE JESSl!J FREIRE - Sr. Presidente p~diria ao Constituinte José Carlos Vasconcelos
_ que' juntamente comigo formulou esta emenda - que
defendesse a Emenda n.O 604.
O SR CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
_ Sr. Pr~sidente, Sr. Relator, a emenda do Constituinte
Jessé Freire representa, acredito, uma opção moderna uma
opção soeíaã també;t!1 da. forma de .,elaboração do Or~a
mento Fiscal da Umao. Qual o objetivo da emenda? Oríar
critéríos e estabelecer parâmetros para a elaboração do
Orçamento Fiscal da União procurando distribuir as despesas da União por aqueles' que são efetivamente os baneficíários das despesas feitas por elas, ou seja, pelo povo
brasileiro. O que pretendemos, portanto, além de uma
opção moderna, é uma opção de alto ~ignificado social; é
produto de estudos profundos que se vmham desenvolvendo tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado Fede~al em legislaturas anteriores, e de discussões postas
em diversos organismos da sociedade brasileira. Sem prejuízo de inversões necessárias do Governo - aquelas
consideradas prioritárias - sem prejuízo de segurança e
defesa nacional, da manutenção de órgãos federais sediados
no Distrito Federal, da manutenção dos Poderes Legislativo e Judiciário e também dos compromissos com os
serviços da dívida, da administração direta e indireta da
União, inclusive suas fundações, que os gastos sejam efetivados tendo como objetivo a população brasileira. Isto
nos parece profundamente justo, pois é uma reivindicação
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de todos os Estados da Federação. Evidentemente, esperamos que haja o acolhimento do nobre Relator, Constituinte José Serra, homem de alta sensibilidade para com
os problemas sociais brasileiros. Trata-se de opção firme
a respeito de todos esses problemas sociais e de uma visão
progressista muito acentuada. Não é simplesmente a reivindicação de uma região, mas de todas as macrorregíões
brasíleíras, Por isso, esperamos que haja o acolhimento por
parte do relator da emenda, porque ,ela representa o oonsenso, o entendimento desta Comissão sobre o Orçamento
da União.
O ss. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Para contraditar, peço a palavra Sr. Presidente.
'O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra o Constituinte César Maia.

Com a

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente,
a vontade expressa na emenda é rigorosamente contrária
a ela própria. O espírito da emenda é o da descentralização. A emenda termina por resultar numa enorme centralização e numa grande irracionalidade. Imagine, Sr.
Presídenta, no caso de a Petrobrás descobrir petróleo no
Piauí - em homenagem ao Oonstítuínte Mussa Demes
- ela não vai poder alocar os recursos para extração de
petróleo naquela região, em função da necessidade de distribuição proporcional à população. Ainda mais: a União
deve caminhar para ficar rigorosamente com as atividades
que não podem ser realizadas por Estados e Municípios.
As atividades da União devem ser residuais: responsabilidade com as Forças Armadas, com a política monetária
e com a política financeira. Todas as atividades sociais ser
alocadas aos Estados e Municípios. Tudo o que o Município
pode, deve fazer. O que não puder, deve ser feito pelo
Estado. A União deve ficar com as atividades reduzidas
ao mínimo das atividades-meio. Essas atividades não podem ter critério de aplicação segundo nada - apenas
segundo a necessidade de financiamento dessas atividades
reduzidas. Acho que a proposta do constituinte não corresponde à sua intenção. :É uma proposição que, quanto
ao espírito, eu enendo, mas, na prática, vai produzír uma
irracionalidade completa, em termos de alocaçao orçamentária.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
Gostaria que o Relator, quando fosse apreciar a emenda
do oonstítuínte José Carlos Vasconcelos, também apreciasse a Emenda n,v 159, de minha autoria, que trata
basicamente...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
_ Informo ao nobre Constituinte que a emenda que está
sendo analisada - e para a qual solícíteí preferência, é
também de autoria do Constituinte Jessé Freire.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
apreciar a emenda dos Constituintes Jessé Freire e José
Carlos Vasconcelos.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente, só
para um esclarecimento. Pergunto se além da Emenda do
Constituinte José Carlos Vasconcelos, também havia uma
outra, do Constituinte Firmo de castro, sobre esse mesmo
tema, e se ambas foram mantidas.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Estou
um tanto ou quanto confuso, porque estou imaginando
que para a defesa da emenda é que foi feito o pedido de
preferência e que o Constituinte José Carlos Vasconcelos
a apresentou. Estou imaginando que a contradita do digno
Constituinte César Maia se referia à outra emenda que
não está em regime de preferência e que inclusive ficaria
prejudicada, na medida em que aprovássemos as outras.
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SR. RELATOR (José Serra) - Ficaria.
O SoR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Fiquei
meio perplexo, porque o Constituinte César Maia, na sua
sensibilidade e competência, certamente não registraria as
criticas à emenda que está sendo encaminhada que tem
preferência - como ele o fez, que é completamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSl!J CARLOS VASCONCELOS
- Tenho a impressão de que está havendo alguma confusão, porque o Constituinte Fernando Bezerra Coelho ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Constituinte César Maia, houve quatro situações de equívocos
referentes às emendas dos Constituintes José Carlos Vasconcelos, Firmo de Castro, Mussa Demes, Jessé Freire e
Airton Sandoval. De modo que houve um equívoco. Não
se trata da que V. Ex.a está se referindo.
O SR CONSTITUINTE Cl!JSAR MAIA - Não é a
Emenda n. o 604?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O texto
que está sendo rodado para distribuição não é o da
Emenda n.o 604.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, para que este plenário possa saber o que estamos
discutindo, seria bom que se lesse o texto da emenda que
está sendo discutida no presente momento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Peço ao
Constituinte José Carlos Vasconcelos que faça a leitura.
O SR. CONSTITUINTE JOSl!J CARLOS VASCONCELOS
Pois não.
"Inclua-se onde couber:
Artigo - Orçamento Fiscal e o orçamento de
investimentos das empresas estatais, compatibilizados com o Plano Plurianual de Investimentos
terão, entre as suas funções, a de reduzir as desigualdades inter-regionais, segundo o critério populacíonal."
Disposições Transitórias
Artigo - O cumprimento progressivo do disposto no artigo será feito no prazo de até dez
anos, com base no crescimento real da despesa- de
custeio e investimentos, distribuindo-se entre as
regiões macroeconômicas de forma proporcional à
população, a partir da distribuição ocorrida no
biênio 1986/1987.
Parágrafo - Para aplicação dos critérios de
que trata este artigo, excluem-se das despesas totais aquelas relativas a:
a) - projetos considerados prioritários, dentro do plano plurianual de investimentos;
b) - segurança e defesa nacional;
c) - manutenção dos órgãos federais sediados
no Distrito Federal;
d) - Poderes Legislativo e Judiciário;
e) - serviço da dívida da administração direta
e indireta da União; inclusive fundações."
Esta, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, é
a emenda que estamos votando. Aproveito o ensejo para
informar a V. Ex.a, inclusive ao Constituinte Fernando
Bezerra Coelho, como o fez anteriormente o Constituinte
Firmo de Castro, que esta emenda contempla todas as
regiões do País e os interesses das populações de cada
Estado da unidade federativa. Como se trata de consenso
entre os constituintes desta Comissão, retiro evídentemen-
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te - e espero que o Constituinte Fernando Bezerra Coelho
faça o mesmo - emenda de minha autoria, para a qual
solicitei destaque anteriormente.
O SR. CONSTITUINTE Cl!JSAR MAIA - Sr. Presidente, mantenho rigorosamente a mesma crítica, que
servia para aquela e serve para esta.
O SoR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer aos Srs.
Constituintes que, como Relator acolherei a emenda apresentada pelo Constituinte Jessé Freire e defendida pelo
Constituinte José Carlos Vasconcelos. Esta minha acolhida se deve a um entendimento de que tal emenda de alguma forma expressa o pensamento predominante nesta
Comissão. Quero ainda dizer, com muita sinceridade, que
ela não corresponde às minhas convicções quanto à factibilidade, não quanto à questão do Nordeste ou das regiões
mais pobres propriamente ditas.
O artigo, tal como está posto - "Orçamento Fiscal
e o orçamento de investimentos das empresas estatais,
compatibilizados com o Plano Plurianual de Investimentos,
terão, entre as suas funções, a de reduzir as desigualdades
inter-regionais" - se enquadra perfeitamente dentro do
espirito do Projeto de Orçamento que foi apresentado. Meu
problema maior seria com as Disposições Transitórias, não
pelo fato de que estivesse errado o que aqui está, mas
porque se, realmente, querem reduzir as desigualdades
rgíonaís no Brasil, é preciso que o crescimento da despesa
da União se dirija mais do que proporcionalmente às
regiões menos desenvolvidas. Pessoalmente, a nivel de política econômica, defendo isso, e os Srs. Constituintes sabem,
por outras discussões que tivemos, que creio que o problema regional depende de redistribuição de receitas, por
causa, as vezes, da fraca base tributária das regiões menos
desenvolvidas; depende de incentivos de natureza fiscal
de crédito etc. E essas coisas se reiIetem especialment~
na questão tributária.
Nosso anteprojeto referente à tributação, que não foi
aqui contestado nos seus aspectos redistributivos no Plano
Nacional - não houve qualquer emenda contestando essa
distribuição - depende da política econômica, a qual resultou de pressão política, de correlação de forcas de
organização de partidos etc. Nada substitui essa áçã~ da
polítíca eco!~ômica como resultado de. ação política propríamente <'!it.a. No entanto, o que esta aqui corresponde
a um prmcipio com o qual estou de acordo que é o da
diminuição dessa desigualdade regional, que tem por trás
uma cois!l muito importante, que é a redução da desiguald~de sOCla;I, porque uma das dimensões em que se decompoe a desígualdada social no Brasil é a desigualdade regional.
Portanto, do ponto de vista do principio, estou de
acordo. IVIinha reserva é quanto à facílídade e a uma
amarração que isso possa trazer, a nível de Constituição.
Mas acolho a emenda, como uma homenagem ao pensaent o predominante e como uma tentativa para que isso
de certo. Reservo-me para, em posteriores debates, Inclus~ve no processo constituinte, poder aprofundar esta quest~o e deixar o ~eu voto, .posteriormente, que será favoravel e que darei por escrito, para que fique registrado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em
votação.
O .SR. CONSTITUINTE JOãO CASTELO - Sr. Presidente, pediria uma concessão à Mesa. Como preciso
retirar-me, gostaria que V. Ex.a mandasse fazer a chamada,
para que eu pudesse deixar o meu voto expresso. Voto
"'sim", a favor da emenda, que inclusive foi acolhida pelo
relator.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
proceder à votação.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem,
O SR. CONSTITUINTE WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, voto "sim", pela [usteza com que se faz hoje uma
emenda ,em que todos os Esta;dos brasíleíros e toda a sua
gente serão homenageadas. Faço um apelo aos companheiros aqui presentes para que votem nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
aos srs. Constituintes que dissessem "sim" ou "não", sem
declaração doe voto.
Vamos' continuar a votação (Emenda n,v 5S0604, do
Constituinte Jessé Freire.)
(Votação)
Votaram Sim os Constituintes: Wilson Campos, Walmor de Luca, Virgílio Guimarães, Simão Sessim, Sérgio
Werneck, Sérgio Spada, Roberto Torres, Pedro Ceolin, Osmundo .ttebouças, Nlon Albernaz, Mussa Demes, Messias
Góis, Mauro Campos, Márcio Braga, Luis Gushiken, Lézio
Sathler, Jutahy Magalhães, José Tinoco, José Serra, José
Maria Eymael, José Luis Maia, José Guedes, José Carlos
Vasconcelos, João NataJ., João Castelo, João Carlos Bacelar,
Jesus Tajr,a, Jessé Freire, Ivan Bonato, Harlan Gadelha,
Gerson Camata, Geraldo Fleming, Furtado Leite, Francisco
Dornelles, Flávio Rocha, Firmo de Castro, Fernando Bezerra Coelho, Darcy Deítos, Cid Sabóia de Carvalho, Benito Gama, Basílio Vilani, Airton Sandov-al, Affonso Camargo, Adroaldo Streck, Luiz Freire, Rubem Branquinho,
Ismael 'Wanderley, Jayme Santana, 'Waldeck Ornélas. Victor Trovão, Expedito Machado, Mauro Sampaio e Orlando
Bezerra: votou Não o Constituinte': César Maia.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Pela
ordem, peço a palavra. ]j: com relação à votação. .Acredito ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eu vou
anunciai" a votação.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Ainda
com relação à votação, acredito que há representantes
da Comissão que ainda foram 'chamados. Reconheço aqui,
pelo menos dos Suplentes, os ilustres Constituintes' Orlando Bezerra e Mauro Sampaio, que não foram chamados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Eles se
inscreveram?
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Sim, eles
inscreveram Mauro Sampaio e qual é o outro? (Pausa.) - Orlando Bezerra.
00

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) plente tem que se inscrever.

O Su-

O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Do PFL há
quatro titulares ausentes. Foram chamados os Constituintes Jayme Santana, Wand,eck Ornelas, Victor Trovão '8
Orlando Bezerra. Do PMDB foram chamados os Constituintes Luiz Freire, Rubem Branquinho, Ismael Wanderleye Mauro Sampaio. César Maia pelo PDT; e não consta
mais nenhum suplente que tenha assinado a lista.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Anuncio o resultado da votação. Foi aprovada a 'emenda por
53 votos a um. Foi o recorde de votação nesta Constituinte.
Existe agora um pedido de preferência por eseríto
para a Emenda n.o 189, do Deputado Ivo Vanderlinde,
solicitada pelo Constituinte Geraldo Fleming.
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Com a palavra o Constituinte Geraldo Fleming.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO FLEMING - Sr.
Presidente, e demais srs. Constituintes essa emenda do
Constituinte Ivo Vanderlinde, para a qual apresentei pedido de preferência, refere-se ao art. 50, que diz o seguinte:
"Art. 50. Os fundos existentes na data da
promulgação desta Constituição:
I - Integrar-se-ão, conforme dispuser a Jeí,
nos orçamentos da União."
É justamente com relação ao n.? I do 'art. 50 que
pedimos preferência.
Justificação
"Julga-Sóe oportuno abrandar o texto constítuciorral proposto, com vistas a que se criem condições para resguardar os fundos legalmente existentes, à data da promulgação na nova carta. Por
outro lado, a integração 8;QS orçamentos da União,
a que se refere o presente dispositivo, deve constituir obj eto de legislação específica, por forma
a permitir que o Congresso Nacional, ao ratificar
a manutenção doe um determinado fundo, na conformídade da proposta constante da letra b do
mesmo art. 40, regule os detalhes dessa integração, observadas as peculiaridades inerentes a cada
um dos fundos."
É esta a justificativa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Oonstí tuinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Queria explicar aos
Brs. Constituintes o que estamos votando. No art. 50, contemplamos a extinção automática se não forem retificados
pelo Congresso Nacional, no prazo de dois anos, dos fundos de despesa existentes no Governo Federal, na Administração Díreta, Esta é uma coisa importante. Aqueles que
foram Secretários estaduais sabem que nos últimos anos,
no Brasil, houve uma grande tendência de proliferação
desses fundos, sobre os quais hoje não se tem controle.
Então, estamos ínseríndo nas Disposições Transitórias um
dispositivo que extingue esses fundos automaticamente,
se não forem reexaminados pelo Congresso.
A emenda do Deputado Ivo Vanderlinde - S. Ex.a
conversou comigo a esse respeito - preserva esse, dispositivo, ou seja, Voamos' extinguir automaticamente aquilo
que não for revalidado. Nada tem a ver com o Fundo de
Participação. São fundos de despesa existentes em órgãos
do Gov-erno Federal. Por outro lado, defendemos também
que eles passem a integrar o Orçamento da União como
despesa e receita, para não serem feitos à margem.
A emenda do Deputado Ivo Vanderlinde me parece
prudente, porquanto, dada '/1 extrema heterogeneidade
desses fundos, tanto nas suas características, quanto no
seu mérito, é bastante apropríado a lei dispor sobra a
maneira como eles vão ser integrados. Por esta razão,
acolho a emenda do Constituinte de Santa catarina, Ivo
Vanderlinde, apresentada pelo Constituinte Geraldo Fleming.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Em
votação. Quem votar "sim" vota com a Emenda n.O 5S0189
do Constituinte Ivo Vanderlind'e, defendida pelo Constituinte Geraldo Fleming e apoiada pelo Relator José Serra.

(Votação)
Votaram Sim os Constituintes: Adroaldo Strck, Af~on
so Camargo, Airton Sandoval, Basílio Vnani, Benito Gama,
Cid Sabóia de Carvalho, Darcy Deitas, Fernando Bezerra
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Coelho, Firmo de castro, Flávio Rocha, Francisco Do'!."nelles, Furtado Leite, Geraldo Fleming, Gerson Camata,
Har}an Gadelha, Ivan Bonato, Jessé Freire, Jesus Tajra,
João Oarlos Bacelar, João Natal, José Carlos Vasconcelos,
José Guedes, José Luis Maia, José Marta Eymael, José
Serra, José Tinoco, Jutahy Magalhâes, Lézio Sathler, Márcio Braga, Mauro campos, Messias Góis, Mussa Demes,
Nion Albernaz, Osmundo Reb<:Juças, Pedro Ceolin, Roberto
Torres, Sérgio Spada, Sérgio Werneck, Walmor de Luca,
Wilson Campos, César Maia, Waldeck Ornelas; Votou
"não" o Constituinte: Jayme Santana.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - P:roclamo o resultado da votação. Votaram "sim" 42 srs, Constituintes e 1 "não". Aprovada a emenda objeto do destaque do nobre Constituinte Geraldo Fleming.
Tem a palavra o nobre Constituinte Israel Pinheiro
Filho.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr.
Presidente, trata-se de contribuição de um Oonstítuínte
que já participou dos' trahalhos já encerrados em duas
Comissões - para faeílltar o trabalho aqui. O sistema foi
adotado lá na nossa oomíssão da Organízaçâo Eleitoral,
Partidária e Garantia das Instituições e posteriormente,
na Comissoo da Organização dos Poderes. pode-se fazer,
evidentemente, ouvido o plenário, uma votação prévia.
Nessas duas' votações aqui, percebi que há unanimidade ...
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aceitarei a proposição de V. Ex.a, raaendo sempre uma consulta prévia.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Sr. Presidente, V. Ex.a permitiria uma consulta ao ilustre Relator para esclarecer o voto?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem
V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Gostaria de fazer uma. consulta 'ao nobre Relator. Esse artigo prevê a extinção dos fundos. :Él uma preocupação que
tenho, principalmente na área da produção de café, porque o café tem aquele antigo confisco cambial.
. O SR. PRESIDENTE (Fra,.ncisco Dornelles) - Há um
artigo e depoís uma emenda nesse sentido.
O SR. CONSTITUINTE GERSON CAMATA - Sr. Presidente, vou deíxar para taser a consulta posteriormente.
Muito obrigado a V. Ex.a pelos esclarecimentos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS --;- Sr. Presidente, apenas uma informação de ordem prática. Esta
oomíssão tem que 'encerrar os seus trabalhos impreterivelmente às 24 horas de hoje, com o seu relatório. Quantos destaques ainda temos que votar? Recebi aqui uma
relação com mais de 180 destaques. Gostarfa apenas de
um esclarecímento, porque vejo que muita gente está
saindo, e, daqui a pouco, não teremos quorum. qualificado
para continuar a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer a V. Ex.a que, se não houver quorum qualificado para examínarmos os destaques, ficarão os mesmos prejudicados, e prevalecerá os dispositivos do Relator.
Mas espero que haj a quorum. até o final.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas os
traoaíhos se encerrarão impreterivelmente às 24 horas de
hoje?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em eonversa que tive com o nobre Constituinte Ulysses Guimarães, S. Ex.a me disse que não enviará nenhum 'censor
para verificar se terminou às 24 horas. O importante é
que o relatório chegue' até amanhã à meia-noite na Comissão de Sistematização.
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O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, eram esses os 'esclarecimentos, e 'agradeço 'a V. EX,a
O SR. PRESID'ENTE (Francisco Dornelles) - Para
organizar os trabalhos, queria dizer a V. Ex.a que temos
aqui de ilustres Constituintes do Nordeste emendas supressívas para todos os artigos. Entendo que isso 'está prejudicado, e podemos ir às 'emendas.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, retiro todos os meus destaques, até o art. 50.
O SR. CONSTITUINTES JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Presidente, pela ordem peço a palavra. Também quero retirar os destaques, com exceção dos arts. 44 ,e 35 §. 3.°
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Pediria que se
regístrasss também a retirada dos meus pedidos de destaques.
O SR. PRESIDENTE (FranciSCO Dornelles) ....:.... Vamos
votar as emendas.
_ O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente, peço a paiavra pela ordem e tenho destaque a
'
todos os artigos do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - São supressivos?
,
o SlR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Não. São
emendas a todos os 'artígos,
_ O SR. PRlj:SIDENTE (Francisco Dornelles) - Então,
vamos passar a discutir as emendas.
Emenda n.O 572, do nobre Constituinte César Maia.
Com a palavra o nobre Constituimte César Maia. De
acordo.com o estabelecido, cada Constituinte poderá falar
durante três minutos. ~
. -'
.
',
P SR. CONSTITUINTE "Cl!:SAR -MAIA. - Sr. Presiçlente, como a minha emenda substitui na íntegra a Seção
do Orçamento, gostaria de usar da palavra por- cinco minutos, como uma espécie de declaração de voto no sentido de auxiliar os trabalhos e retirar a emenda ein seguida.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Darei a
palavra ao nobre Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIÁ - Sr. Presidente, Srs. Constituimtes, o Substitutivo do Sr. Relator de
novo expressa o seu espírito democrático. No entanto, esse
Substitutivo nada tem a ver com o espírito que hoje empolga a Assembléia Nacional Constituinte Ide dar ao Poder
Legislativo as prerrogativas que ele deve ter muito menos se caminharmos para um sistema parlam:entarista ou
um sistema misto.
.
Vou fazer, Sr. Presidente,' algumas críticas especificas
ao Substitutivo do' Sr. Relator.
A classificação de investimentos é contábil. Vai em
direção ao aumento do patrímônío do ativo fixo. No caso
do Poder Público, tem o mesmo sentido: um investimento
em díreção ao ativo fixo do que um movo programa, por
exemplo, de alfabetização ou de vacinação. Enquanto decisões _governamentais, são programas lato sensu de investimento. O orçamento não contempla a possibilidade
desse entendimento; segundo o art. 32, que, teoricamente,
entende uma função controladora e definidora do Legislativo, ele não o faz. Essa Lei de Diretrizes não permite ao
Legislativo discutir o que interessa ao Orçamento, que é
no máximo 10%. O Orçamento tem toda uma fração que é
repetitiva: despesa de pessoal etc. Aquela parte que é discutida - e que necessita sê-lo em detalhe - é no máximo 10% do Orçamento. Há necessidade - essa é a experíêncía americana e inglesa - de o Orçamento ser discutido durante o ano todo, Por isso, aqueles Países o nego-
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ciam e têm um orçamento bianual. A Comissão, Sr. Presidente, que é dita permanente, na verdade, não o é. No art.
42, "a mensagem do Presidente da República, remetída por
ocasião da abertura dos trabalhos legislativos", apresenta
apenas uma vez informações sobre execução orçamentária, o que impede o trabalho permanente da Comissão.
Para que essa Comissão tivesse um trabalho permanente,
haveria necessidade de apresentação de execução orçamentária pelo menos quatro vezes durante o ano. Quando
o Presidente da República veta um dispositivo, como prevê
o § 1.0, do art. 35, na verdade, ele pode construir previamente um orçamento para realizar o seu veto.
O art. 37, parte final, diz assim:
"Não se Incluem na proibição:
II - autorização para abertura de crédito suplementar;"
Em seguida, temos o art. 38, que diz:
"Art. 38 - Durante a execução orçamentária,
é vedada:
I - abertura de crédito especial ou suplementar."
Esses artigos são contraditórios da forma que desejar:
"§ 1.0 - Independe de autorização legislativa
a abertura de crédito suplementar destinado a reforço das dotações orçamentárias, desde que não
seja excedido, em cada uma Idas categorias de programação, o percentual da variação verificada entre a receita prevista e a receita realizada."
Basta o Poder Executivo subestimar as despesas de
pessoal que terão que ser aprovadas por ação legislativa,
para que ele utilize o Orçamento da maneira que desejar.
Nesse sentido, Sr. Presidente, há o art. 48.
"Art. 48 - A despesa com pessoal, ativo e inativo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios não poderá exceder a sessenta e
cinco por cento (. .. )"
Não sei por que razão se excluem das receitas correntes as transferências extragovernamentais e não as intergovernamentais. Se se excluíssem as transferências intergovernamentais, se fosse receita líquida, poder-se-ia controlar, por exemplo, as despesas de pessoal do Estado do
Rio, do Estado de São Paulo. Não sendo assim, essas despesas não são controláveis. Quando se excluem as empresas estatais, isso vai permitir ao Governo transferir pessoal
da administração direta ou para a empresa estatal, ou
contratar via empresa, para prestar serviços na administração direta, burlando o limite ide 65%.
Por isso, Sr. Presidente, apresentei um substitutivo
completo que prevê um orçamento bíanual, negociado nos
moldes ingleses e americanos, única forma de o Poder
Legislativo, efetivamente, participar da confecção orçamentária. Entendo que, no momento, esse substitutivo não
agregaria elementos novos, pela impossibilidade de sua
aprovação, até pelo quantitativo de pessoal presente. !Reitero, através da declaração de voto, a nossa disposição de
encaminhar nas etapas posteriores o nosso ponto de vista
e retiro a emenda que apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Agradeço ao nobre Constituinte César Maia e o cumprimento
pela brilhante exposição que acabou Ide fazer.
O SR. RELATOR (José Serra) - Perguntaria ao nobre
Presidente se haveria possibilidade de comentar o pronunciamento do nobre Constituinte César Maia, pela importância que teve. S. Ex.a retirou a emenda, mas fez
várias observações ao projeto. Acredito, seria de interesse
se eu pudesse apresentar uma resposta.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Nobre Constituinte
César Maia, sua exposição foi clara. Só não entendi a
observação ao § 1.0 do art. 48, quando se disse que teriam
que ser deduzidas as transferências. Poderia explicar melhor a questão das transferências intergovernamentais,
ou sej a, de União para Município ou de Município para
Estado, e vice-versa?
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Na verdade,
o Estado tem como receita disponível a sua receita Iíquída. Se a sua receita líquida for inferior à sua despesa de
pessoal, ele não pode fazer nada, a menos com operações
de crédito, basicamente; ou, então, por transferências
suplementares da União. No caso da receita bruta, os 65%,
na verdade, no caso do Estado do IRio e do Estado de São
Paulo, transformam-se em 80%. A transferência íntragovernamental é uma transferência do Governo do Rio de
Janeiro para o metrô. A transferência de receita do Governo do Rio de Janeiro para o Município, que deixa a
sua receita líquida, é uma transferência entre governos.
Entendo que, para haver algum limite, deveria ser sobre
as receitas líquidas, uma relação de pessoal à receita líquida.
O SR. RELATOR (José Serra) - Que se deduzissem as
transferências e não se levasse em conta as transferências
intergovernamentais?
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - É claro. A receita líquida é aquela que deve ser relacionada à despesa
de pessoal. Por exemplo, um estado hipotético: o Rio de
Janeiro. A transferência é Ide 20% da receita.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Pediria
ao Sr. Relator que obedecesse ao período de três minutos,
para que pudéssemos chegar ao final desta reunião. Sei
que o assunto tem grande importância, mas, se pudéssemos obedecer os três minutos, acredito que isso ajudaria
a conclusão. Teremos ainda muito tempo, em fases posteriores, inclusive para discutir o assunto e acatar grande
parte das exposições apresentadas pelo nobre Constituinte César Maia, por quem tenho a maior admiração e profundo respeito, pelo grande trabalho que fez na Secretaria de Finanças do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. IRELATOR (José Serra) - Em prímeíro lugar,
gostaria de dizer que o julgamento final do nobre Constituinte a respeito do projeto parece-me um pouco severo,
em face dos seus próprios comentários retirada, mas encaminhada, - que se encontra em nossas mãos.
Acredito que não chegamos ao Capítulo Orçamentário
terminal da Constituição. Isto ainda terá que ser trabalhado. É matéria muito complexa, embora, à primeira vista, possa. Diria que o seu julgamento é severo, inclusive
em face das suas próprias observações por escrito.
Contemplamos, como o nobre Constituinte, um sistema
global de planificação do setor público, inclusive da administração indireta, no Orçamento, especialmente no caso
das empresas, quando incorporamos a obrigatoriedade de
que o Legislativo discute os investimentos e aprove o
programa de investimentos das empresas. Isto me parece
uma questão essencial. Ele fala do Pla:no Plurianual de
Investimentos, inclusive nesses termos, fato que instituímos dentro deste processo, que é absolutamente essencial, porque é ele que vai dar a diretriz para os investimentos anuais da Administração Direta e Indireta. O
ilustre Constituinte fala de algo que, de alguma forma,
num processo de negociação Legislativo - Executivo, poderá equivaler à nossa Lei de Diretriz Orçamentária.
Por outro lado, com relação ao papel da Comissão
Mista, sua proposição é semelhante à nossa. Finalmente,
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quanto à abrangência Ido próprio Orçamento, no que se
refere à questão do gasto tributário, se o Constituinte
olhar o artigo correspondente - estou aqui pressionado
pelo Presidente, por causa do tempo, razão pela qual não
posso procurar o artigo será que está contemplado não
com este termo, mas como uma obrigatoriedade. De maneira 'que há muitas coincidências. O Constituinte César
Maia levanta algumas questões mais concretas. Quanto à
Lei de Diretrizes Orçamentárias, no fundo diz que ela dispersa um pouco, porque não se concentra na parte em relação à qual há liberdade. Acho que a observação do
Constituinte é correta. Poderíamos, inclusive, na regulamentação deste processo, que terá que ser feito por lei,
cuidar de uma precisão maior. Acho a observação correta
- repito - embora o que esteja aqui não feche o caminho para isso.
Quanto à definição convencional de investimento, também estou de acordo. Quando se faz uma expansão em
educação, mesmo em custeio, isto é um investimento, do
ponto de vista social.
A respeito, do artigo 42, relativamente à prestação de
contas mais de uma vez por ano, 'também estou de acordo.
Acredito que talvez pudéssemos incorporá-lo posteriormente.
Com referência às transferências intergovernamentais
para o cálculo da questão de salários, creio que o Constituinte não tem razão, mas, se eu fosse explicar agora,
tenho certeza de que seria deposto pelo Presidente do
cargo de Relator, que é um cargo Ide confiança. Estou
prestes a perdê-lo em poucos segundos mais.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Seria
mais fácil o Presidente renuneíar à Presidência do que
cometer este ato.
Emenda n.O 489, do Constituinte Joaquim Bevilacqua.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQli"A - Eu
a retirei, Sr. Presidente. Gostaria de pedir preferência
para a Emenda n.o 535.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - V. Ex.a
pediu preferência por escrito? Ou poderemos esperar até
'ela chegar?
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Tudo bem. Qual é o destaque citado?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda
'!l,o 489.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA .J á desisti dessa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n,« 770, do Deputado Feres Nader. (Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 543, do Constituinte José Carlos Vasconcelos. (Pausa.) !Retirada.

Emenda '11.0 025, do Constituinte Benito Gama. (Pausa.) Retirada.
Emenda n,o 415, do Constituinte Firmo de Castro.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 565, do Oonstituinte Darcy Deitos. (Pausa.) Retirada.
Emenda n.o 565, do Constituinte Fernando Gasparian.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.o 604, do Constituinte Jessé Freire. (Pausa.)
Retirada. Foi votada. Desculpe.
Emenda n.O 691, do Constituinte Divaldo Suruagy.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n,o 461, do Constituinte Flávio Palmier da
Veiga. (Pausa.) Retirada.
Emenda n,v 198, do Constituinte Waldeck Ornélas.
(Pausa'> Retirada.
Emenda n.O 417, do Constituinte Irajá Rodrigues.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.v 404, do Constituinte Geraldo Fleming.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.? 106, do Constituinte Adhemar de Barros
Filho. (Pausa.) Retirada.
Emenda n,v 422, do Deputado Firmo de Castro. (Pausa.) Retirada.
Emenda n,v 423, do Constituinte Firmo de Castro.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n,> 502, do Oonstituinte Joaquim Bevilacqua.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 502, do Constituinte Messias Góis. (pausa.) Retirada.
Emenda n,v 199, do Constituinte Waldeck Ornélas.
(Pausa'> Retirada.
Emenda n.O 200, do Constituinte Waldeck Ornélas.
(Pausa.) Rebirada.

Emenda '!l.0 159, do Constituinte Fernando Bezerra
Coelho. (Pausa.) Retirada.

O 8R. CONSTITUINTE WALDE0K ORNÉLAS - Art.
2.° ll': o art. 31, na nova versão.
O SR. RELATOR (José Serra) - A'Cho que a emenda
do Constituinte Waldeck Ornélas presta atenção a um
ponto importante, mas ele já está resolvido com anterioridade. As transferências do orçamento das estatais e da
Previdência e Assistência Social já devem estar contempladas no Orçamento Fiscal. Não se trata de itens homogêneos ou que possam ser assimiláveis por esses outros
aqui. Trata-se de uma inovação que fizemos, ao estabelecermos o seguinte:
"O Orçamento Fiscal será acompanhado de
demonstrativo do reflexo produzido sobre as receitas e despesas da União, por isenções, anistias,

Emenda n.O 866, do Constituinte Simão Bessím, (Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 020, do Constituinte Adhemar de Barros
Filho. (Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 410, do Constituinte Joaci Góes. (Pausa.) Retirada.
Emenda n.? 810, do Constituinte José Luiz Maia. (Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 159, do Constituinte João Castelo. (Pausa) Retirada.

O SR. CONSTITUINTE WALDECKORNÉlLAS - Esta
emenda, Sr. Presidente, tem por objetivo explicar a questão das transferências do Orçamento Fiscal para os orçamentos das estatais e da Previdência. li': evidente que esses
gastos já estão no Orçamento Fiscal, mas o § 2.° do art. 29,
prevê uma análise do impacto desses gastos nas receitas
e despesas da União.
Gostaria de ouvir a este respeito o Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
a palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Não estou encontrando o artigo.
29,

§
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subsídios, incentivos e benefícios de natureza financeira, tributária."
Tudo isso eom um sinal, ou trocado, pode ser assimilado aos gastos tributários que o Constituinte César
Maia fazia referência. Essas outras transferências ao Orçamento de empresas estatais da Previdência devem constar do próprio Orçamento Físeal , Incluir isso aqui desfiguraria o propósito deste parágrafo.
O SR. CONSTITUINTE. WALDECK ORNÉLAS - Entendo que ele não estaria globalízado, Vou retirar a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada.
Emenda n.O 815, do Constituinte José Luiz Maia.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 491, do Constituinte Joaquim Bevilacqua.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.o 568, do Constituinte Darcy Deitas.
Tenho a honra de passar a palavra ao Constituinte
Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS -

Retiro-a.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda n.O 862, do Constituinte Jairo Carneiro. (Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 497, do Constituinte Messias Góis. (Pausa.) Retirada.
Emenda n,v 499, do Constituinte Joaquim Bevilácqua.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 904, do Constituinte Osmundo Rebouças.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.O 503, do Constituinte Messias Góis. (Pausa.)
Retirada.
Emenda n.O 813, do Constituinte José Luiz Maia.
(Pausa.) Retirada.
Emenda n.? 569, do Constituinte Darcy Deitos. (Pausa.)
Retirada.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Sr. Presidente, não solicitamos retir~da da Emenda n.? 569, porque
apenas subscrevemos o pedIdo. de destaque de uma em~n
da apresentada pelo Constitumte Jorge Hage, da B~hl~.
Gostaria de, rapidamente, ler a emenda para apreeiaçao
do Relator, ~rque não é de minha autoria, do contrário
estaria traindo a solicitação que me foi feita. A emenda
está assim redigida:
"Inclua-se no Capítulo II - Seção I - Dos
Orcamentos - poderá ser exatamente a partir do
art. 34 ou um parágrafo deste artigo, que tem dois
parág~afos - o seguinte artigo:
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apresentar propostas específicas, na forma e nos
prazos a serem definidos em lei;
II) Pela apresentação de propostas subscritas
por mais de 50.000 (cinqüenta mil) eleitores, que
terão o mesmo tratamento estabelecido no inciso
anterior" .
Justificação

Impõe institucionalizar a participação popular direta no processo orçamentário, tal como está ocorrendo nesta Assembléia Nacional Constituinte e como já se encontra previsto no Capítulo
do Poder Legislativo para o processo de elaboração das leis e emendas 'Constitucionais."
Gostaria de ouvir a posição do ilustre Relator sobre
a emenda do Constituinte Jorge Hage, do PMDB da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Constituinte Darcy
Deitas .não acolheria a emenda não pelo propósito que ela
tem, mas por considerá-la não pertinente a uma lei orçamentária.
A questão é que os Parlamentos são eleitos pela população de alguma forma, eles trazem essa representação nas
suas atividades, inclusive no papel da elaboração orçamentária. Do mesmo modo, o Executivo também é um
Poder gerado, através da sua autoridade máxima, pelo
voto direto da população. Preocupa-me muito a possibilidade de subestimarmos, digamos, o papel e a representativid'ade que o Parlamento deve ter.
Outro aspecto é que a' Comissão Mista do Congresso
que tratará do Orçamento não está vedada e poderá incluir em seu Regimento a possibilidade de chamar representantes da sociedade civil, para serem ouvidos a respeito
do Orçamento.
Não me parece que isso deva constar obrigatoriamente
de um dispositivo constitucional. Esta é a razão pela qual
não a acolheria. Não porque não considere importante a
participação popular na questão do Orçamento, mas por
entender que o C?ongresso d~ve expressar essa participaçao, quando analísar a questão orçamentária.
São esses os meus motivos.
A respeito da proposta de 50 mil eleitores para a
questão orçamentária, acho isso invíável, porque o processo orçamentário é muita complexo, em termos do que
é feito para a Constituição. Por exemplo, sobre a censura,
mobilizam-se 30 mil pessoas para assinar uma proposta.
Já uma lei orçamentária é algo de complexidade tão
grande que creio realmente não ser o caso. (Pausa.) .
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Tem a
palavra o Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex.a submetesse a matéria à
apreciação prévia.

Art. É assegurada a participaç~o d:;t população nos projetos de lei referentes as dl.!JtrIzes
orçamentárias e aos. çrçamen~os. da Umao,. ~o
que concerne à deflníçâo de príorldades e obietívos dos gastos públicos e à forma de custeá-los,
através dos seguintes meios:

O SR. PRESIDENTE (Francisoo Dornelles) - Passaremos à apreciação prévia. Aqueles que estiverem de
acordo com a posição do Constituinte José Serra permaneçam como se encontram; aqueles que estiverem de
acordo com a posição do Constituinte Jorge Hage levantem a mão. (Pausa.)

I) Pela participação de e~tidades ~iJ?-dicais e
outras representativas da SOCIedade 'CI:,il,. d~s~e
que em qualquer dos casos, tenham [unsdíção
nacional e bases legalmente constituídas em pelo
menos 45 Estados brasileiros, as quais poderão

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE dente, retiro a proposta.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) rada '81 proposta.

Reti-
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada a proposta.
Emenda n.o 546, do Constituinte' Messias Góis, retida. Emenda n.? 747, do Constituinte José Luiz Maia retirada.
Emenda n. O 747, do Constituinte Messias Góis, retirada.
Emenda n.? 523, do Constituinte Joaquim Bevilácqua,
retirada.
Emenda n. O 513, do Constituinte Joaquim Bevilácqua,
retirada.
Emenda n. O 553, do Constituinte Darcy Deitas, retirada.
Temos aqui uma preferência. Havia dito ~o. Constituinte Joaquim Bevilácqua que iríamos.'31té a -proXl.maApr~
ferência de S. Ex. a, porque não pediu essa preferenc~a
para fazer as três. 8e V. Ex.a não fiz:r objeção, eu a: d~rIa
preferência por eseríto. Dou pr,eferenCla ,ao oonstítuínte
Joaquim Bevilálcqua para as Emendas numeras 535, 525
e 504. _
O SR. CONSTITUINTE ~OAQUIM BEYI!0-CQUA -;;
Sr. Presidente, na verdade, sao as duas. p~ImelTas. A n:
504 é um pedido de destaque do ConstItumte Israel PInheiro.
0
Quero lembrar, ao nobre R,elator que a Emenda 11.
535 se refere - ao art. 44.
O SR. PRESIDENTE (Franci~co pornelle~) - Constituinte Joaquim Bevilácqua:, quais sao as tres emendas
a que V. Ex. a se referiu?
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA A de n. O 535...
O -SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Um instante, --por favor. .
O SR - CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA A que me' estou referindo agora é substitutiva 13..0 _art. 44.
A segunda foi a de n.? 525. É apenas uma adlÇao. :m a
outra é a d en.v 504, do Constituinte Ferna?do en n q1;le
oarõoso, para a qual o Constituinte Israel PmheIro pediu
preferência e a estou endossando.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acho da maior importância a emenda apresentada pelo c~nstituinte Jo~é
Richa cujo destaque foi por nos requerido, porque dIZ
respeito aos recursos financeiros correspondentes à nossa
Casa ao Congresso Na:cional. No substitutivo do Relator,
ele c~ntemp1a o sistema de duodécimo. Diz aqui:
"A Câmara dos Deputados, o Senado Federal,
o Tribunal de Contas da União e os Tribunais
Federais aprovará suas respectivas programações
financeiras dos recursos que estarão, mensalmente à disposição desses órgãos junto ao caixa únícC: do Tesouro Nacional, respeitado, como limite
mínimo, o duodécimo das respectivas dotações 01'çamentárias."
O Constituinte José Richa, com muita propriedade
penso eu, data venía do ilustre Relator, sugere a seguinte
redação:
"Art. 40. Os recursos fmaneeíros correspondentes às dotações dos órgãos dos Poderes Legíslativo e Judiciário serão entregues em cotas, ate
o décimo quinto dia de cada trimestre, representando a quarta parte da respectiva despesa: total,
fixada no Orcamento geral da União de cada ano,
inclusive créditos adícíonaís,"
A justificativa está mais explicitada: e~ dois oficios
que acompanham a 'emenda, um do ex-Presidente do Se~
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nado Federal, Constituinte José Frag,elli, e o outro do
Presidente da Câmara dos Deputados, Constituinte Ulysses
Guimarães.
Se o nobre Relator me permitir, apenas lerei o ofício
do Constituinte Ulysses Guimarães, que diz o seguinte:
"Sr. Ministro Dílson Funaro, então Ministro
da Fazenda - acuso o recebimento do Aviso Circular n. o 366, no qual Vossa Excelência solicita a
adesão desta Casa do Congresso ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFF), coordenado pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
Embora convencido do acerto da medida proposta por VOSsa EXicelência, que, sem dúvida, encontrará êxito no âmbito do Poder Executivo, não
;posso autorizar a adesão da Câmara dos Deputados, uma, vez que esta Casa mantém sistema
semelhante de processamento com o Prodasen.
outrossim, informo a Vossa Excelência que
os nossos serviços estão integrados, de forma também eficiente, ao controle central desse' Ministério, mediante remessa de balancetes e balanços,
processados em computadores e as contas bancárias são acompanhadas pelos extratos encaminhados ao órgão competente desse Ministério, sendo
remetidas, Imediatamente, à Secretaria do Tesouro Nacional todas as notas financeiras dos pagamentos efetuados.
Pond,ero ainda a Vossa Excelência que, às
vésperas da instituição da nova Carta Magna,
conveniente seria aguaedar as novas' regras, possivelmente diferentes para os três Poderes da Repúblíca., num campo processual dos mais centrovertidos."
O Senador José Fl;'agelli também faz referência ao
sistema e, inclusive, transcreve _observação do Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho.

Entendemos, Sr. Presidente, nós, que já fomos Vereador 'e Prefeito, que o sistema atende melhor ao funcionamento das duas Casas, tanto da Câmara quanto do
Senado. Daí por que meu apelo ao nobre Constituinte, a
fim de que acolha a emenda do Relator José Richa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o nobre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero dizer que
tenho a satisfação de acolher esta emenda de autoria do
Constituinte José Richa e aqui apresentada pelo meu
colega de bancada de São Paulo, Constituinte Joaquim
Bevilácqua. Acolho-a, porque acho que representa, realmente, um aperfeiçoamento dentro do nosso projeto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em
votação. Aqueles que estiverem de acordo ...
O SR. CONSTITUINTE BENITO GAMA - Qual dispositivo, Relator José Serra?
O SR. RELATOR (José Serra) - O Tesouro entregaria os recursos financeiros à Câmara, ao Senado, ao Tribunal de Contas e aos Tribunais Federais, que teriam de
fazer uma programação financeira, de maneira a receber
em duodéeímos sua dotação orçamentária. A emenda do
Constituinte José Richa estabelece que teremos cotas trimestrais até o décimo quinto dia de cada trimestre, o
que daria maior flexíbílídade à execução orçamentária dos
outros Poderes da República. Esta a razão pela qual estou
acolhendo a emenda, que pensei tivesse ficado clara pela
exposição do Constituinte Joaquim Bevilácqua.
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o SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Em votação a Emenda n.> 5S0535, do Constituinte José Richa
(destaque requerido pelo Constituinte Joaquim Bevilácqua.)
(Votação)
Votaram "sim" os Constituintes: Adroaldo Streck,
Airton Sandoval, Benito Gama, Cid Sabóia de Carvalho,
Darcy Deitos, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparían, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco Dornelles, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Jesus Tajra,
João Carlos Bacelar, João Natal, José Carlos Vasconcelos
José Guedes, Jo,é Luis Maia, José Maria Eymael, José
serra, José Tinoco, Jutahy M9.lgalhães, Lézio Sathler, Márcio Braga, Mauro Campos, Messias Góis, Mussa Demes
Nion Albernaz, Osmundo Rebouças, Pedro Oeolin, Ruberval Piloto, Sérgio Spada, Walmor de Luca, Wilson Campos, Waldeck ornélas, Jayme SantaIl!aJ, César Maia e Joaquim Bevilácqua.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Foi
acolhida a emenda do Constituinte Joaquim Bevilácqua
por 38 votos 'a favor e nenhum contra.
Com ,a palavra o COnstituinte Joaquim Bevilácqua,
para defender a Emenda n.o 525.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente a Emenda n.> 525 apenas acrescenta ao
§ 3.0 do art. '35 o termo "rejeição", depois da palavra
"emendal'. Isso por que não está prevista expressamente
a possibilidade de l',ejeição da proposta orçam~ntári.a.em
um regime democrátíco. Da forma como esta redígído,
Se estivéssemos vivendo à época da aprovação compulsória por decurso de prazo, poderia ser. Mas não é o caso.
O § 3.° do art. 35 está redígído da seguinte forma:
"Os recursos orçamentários que, em virtude
de emenda ou de veto, restarem sem despesa ( ... )."
Aqui, o nobre Constituinte J?sé Richa íncluí a expressão "emenda". Ficada a seguinte a redação:
"Os recursos orçamentários que, em virtude
de emenda, rejeição ou de veto, restarem sem
despesa ( ... )."
Parece-me que, além de expli~itar ~elhor o '!ie~, é
também uma demonstração de afírmaçào do LegIslativo,
díamte da sua própria condição e competência de rejeitar,
parcial ou totalmente, a Lei de Meios.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
a palavra o nobre Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Esta proposta eu
não acolheria, pela circunstância de que a hipótese da
rejeição não está descaetada, na medida em que haja
emendas para todos' os artigos, que podem ser emendados.
Não se está fechando caminho para a hipótese da rejeição total, embora, evidentemente, a rejeição total não
sej a hipótese descartada, embora não fosse nada deseí ável, porque já suporia um conflito de Poderes gravíssímos.
Ora, uma rejeição total a um orçamento praticamente
estabelece crise sem procedentes na relação Poder Executivo - Poder Legislativo. Mas' a rejeição to11aJ. em absoluto está descartada, na medida em que lSe faça emenda
por emenda. Há essa hipótese. Tenho, inclusive em mãos
a justificativa do Constituinte José Richa. Diz aqui: "J!:
preeíso prever a hipótese da rejeição" ...
Ora, 'a hipótese de rejeição 'está prevista, na medida
em que se vote emenda por emenda. Esta a razão pela
qual eu não acolheria a emenda do Constituite José Richa, apresentada pelo Constituinte Joaquim Bevilácqua.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer uma prévia. Quem estiver a f'avor da posição do
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Constituinte José Serra permaneça como está. Quem aceitar a 'emenda do Constituinte Joaquim Bevilácqua levanta a mão.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Retiro a emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Retirada a Emenda n.v 525. (Pausa.)
Emenda n.O 504, preferência do Constituinte Joaquim
Bevilácqua.
O SR. OONSTITUINTE JOAQUIM BEVILAQUA Pediria ao nobre Constituinte Israel Pinheiro que fizesse a
defesa da emenda do Constituinte Fernando Henrique
Cardoso.
O SR. CONSTITUINTE ISIRAEL PINHEIRO - Srs.
Constituintes, visa a Emenda n.O 504 do anteprojeto modificar a redação do art. 35, que V. Ex.as têm em mãos. A
emenda no item II diz o seguinte:
"lI - até cinco meses antes do início do exercício financeiro, o projeto de lei orçamentária,
ajustado à deliberação prévia do Poder Legislativo.
Se este não devolver para sanção antes do início
do exercício financeiro, o Poder Executivo poderá
executar como norma provisória a sua proposta,
até a promulgação da Lei de Meios."
Isso procura evitar o decurso de prazo na lei orçamentária. Enfraquece muito a nossa posição de Congressistas. Na proposta de emenda do Sr. Constituinte Fernando Henrique Cardoso, encontra-se uma solução muito
inteligente. Admite-se que "o Poder Executivo poderá
executar como norma provisória a sua proposta orçamentária, até a promulgação da Lei de Meios".
A emenda propõe uma solução que atende aos interesses dos Constituintes e do Poder Executivo, que fica
amarrado à dependência Ide possivel obstrução e falta de
interesse dos Congressistas em aprovar a Lei de Meios.
J!: 'que, na redação do Relator, considera-a aprovada
automatícaznente. Por isso, a minha divergência e a proposta de acolhimento da emenda do Constituinte Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - O Sr.
Constituinte José Maria Eymael deseja encaminhar contrariamente?
O SR. CONSTITUINTE JOSJ!: MARIA EYMAEL - Não,
Sr. Presidente, apenas desejo saber qual é exatamente o
número da emenda.
O SR. RELATOR (José Serra) - :li: a de n.O 504.
O SR. CONSTITUINTE JOSJ!: MARIA EYMAEL - Não,
a 504 não é.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi uma
daquelas emendas ... Nós poderíamos ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - J!:
o anteprojeto, Sr. Constituinte, que é possível também
ser levantado aqui. A emenda foi feita ao anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Sr. Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Perguntaria ao Sr.
Constituinte Israel Pinheiro a respeito da modificação da
redação com o que, tenho certeza, o Constituinte Fernando Henrique Cardoso concordaria, pois aqui temos um
problema de prazo, já que, pela estrutura orçamentária
que propomos, não se trata de cinco, mas quatro meses.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - V. Ex.8
poderá fazer a modificação na redação final.
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o SR. RELATOR (José Serra) - lJJ importante que
tenhamos consciência a respeito do que estamos votando.
O que aconteceria se o Orçamento não fosse aprovado até
determinada data - este é o problema básico. Como se
resolvia antigamente - a questão, nos tempos em que
o pai do Constituinte Israel Pinheiro Filho que encaminha a emenda do Sr. Fernando Henrique Cardoso, era
Presidente, inclusive da Comissão de Orçamento? - Isso
a rejeição nunca aconteceu na época, mas, se acontecesse,
seria repetido o Orçamento do ano anterior, o que considero uma farsa.
O SR. CONSTITUINTE ISiRAEL PINHEIRO - Com
correções.
O SR. RELATOR (José Serra) - Contudo, era uma
forma de o Executivo ficar com as mãos livres e com um
orçamento que não era adequado, que ia sendo emendado
etc.
Uma segunda alternativa seria, depois de longo tempo de debate sobre o Orçamento, a de que, se não se chegar à aprovação, entraria em vigência. É o que apresentamos aqui.
A alternativa apresentada pelo Sr. Constituinte Fernando Henrique Cardoso é inteligente. lJJ uma forma também de encaminhar o problema surgido com a não-aprovação do projeto no prazo previsto. Não podemos entrar
em janeiro sem um Orçamento.
Ora, ao invés de entrar com o Orçamento do ano anterior, ou considera aprovada a lei, sem ter sido submetida
à votação e haver expirado o prazo, o Constituinte Fernando Henrique Cardoso propõe que, se o Legislativo não
o devolver para sanção antes do exercício financeiro, o
Poder Executivo poderá executar aquele orçamento como
norma provisória à sua proposta, até a promulgação da
Lei de Meios. Isso já Se deveria fazer durante o próprio
exercício financeiro.
Evidentemente, também seria complicado. Por isso, é
desejável que a apreciação sempre seja feita. Esse é u;n
procedimento utilizado inclusive na França, com relaçao
ao processo orçamentário. Parece-me uma alternativa interessante sobre a qual havíamos até trocado idéia com
o Constituinte Fernando Henrique Cardoso. Fico na verdade muito agradecido ao Constituinte Israel Pinheiro
Filho, por ter feito aqui o destaque, porque minha acolhida é favorável a essa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra, o Sr. Constituinte Jesus Tajra.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, quero saber a que dispositivo está correspondendo na
atual Constituição.
O SR. RELATOR (José Serra) - Corresponde ao
art. 35. lJJ o próprio art. 35. Aqui está, no caput:
"Se os projetos de lei sobre as diretrizes orçamentárias e sobre os orçamentos da União não forem devolvidos para sanção até trinta dias antes
do encerramento," - ou seja, até 1.° de dezembro
- "respectivamente, do primeiro período da sessão legislativa ou do exercício financeiro, serão
promulgados como le1."
Então, estamos acolhendo a proposta alternativa do
Sr. Fernando Henrique oardoso,
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Apenas uma
observação. Se é esse o caso, se é esse o dispositivo, há
um inconveniente. lJJ que se fala em projeto de lei a ser
sancionado, e o Presidente não sanciona projeto de lei,
mas a lei. Portanto, é preciso que se corrija a redação.
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O SiR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Gostaria de dizer aos Srs. Constituintes, simplesmente para
ordenar os trabalhos, que, de acordo com a sistemática
que estamos adotando na Comissão desde o início, poderá
um Constituinte falar contra. Depois de falar o Sr. Relator, passaremos ao processo de votação.
Darei a palavra ao Constituinte César Maia. Pediria
a V. Ex.a que obedecêssemos ao 'dispositivo adotado desde
o início.
Com a palavra o Sr. Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE ClJJSAR MAIA - Apenas para
satisfazer a curiosidade do Sr. Constituinte Israel Pinheiro Filho. Na Ingleterra, se isso acontecer, cai o Governo.
Para ver como estamos longe de um processo de força do
Poder Legislativo!
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Nós
vamos chegar lá, já que foi aprovado o parlamentarismo
na Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de
Governo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, faço questão de votar absolutamente esclarecido. Faço questão de saber o que estou votando. Então, a
emenda proposta no caput do art. 35 se insere de que maneira? Só gostaria ide saber isso. Ela substitui simplesmente?
O SR. RELATOR (José Serra) - Não ipsis literis, porque há o problema da compatibilização dos meses, sobre
o que perguntei previamente ao Sr. Constituinte antes de
dar o meu parecer. Terá que ser feita adaptação da redação. V. Ex.a poderá examinar a emenda e a redação final.
Se não corresponder ao espírito do que foi aprovado. o
Sr. COnstituinte poderá fazer chegar essa observação a nos.
O SR. CONSTITUINTE JOSlJJ MARIA EYMAEL - Então, a emenda teria de compatibilizar-se com a redação,
dentro desse espírito proposto.
O SiR. RELATOR (José Serra) -

Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSlJJ MARIA EYMAEL - Bem,
eu me considero esclarecido e agradeço a atenção à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) ---< Eu
agradeço a V. Ex.a
Em votação.
Quem responder "Sim", apóia a Emenda n. o 500304 do
Constituinte Fernando Henrique Oardoso - pedido de destaque do Constituinte Joaquim Bevilacqua - defendida
pelo Constituinte Israel Pinheiro Filho, que teve acolhida
favorável do Sr. Relator José Serra.
(Votação)
Votaram "Sim" os Constituintes: Adroaldo Streck,
Airton Sandoval, Basílio Vilani, Benito Gama, Cid Sabóia
de Carvalho, Darcy Deitos, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Firmo de Castro, Flávio Rocha, Francisco Dornelles, Geraldo Fleming, Gerson Camata, Jesus
Tajra, João Machado Rollemberg, José Guedes, José Luís
Maia, José Maria Eymael, José Serra, José Tinoco, Jutahy
Magalhães, Lézio Sath1er, Márcio Braga, Mauro Campos,
Messias Góis, Nion Albernaz, Osmundo Rebouças, Pedro
Ceolin, Sérgio Spada, Waldeck Ornélas, Joaquim Bevílacqua, César Maia, Jayme Santana.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Aprovada a emenda do :Constituinte Fernando Henrique Cardoso defendida pelo Constituinte Israel Pinheiro Filho,
por trinta e três votos favoráveis e nenhum contrário.
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A última preferência solicitada é para a Emenda n.o
39, do Constituinte Jutahy Magalhães.
Tem a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES - Sr.
Presidente, com trinta e dois eleitores, obter trinta e dois
votos é difícil. Mas a emenda que apresento busca atender
ao aspecto do Poder Legíslativo, para fazer dele realmente
um Poder com o exercício de fiscalização Porque uma das
maiores prerrogativas do Poder Legislativo seria o poder
de fiscalização, que, infelizmente, não vem exercendo hoje,
apesar de termos Comissões na Câmara e no Senado para
isso.
O Sr. Relator, em seu parecer, levanta a hipótese de
a fiscalização ser feita pelo Tribunal de Contas. Sugiro a
criação de um órgão próprio, sob intervenção do Poder
Legislativo, que seria indicado pelo Presidente do Senado,
apenas por ser Presidente do Congresso, depois de aprovado pelas duas Casas. Essa fiscalização seria exercida profissionalmente, dando ao Legislativo poder e experiência
para exercer seu papel.
Temos verificado, nos últimos anos, fatos concretos
que evidenciam a desinformação e ausência de fiscalização pelo Congresso Nacional.
E aqui cito a justificação da emenda. Como esses fatos,
poderíamos falar dos abusos praticados e das fraudes que
são denunciadas a cada dia pela imprensa. Poderíamos
falar no de."conhecimento do destino dos vultosos recursos 'que geraram o endividamento externo e interno. Poderemos ralar também na falta de lisura nas concorrências públicas, na classificação artificiosa de receitas de
impostos e outros titulas. Enfim, poderíamos falar dA uma
série de outros problemas, Sr. Presidente, que a cada dia
temos que conhecer que existem na Administração Pública.
Precisamos de um órgão realmente subordinado ao
:Congresso Nacional. que tenha a agilidade necessária para
atender às nossas necessidades. O que busco aqui, portanto,
é criar poder para o Legislativo, prerrogativa para o Legislativo, o aue, ínfelízmente, não tem sido alcançado nas
oito Comissões Temáticas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. "Presidente, quero dizer, a respeito da proposta do Constituinte Jutahy
Magalhães - que tem dado contribuição muito importante para o trabalho desta Comissão temática - que
não acolho a sua emenda por vários motivos. Em primeiro
lugar, porque creio que não se necessita de um dispositivo
na Constituição para que o Congresso possa recorrer eventualmente a serviços de auditoria.
Por outro lado, se há deficiência no trabalho do Tribunal de Contas, devemos procurar corrigi-lo, mais do que
procurar criar Dutra órgão para suprir esse órgão que,
supostamente, não está funcionando adequadamente. De
maneira muito sintética, estes são os dois aspectos básicos
Há outro que se refere mais ao próprio equipamento
do Congresso, no que toca à sua assessoria, para realizar
acompanhamentos inclusive de ações e atos do Executivo.
Acredito que, no fortalecimento que estamos proporcionando ao Legislativo, dentro do processo orçamentário,
do processo financeiro, está a resolução desta questão.
Não vou repetir aqui todas as conquistas que o Substitutivo da Comissão já reúne. Vamos ter esses instrumentos. Efetivamente, se não tivermos mais assessoria, melhor
capacidade para exercer esse poder, não poderemos exercê10.
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Mas isso me parece mais um problema de reequípamento material e humano - do ponto de vista quantitativo e qualitativo - do que realmente de criar outro
órgão, ou para suprir deficiências que não deveriam existir no Tribunal de Contas, ou para preencher cargos de
assessori a.
Estas são as razões pelas quais não acolheria a proposta do nobre Constituinte.
O SR. :CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES - Sr.
Presidente, basta o Relator ser contra para não mais haver
condição de aprovação de minha proposta. São trinta e
dois votantes o Relator sendo contra ficam trinta e um
votos possíveis. Então, retiro a emenda, porque não poderia ser aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Foi retirada a emenda do Constituinte Jutahy Magalhães.
Há um pedido de preferência para a Emenda n.> 769,
do Constituinte Feres Nader. Será defendida pelo Constituinte Messias Góis.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Presidente, o ilustre Relator José Serra, ao elaborar novo
Substitutivo no seu art. 54, ao que me consta, no desejo
de amarrar o mais possível a fiscalização financeira, foi
além. E, pelo que está no item II do art. 54, parte final,
diz: (" ... ) os quais derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Nacional;"
Sugerimos que o ilustre Relator José Serra coloque o
ponto final após a expressão "pelo poder público federal".
Só assim o Tribunal de Contas teria competência para, o
tempo todo, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, enfim, todo o processo administrativo.
Do jeito que está, quer-me parecer, - foi o que estranhei - que o Tribunal de Contas só tomaria a iniciativa de fiscalizar quando surgisse escândalo nos jornais,
com alcance ou a-propriação do dinheiro ou do patrimônio público. Colocando o ponto final após a expressão
"poder públíco federal" o Tribunal de Contas se sentiria
na obrígacão de acompanhar a execução orçamentária no
dia-a-dia, através da sua fiscalização.
O :3R. PRE8 TDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Berra,
O SR. RELATOR (José Berra) ~ Meu 'Caro Constituinte Messias Góis, V. Ex. a também tem tido importante
participação nos nossos trabalhos. A redação do item II
do art. 54, no Substitutivo, é mais abrangente, mais clara,
e objetiva. Eu ficaria com ela realmente, porque vai direto ao ponto e é mais abrangente.
Se fizéssemos a exclusão que V. Ex.a propõe, perderíamos. " não é uma questão de vida ou morte, do ponto de
vista, do projeto. Mas acredito que, do jeito como está,
ficaria melhor.
O SE. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Sr. Relator, a :palavra ."prejuízo" é que está mal colocada, porque
a pessoa poderá cometer uma irregularidade processual
que gera prejuízo, mas um prejuízo lato sensu. Se se substituir a palavra "prejuízo" por outra ...
O SR. RELATOR (José Serra) Estou de acordo com
V. Ex.a Apenas não temos uma emenda nesse sentido. De
qualquer modo será o 'caso de, mais adiante, revermos o
assunto. A observação é coerente, porque aqui é prejuízo
no sentido amplo.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Eu retíro o
destaque.
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o SR. RELATOR (José Serra) - Digamos, não é o
fato de se retirar o destaque que resolverá o problema.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GóIS - Dentro do
compromisso do Relator de rever a matéria mais adiante,
eu retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Então,
V. Ex. a retira o destaque, Preferência ao Constituinte
Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda visa exatamente 'Corrigir uma distorção que, ao longo do tempo, tem sido reclamada pelo Poder Legislativo.
Vimos, durante mais de 20 anos, a classe política, especialmente o Legislativo, a reclamar da sua falta de competência para legislar sobre matéria financeira. Vejo, no
art. 34 do Substitutivo do Relator - e gostaria que S. Ex.a
nos esclarecesse melhor - que permanece a situação anterior.
"Os projetos de lei sobre diretrizes orçamentárias e sobre os orçamentos anuais receberão emendas exclusivamente na Comissão Mista, sendo
conclusivo e final o seu pronunciamento, salvo se
um terço dos membros da Câmara dos Deputados
e um terço dos membros do Senado Federal requererem a votação em Plenário de emenda aprovada ou rejeitada na Comissão."
Quer dizer, mesmo que a emenda tenha sido acatada
pela Comissão - que terá suprapoderes no exame da peca
orçamentária - ainda será necessário requerer. O Legislativo, portanto, continuará de joelhos.
Na Emenda n.O 553, propomos o seguinte:
"§ 2.° É amplo o poder de emenda do Congresso Nacional, executando-se apenas.
a) O aumento de despesas sem a índíeação de
correspondente fonte de recursos, que poderá consistir na anulação de outra dotação;
b) a alteração das dotações para despesa com
pessoal e manutenção dos serviços já existentes."
Realmente, entendo, Sr. Presidente, que esta redação
precisa ser melhorada. O Poder Legislativo não pode ficar
submetido mais uma vez à parafernália burocrática. A
Assembléia Nacional Constituinte poderia restabelecer de
uma vez as prerrogativas do Poder Legislativo, tão esmagado durante todos esses anos.
Nossa proposta visa exatamente a fazer com que o
Poder Legislativo tenha força.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr.
Presidente peço a palavra pela ordem, para comunicar ao
Constituinte Darcy Deitos que pedimos preferência para
a Emenda n.? 865, do Constituinte Bonifácio de Andrada,
que exatamente corrige {) queB. Ex.a descobriu com t~nta
precisão. A emenda corrige, talvez 'Com melhor redação, a
incorreção apontada por S. Ex.a, que poderá tomar conhecimento dela no momento da votação.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Poderíamos até acoplá-la, nobre constituinte, porque nossa luta
aqui é para que realmente saia um anteprojeto da vontade
popular e que vá ao encontro do interesse do Poder Legislativo.
O SR. CONSTlTUINI'E ISRAEL pINHEIRO - Quem
pediu a preferêneía foi o Constituinte José Maria Eymael.
Perdoe-me.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
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O SR. RELATOR (José Serra) - Não acolho a emenda do Constituinte Jorge Hage, encaminhada pelo Constituinte Darcy Deitas. Não creio que se configure, pelas suas
palavras, cerceamento ao Poder Legislativo. S. EX.a poderia argumentar que a Comissão Mista teria muita força,
mas não que o Legislativo ...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas a
emenda aprovada ainda dependeria de 1/3 de assinaturas, nobre R-elator?
O SR. RELATOR (José Serra) - Não. Não é isso.
Aqui está dito outra coisa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles). - Eu pediria a V. Ex.a compreensão de uma vez que está 'Com a
palavra o Relat"Ür José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Aqui diz o seguinte:
"Os projetos de lei sobre diretrizes orçamentárias e sobre os orçamentos anuais receberão
emendas exclusivamente na Comissão Mista sendo conclusivo e final o seu pronunciamento,'salvo
se um terço dos membros da Câmara dos Deputados e um terço dos membros do Senado Federal
requererem a votação em plenário de emenda ( ... )"
Ou seja, se 1/3 for contra, e 'a Comissão aprovar e se
113 for a favor, e a Comissão rejeitar. Inclusive na' consideração do Constituinte César Maia, S. Ex.a di~a que se
c,:m~emplava, se não me engano, apenas com proporção
dístínta ,

-

Por outro lado, as emendas que os Srs. Constituintes
podem apresentar deveriam ser compatíveis com o plano
plurianual - Câmara e Senado deveriam aprovar e indicar os recursos necessários e não poder invocar excesso
de arrecadação. Essa é sempre uma coisa tão subjetiva que
se presta praticamente para justifi'Car qualquer tipo de
emenda que crie despesa. Eu não creio que' seja restritiva
na forma como V. Ex. a coloca.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. Aqueles que estiverem de acordo
com a posição do Constituinte .r.osé Serra permaneçam
como estão. Os que acolherem a emenda do Constituinte
Darcy Deites levantem a mão.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Emendas
que não tenham a benemerência do ilustre Relator, conseqüentemente, estarão derrotadas. Eu a retiro, então.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Preferência à Emenda n.? 865, do Constituinte José Maria
Eymael.
Com a palavra o Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUUITE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, encaminhamos a preferência junto 'Com o
Constituinte Israel Pinheiro Filho e com o Constituinte
Joaquim Bevilácqua. Gostaríamos que o Constituinte que
está defendendo a proposta fizesse uso da palavra.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - A
emenda, realmente, visa corrigir a observação do meu
ilustre companheiro Constituinte. A redação do art. 34
passaria a ser a' seguinte:
"0& projetos de lei sobre diretriz orçamentária e sobre os orçamentos anuais receberão emendas na pomíssão Mista, na forma. do Regimento
Comum do Congresso Nacional."
Atende exatamente às reivindicações aqui expostas.
Seria uma diminuição, uma norma casuística limitar. ao
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poder do Plenário da Câmara dos Deputados votar matéria que é, vamos dizer assim, o objetivo maior do funcionamento da Oâmara dos Deputados, no caso, a Lei de
Meios. A emenda também se justifica, no sentido de não
dar à Comissão Mista poderes e superpoderes. Isso significaria supremacia da Comissão Mista sobre as outras
Comissões e também sobre o Plenário da Câmara dos
Deputados.
A emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada corrige, à medida que suprime a 'Parte final do art. 34 do
Relator, eliminando a hipótese de "um terço dos membros
do Senado Federal requererem a votação em plenário ( ... )"
O nobre Relator, Constituinte José Serra, disse que
isso seria uma abertura. Mas não, a vivência aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mostra-nos
que é extremamente difícil conseguir assinatura de um
terço dos membros da Câmara, principalmente da Câmara
e do Senado. A Comissão, como é mista, exigirá um terço
de membros da Câmara e do Senado.
Então, isso enfraquece muito a posição dos Constituintes que não participam da Comissão Mista. Seria uma
discriminação odiosa e, além de tudo, daria à Comissão
Mista poderes até não muito louváveis, podendo utilizarse de sistemas não muito lícitos, para levar vantagem em
matéria orçamentária, junto ao Executivo.
A proposta do Constituinte Bonifácio de Andrada é
também moralízadora da tramitação do mecanismo parlamentar.
a SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Não acolho a emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada, do PDS de
Minas Gerais, apresentada pelo nobre Constituinte Israel
Pinheiro Filho.
:É preciso prestar atenção à mecânica que propusemos,
à sistemática, a respeito do Orçamento, que começa a ser
discutido "em abril, através da Lei de Diretrizes orcamentária, e permite uma participação realmente muito importante do Legislativo na negociação com o Executivo,
desde o mês de abril.
Então esse aspecto é fundamentaL Por outro lado, a
emenda d~ Constituinte não tem o sentido de diminuir o
número de requerimentos de assinatura, para que, caso a
Comissão rej eíte, o Deputado possa apresentar proposta.
Encaminha-se para uma direção realmente de retirar do
processo todo o ordenamento que pudesse ter.
Antes de 1964, conforme me foi dito pelo Presidente
Ulysses Guimarães, tínhamos 650 mil emendas apresentadas, dentro de um processo caótico. Lembro-me de que, na
ocasião, como eu era dirigente de uma entidade da sociedade civil, que tinha recursos do Orçamento, precisava vir
a Brasilia realizar a negociação.
Posso assegurar a V. Ex. a que, na época, o peso de
arbitragem da Comissão Mista e do Relator sobre o que
iria aeorrtecer era total, mesmo dentro do sistema que
V. Ex. a propõe. Creio' que isso poderia ocorrer neste sistema, como acontecia no anterior, caso o Parlamento não
cuidasse de impedir que isso se repetísse .
Não podemos colocar sob suspenção, já antecipadamente, uma Comissão que não existe. Ou melhoramos a
qualidade do Parlainento pelo nosso próprio trabalho, ou,
realmente, por mais bonitos que sejam as coisas que aprovamos; não poderemos fazer com que .runeíonem bem.
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Esta a razão pela qual não acolho a emenda do nobre
Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Vamos
fazer a consulta prévia. É praxe da Mesa: depois da expo-:
síção do relator, não cabe tréplica. Assim, não poderei
abrir mão do Regimento.
_ Os Constituintes que estiveram de acordo com a posíçao do Constituinte José Serra permaneçam como estão.
Os Constituintes que estiverem com a posição do constítuínte José Maria Eymae'l levantem a mão. (Pausa.)
Vamos votar nominalmente.
Foi solicitado destaque pelo Constituinte José Maria
"
Eymael.
V. Ex.a mantém o pedido de destaque?
O SR. CONSTITUINTE JOS:É MARIA EYMAEL - Retiro o pedido de destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Está
retirado o pedido de destaque.
Considero, de acordo, prejudicados todos os destaques,
ex~eto o de n. O 611, dos Constituintes Waldeck Ornélas e
J?ao Natal. Se houve mais algum constituinte que consídere algum dos seus destaques ...
a SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. ~residente, tenho um pedido de destaque para o
art. 5.4, Item V, da Emenda n. O 4, que gostaria que fosse
examínado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Estamos com os pedidos de destaque para as Emendas n.os 611,
4, considerando prejudicados todos os demais.
Se V. Ex.a tiver algum, poderia dizer o número.
(Pausa.) Ainda destaque para a de n.o 561, do Constituinte
César Maia.
Com a palavra o Constituinte Waldeck Ornélas, para
defender a Emenda n.O 611.
a SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS - Tenho
a impressão de que há, nessa altura, grande dificuldade
de aprovar qualquer matéria, porque o quorum está no
limite. Mas gostaria de comentar o assunto.
Acabamos de aprovar hoje emenda em caráter preferencial, que diz respeito ao critério de regionalização do
Orçamento da União. Ora, esse princípio não é autoaplicável aos Estados ou aos Municípios. No entanto, consta do Sistema Tributário da Constituição a vedação a
vínculos dos recursos, no caso dos Estados.
A preocupação que devemos ter é no sentido de que
tanto os Estados quanto os Municípios sejam levados a
se comprometerem com políticas de longo prazo. Daí a
minha preocupação de que os Estados, através de suas
Constituições. ou os Municípios, através de suas leis orgânicas, possam vincular ~ecursos - via fundo - às regiões
para programas integrados.
Temos o caso de cidades com problemas, por exemplo,
de transporte, em que poderia ser importante a vinculação
de recursos. No caso de São Paulo, por exemplo, um programa para o litoral paulista. E assim por diante.
Gostaria de ouvir o relator a esse respeito.
O- SR. RELATOR (José Serra) - a Constituinte Waldeck Ornélas, ex-Secretário do Planejamento da Bahia,
apresenta uma emenda que tem méritos no seu príncípío.
Só que acho desnecessária. Não estamos proibindo os Estados e Municípios de fazerem, o que estamos proibindo
para a União. Se os Estados quiserem fazer, que incluam
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na sua Constituição. Não vejo razão alguma para, na nossa
Constituição, autorizarmos os Estados a fazerem vinculação. Isso me parece exagerado.
O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS - Vou
retirar o destaque. Mas, normalmente, a vedação não diz
que é apenas à União. É o princípío orçamentário.
O SR. RELATOR (José Serra) - Não o Estado na
minha ínterpretação, pode fazer a sua vinc~lação.
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornellas) - Foi
retirada a emenda do Constituinte Waldeck Ornélas.
O SR. RELATOR (José Serra) - Eu não seria a favor,
se estivesse no Estado, de que isso fosse feito. Mas, se
eles quiserem por isso na sua Constituição, podem fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Emenda
n. O 34, do Constituinte João Natal.
O SR. CONSTITUINTE JOAO NATAL - Srs Constituintes, o teor da proposta por si só é suficientemente
esclarecedor. Defere ao Tribunal de Contas da União o
que ele não tem: poder de intimidação oriunda de seus
julgamentos. Atualmente, o Tribunal de Contas da União
caso entenda que administradores e prestadores de serviços da União cometeram irregularidades ou abusos, poderá
simplesmente aplicar multa de um a dez valores de referência, o que se me afigura ineficaz. Esse Tribunal, de
quase secular existência, possui significativa estrutura e
já amealhou experiência que não podemos desprezar. De
forma extensiva, entendo que a ineficiência do Tribunal de
Contas da União é a do Congresso Nacional, do Poder
Legislativo, porque é um órgão auxiliar desse poder. Realmente, muita de um a dez valores de referência não atemoriza a quem quer que seja a não praticar iregularidades.
Por esta razão, submetemos à superior apreciação do
Relator e deste plenário a emenda ora em análise.
O SR. PRES1:DENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Quero fazer uma
proposta ao Constituinte João Natal, no sentido de que,
posteriormente, numa outra etapa da Constituinte, trabalhássemos conjuntamente, a fim de melhorarmos a redação deste artigo. Estou inteiramente de acordo quanto
ao espírito e quanto à 'sua preocupação. No entanto, poderiam ser aplicadas às discriminações das sanções aqui
apresentadas, são excessiva e seriam mais próprias
de uma legislação infraconstituciona1. Ao mesmo tempo,
acredito que, no art. 60, na verdade, a que V. Ex.a se refere, poderíamos acrescentar algo no sentido de abrir um
caminho melhor para uma ação mais eficaz, punitiva,
por parte do Tribunal.
Se eu acolhesse a emenda de V. Ex.a , a meu ver, cometeria um equívoco, porque entraria num detalhamento e
numa qualificação de sanções que me parecem precipitadas numa reflaxão maior mais apropriados a uma legislação infraconstitucional. Ao mesmo tempo, reconheço que
o artigo, tal como está, poderia ser melhorado. Neste sentido, proporia ao Constituinte que, caso a emenda não
seja acolhida pelos Srs. Constituintes - e não vou acolhê-la posteriormente, procurássemos dar melhor redação a esse artigo. Comprometo-me a encaminhá-la em etapas posteriores, conjuntamente com V. Ex.a, no processo
constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Podemos fazer a verificação prévia, ou V. Ex.a retira sua
emenda?
O SR. CONSTITUINTE JOAO NATAL - Acolho a sugestão do Sr. Relator e promovo a retirada da emenda.
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O SR. RELATOR (José Serra) - Agradeço a V. Ex.a
a confiança.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte César Maia autor da Emenda
n.o 561.
'
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta emenda a encaminhamos com
o. mesmo espírito de colaboração, para depois retirá-la. O
SIstema de Controle Interno é subdividido em Contabilidade e Fiscalização Financeira de Rotina e Sistema de
Auditoria. Este deve ficar separado do Sistema de Contabilidade e _Fiscalização Financeira, porque o Ministro da
Faz~nda nãopode ter_o poder de agir sobre sistemas, procedim~n~os, mformaçoes e denúncias dos seus colegas par~s, mm~str.?s de outr~s ~astas. Neste sentido, é necessána a c.naçao da Audlt~:>rla Geral da República paralelamente a da Procuradoria Geral e à da Consultoria Geral
da República. Isto é básico para que o poder do Presidente da República seja exercido sobre todos os ministros
de f?rma idêntica. Gostaria de ouvir o nobre Relator sobre ISSO para, logo em seguida, retirar a emenda.
, O SR.. RELATOR (José Serra) - Nobre Constituinte
César Maia, sua emenda diz: "Fica criada a Audítoría
~eral da R~p~blica, subordinada diretamente à PresidênCIa da Republ1ca."
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Darei um
exemplo simples: uma denúncia sobre alguma irregularidade ~e. fundo num Ministério não pode ser verificada por
um Mimstro contra outro. O Controle Interno é composto
da Contabilidade e Fiscalização Financeira e Auditoria.
Esta é subordinada, às vezes, ao Congresso Nacional mas
nunca a um Ministro sobre outro. Com o Ministro d~ Fazenda ficaria a Contabilidade e a Fiscalização Financeira
e a outra parte, a do Controle Interno e Auditoria Geral
da República, ficaria subordinada diertamente ao Presidente da Repú~lica. Issso depois, para discutirmos e aprofundarmos este tema.
O I?R. RELA~OR. (José Serra) - Há três propostas
a respeito da Audttorta: uma, que analisamos do Constituinte Jutahy Magalhães; outra, do Constituinte João
Natal, que não tivemos ainda oportunidade de discutir,
referente a um destaque de S. Ex.a que não sei se pediu;
e e~ta que V. Ex.a f~. Acredito que a introdução, tal como
esta no corpo do. n~sso texto, produziria um desequilibrio,
pelo menos na l~ela cen~ral que conduziu à elaboração
do texto, Gostaria tambem que, em etapas posteriores,
l?udesse!l1?,s aprofundar este ponto. Confesso a V. Ex.a que
e uma .1dela e~ torno da qual não fiz muita elaboração.
Gostaria que ISSO tosse aprofundado posteriormente.
O SR. PRESII?ENTE (Francisco Dornelles) - Nobre
Constituinte César Maia, V. Ex.a retira sua emenda?
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Obri·
gado. Temos agora a última emenda. Vamos fechar a
nossa reunião, com chave de ouro, ouvindo o ilustre Presidente de uma de nossas Subcomissões o Constituinte
Cid Sabóia de Carvalho.
'
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, caros Constituintes que
ainda es_tão presentes à nossa reunião, gostaria de chamar
a atençao do Sr. Relator para o item V, do art. 54, do
texto atual. Este confere ao Tribunal de Contas da União
<ta fiscalização da aplicação de quaisquer recursos repassados mediante convênio pela União a Estados Distrito
Federal e Munícípíos".
. '
Sr. Relator, isto simplesmente vai ocasionar o esvaziamento dos Tribunais de Contas dos Estados de São
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Paulo, Rio de Janeiro, do Distrito Federal, além de ferir
frontalmente a autonomia dos Estados e dos Municípios,
tudo isso a um só tempo. ]f: uma medida que contraria o
próprio espírito do projeto de V. Ex.a , uma vez que é
excessivamente centralizadora. A União, através do Tribunal de Contas, estaria tendo ingerência nos assuntos de
competência dos Estados, Municípios etc. Sei perfeitamente, Sr. Relator, que já não há tempo para chegarmos a
uma solução adequada, nem oportunidade para esta minha
propositura. porque não há quorum para votá-la, mas gostaria que V. Ex.a examinasse este assunto com o máximo
carinho e com muita atenção. Os Tribunais de Contas dos
Municípios do Río de Janeiro e de São Paulo, os Conselhos de Contas dos Municípios, os Tribunais de Contas
do Distrito Federal e dos Estados estão ameaçados de
esvaziamento pela manutenção deste item V, no texto
atual do art. 54. Gostaria de ouvir o nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Relator José Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Nobre Constituinte
Cid Sabóia de oarveíno, V. Ex a faz observações que seriam corretas, se disséssemos assim, no item V, do art. 54:
"A fiscalização da aplicação de quaisquer recursos repassados pela Uni5.0 a Estados."
Estamos fazendo referência exclusivamente à fiscalização de recursos repassados voluntariamente pela União
mediante convênio. Isso de maneira alguma implica esvaziamento de Tribunais de Contas estaduais ou municipais.
São recursos voluntários, repassados mediante convênio.
Portanto, não criamos um monstro. Poderemos ter criado
até um ínsetozínho, mas não um monstro. Pelo que V.
Ex.a assinala, haveria esse monstro, caso realmente essa
fiscalização se estendesse às transferências, aos recursos
partilhados etc. Referimo-nos exclusivamente aos recursos repassados voluntariamente sob o mecanismo de convênio. Isso não leva a essa interferência no grau em que
V. Ex.a assinala, falando com um Constituinte de notórios
conhecimentos nessa área.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Apenas acrescentaria, nobre Relator, que no Senado da
República tramita projeto semelhante, com absoluta impossibilidade de aprovação por aquela Casa.
O SR. RELATOR (José Serra) - Mas insisto na questão do convênio.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Um minuto, por favor. Encerramos agora a votação do Substitutivo do Constituinte José Serra sobre Sistema Financeiro, Sistema Tributário e Orçamento. (Palmas.)
Quero agradecer aos Srs. Constituintes o grande trabalho aqui realizado. Do primeiro ao último minuto, todas
as nossas conversações e discussões ocorreram num clima
de grande cordialidade. Graças à competência de cada um
dos Srs. Constituintes, foi possível chegarmos até aqui.
Quero mencionar o notável trabalho feito pelo nobre Relator José Serra, que, com grande denodo, competência
e clarividência, abordou todos os assuntos relacionados
com os Sistemas Financeiro, Tributário e Orçamento. Quero
fazer menção especial também ao Presidente da Subcomissão de Orçamento, Constituinte João Alves, ao Relator da Subcomissão de Orçamento, iConstituinte José
Luiz Maia, ao Presidente da Subcomissão de Tributos,
Constituinte Benito Gama, ao Relator da' Subcomissão de
Tributos Constituinte Fernando Bezerra Coelho, ao Presidente ela Subcomissão do Sistema Financeiro, Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, e ao meu querido amigo Relator
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da Subcomissão do Sistema Financeiro, Constituinte Fernando Gasparian. Agradeço a colaboração a cada um deles
em particular e a todos os constituintes, a nossa querida
Secretária Maria Júlia Rabello de Moura, a todos os funcíonáríos desta Casa, que, durante mais de dez dias, dormindo duas horas por dia, vencendo todas as dificuldades
administrativas, conseguiram cumprir, dentro do prazo
regimental que assegurei a V. Ex.as, os trabalhos da Comissão do Sistema 'I'ríbui ária, Orçamento e Finanças.
Muito obrigado a todos pela colaboração. (Palmas.)
O SR. RELATOR (José Serra) taria de pedir a palavra.

Sr. Presidente, gos-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Oonsbítuínte José Serra.
O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, gostaria de falar antes do Constituinte
José Serra, porque quero referir-me a S. Ex.P.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CONSTITUmTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Quero dizer, em nome da Subcomissão do Sistema Financeiro, em nome do Sr. Constituinte Fernando Gasparian e de todos os integrantes desta tComissão que a
impressão que nos deixa o Presidente Francisco Dornelles
é a melhor possível. S. Ex.a nos dá uma lição de humildade, de amabilidade e, acima de tudo, de democracia.
Quero dizer especialmente ao Constituinte José Serra que
S. Ex.a nos impressionou pela sua competência, pelos seus
conhecimentos nos debates, mesmo quando se posicionou
contra nossas idéias, contra nossa linha de conduta tributária ou orçamentária. A verdade é que todos reconhecemos seu alto valor, suas qualidades e sua perfeita sintonia
com o nosso partido, o PMDB e, mais ainda, com sentido
democrático que norteia neste momento o nosso País.
Estamos nesta transição difícil, mas é com homens como
os nobres Constituintes José Serra e Francisco Dornelles
que vamos ultrapassar essa fase difícil da Nação e chegar
lá, se Deus quiser. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente, em nome do meu partido, o PDT, quero dizer que
tenho este reconhecimento pelos Constituintes Francisco
Dornelles e José Serra. Acho que tiramos desta Comissão
- todos os Constituintes, liderados e dirigidos pela competência e pela capacidade de coordenação de V. Ex.as um anteprojeto progressista, nos aspectos social e pol.tíco;
um anteprojeto bom para ser discutido e emendado.
Os Constituintes desta Comissão estão de parabéns.
Esta é a mensagem do meu partido. Agradeço em nome
do meu partido, aos tConstituintes Francisco Dornelles e
José Serra. (Palmaa.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Luiz Maia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: LUIZ MAIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, faço minhas as
palavras dos Constituintes Cid Sabóia de Carvalho e César
Maia. Talvez até possa falar aqui em nome do Nordeste,
principalmente dos companheiros que conosco lutaram e
cerraram fileira em torno desta luta. Sei que tivemos algumas divergências com o nosso brilhante Relator José
Serra, mas quero expressar o meu agradecimento aos representantes dos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro,
do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do
Amazonas, do Centro-Oeste, de Minas Gerais, enfim, a
todos aqueles que nos ajudaram nesta luta que é, sem
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dúvida alguma, a grande esperança das regiões mais pobres
deste País, O Constituinte José Serra fique certo da minha
admiração, do meu respeito e da minha amizade. Aos funcionários, a todos aqueles que nos ajudaram neste trabalho, os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado,
Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o :Constituinte Darcy Deítos,
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Sr. Presidente e Sr. Relator da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças, em meu nome e no dos companheiros do Paraná, quero cumprimentá-los pela brilhante
condução dos nossos trabalhos. Quero dizer a V. Ex.as que,
às vezes, as colocações mais duras e ásperas brotam exatamente da necessidade de acertamentos, da necessidade
e da responsabilidade com que cada um de nós veio aqui
procurando exatamente refletir a vontade da população
brasileira e do seu Estado. É evidente que cada um de nós,
procurou lutar pelos interesses da sua gente. sei que o
grande vitorioso deste anteprojeto será o povo brasileiro.
É evidente que algumas imperfeições, no nosso entendimento, deverão ser corrigidas com a apresentação das
emendas em plenário. Quero destacar o brilhante trabalho feito pelo Constituinte José Serra, que mostrou lucidez, competência, em todos os assuntos das três esferas
que S. Ex. a focalizou em seu Relatório. Do mesmo modo,
o trabalho do Presidente Francisco Dornelles, que soube
democraticamente conduzir a bom termo a nossa Comissão, que irá entregar o seu relatório no prazo previsto.
Em meu nome e no da bancada do Paraná, parabenizo o Presidente e o Relator desta Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, juntamente com
todos os seus componentes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com
a palavra o Constituinte Jesus Tajra.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Sr. Presidente, na qualidade de Vice-Líder do PFL e com a delegação do Presidente da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, Constituinte Benito
Gama, e do Relator Fernando Bezerra Coelho, quero agradecer a contribuição a cada companheiro nesta comissão,
porque todos, a seu modo, com as idéias, procuraram dar a
sua participação para o aprimoramento de um texto que
haverá de inserir-se na nova :Constituição brasileira. Gostaria de destacar o brilhante papel desempenhado pelo
Constituinte José Serra, que, até há pouco tempo, era
apenas um companheiro de Parlamento e, hoje é um grande amigo. (Palmas.) Igualmente V. Ex.a, Sr. Presidente,
como já foi destacado aqui, soube conduzir as coisas de
maneira a que esta Comissão chegasse - são apenas
23h35min - a concluir os trabalhos dentro de uma ordem, muito diferente da que se observou lamentavelmente, em outras Comissões. Isso evidenciou não só o pulso
com que V. Ex. a trabalhou - ora agindo com firmeza,
ora se flexionando, para que as coisas tivessem um bom
andamento - como também a compreensão de cada um
de nós, o que contribui para o êxito final dos nossos trabalhos, que agora comemoramos.
Em nome do Partido da Frente Liberal, quero deixar
aqui patenteadas as congratulações a todos os companheiros, a V. Ex. a e ao Relator José Serra,-dois nomes de
projeção nacional, que confraternizam conosco, em pé de
igualdade e amizade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) - Com a
palavra o Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUIN'IIE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, em nome do Partido Democrático Cristão de-
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seja, inicialmente, cumprimentar todos os companheiros
Constituintes desta Comissão, que, através de árduo trabalho, deram o melhor de suas inteligências e vontades
para que alcançássemos o resultado a que hoje chegamos.
Por outro lado, Sr. Presidente, é com muito carinho
que desejo registrar a imagem que todos levamos de V.
Ex.a, que, na direção dos trabalhos, se portou de forma
extremamente amistosa. Mesmo nas linhas mais firmes
de suas atitudes, V. Ex.a se traiu, não conseguindo ser
duro em nenhum momento, mas foi amigo sempre. É esta amizade, Sr. Presidente, que hoje sentimos em relação à sua pessoa. Todos nós, ao longo deste trabalho,
aprendemos a conhecer em V. Ex.a uma pessoa extraordínáría, capaz de cativar, como cativou, a simpatia, a amizade e a admiração de todos.
Sr. Presidente, desejamos agora, com muita ênfase,
exprimir uma palavra muito especial ao nosso companheiro José Serra, Relator desta Comissão:
Companheiro José Serra, indiscutivelmente, o momento que vivemos exigiu dose profunda de coragem e,
acima de tudo enorme capacidade de termos esperança,
esperança para ousar. E esta virtude, companheiro José
Serra, a coragem para enfrentar o desafio deste momento,
e esta condição íntrínseca «íe acreditar, de ter esperança
para ser capaz de ousar, V. Ex.a demonstrou à sociedade.
Tenho certeza de que a posteridade, a História, indiscutivelmente, irá registrar a imensa contribuição que V. Ex. a
trouxe aos trabalhos desta Assemblêía Nacional Constituinte. (Muito beml)
Estou certo, nobre Relator José Serra, da que a atitude de V. Ex. a , ousando e tendo esperanças, em muito irá
contribuir para que realmente tenhamos a sociedade com
que sonhamos: justa, livre e solidária. Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) palavra o !Relator José Serra.

com a

O SR. RELATOR (José Serra) - Em primeiro lugar,
quero agradecer de maneira sincera e comovida as referências que aqui foram feitas à minha pessoa e ao nosso
Prestdente Francisco Dornelles. As manifestações de afeto explicam os evidentes exageros que houve em diferentes colocações relativamente à minha pessoa.
Realmente, achei o meu trabalho difícil, mas extraordinariamente facilitado pela atitude do conjunto da Comissão. Se prestarmos atenção, veremos que devemos ter
apresentado centenas de emendas, tendo elas sido discutidas, rejeitadas e aprovadas aqui em plenário.
Quero dizer aos companheiros 'que em nenhum momento me Senti pressionado, em nenhuma circunstância.
Constituinte Darcy Deitas, V. Ex. a foi um dos que mais
interveio. Nem sempre estivemos Ide acordo, mas sempre
o fez sem exercer qualquer tipo de pressão psicológica de
qualquer natureza. I~o foi muito importante para o meu
trabalho. Pude ficar aqui trabalhando muito ligado a tudo,
de maneira descontraída, sem sofrer qualquer tipo de
pressão, direta ou indireta. Enfim, pude descontrair-me,
ficando concentrado naquilo que é essencial: a discussão
de idéias e propostas que visam ao interesse público. Acho
que essa facilidade de trabalho realmente foi dada pela
composição muito f.eliz desta Comissão, não obstante, a sua.
diversidade de natureza - regional, política, ideológica e
partidária - predominante em matéria de ousadia, realismo, tolerância, que é muito importante dentro do nosso
trabalho, e de paciência em face de todas as dificuldades
danatureaa material e ide tempo que tivemos. Estou dizendo isso de maneira muito sincera.
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Por outro lado, do ponto de vista político, fizemos
uma conquista. Estamos entregando um relatório que,
provavelmente, não coincide com sonhos de cada um de
nós individualmente, nem com o meu, como Relator. Há
muitíssimos pontos aqui que correspondem a pontos de
vista da Comissão, não exatamente as minhas idéias. Mas
acho que, a partir desta condução política, de aliança, que
soubemos estabelecer, chegamos a um resultado muito
bom. Se tivesse prevalecido o sectarismo, a tentativa de
imposição de pontos de vista, a todo custo, por parte deste ou daquele grupo, não teríamos chegado ao resultado
progressista que alcançamos. Acho que este aspecto merece ser valorizado.
Queria ainda externar o meu agradecimento, nada
formal, mas muito sincero, aos membros da equipe. R,ealmente, essas pessoas trabalharam, muitas vezes, de maneira não reconhecida nem por mim, pois não se tinha
tempo para isso. (Palmas.)
Aqui, em Brasília, aprendi a valorizar o servidor público. que tem um salário modesto, que não tem as recompensas que, às vezes, são dadas pelo prestígio, pelo reconhecimento daqueles 'que têm um cargo eletivo, mas que
tem dedicação realmente extraordinária ao trabalho. Isso
só se explica pelo seu espírito público: trabalhou de madrugada, passou a noite sem dormir, tolerou, às vezes, a
impaciência do Relator, de pessoas, daqui e dali, trabalhou sempre, sem parar, até hoje e até agora. Este reconhecimento tem de ser feito de maneira muito enfática.
:t1:ste é um aspecto que aprendi a ver aqui em Brasília. Quero enfatizar isso. É uma das grandes experiências e lições
que tive nesta breve permanência no Parlamento.
Quero mencionar os nomes de Ada Stella Bassi Damião Gustavo Volker Luedemann, Cavalcanti Mundin,
Ilarry Concardo Ichueller e T,ereso de Jesus Torres, dentre outros, Abelardo Gomes Filho, Dínaír, que passaram
noites e noites trabalhando para fazer pareceres sobre
as emendas, quando não me estavam prestando assessoria direta.
Citaria ainda o nome do Prof. Alcides Jorge Costa,
um dos maiores tributaristas brasileiros, que veio três ou
quatro vezes a Brasília, às vezes com passagem e hotel
pagos pelo seu bolso, para ajudar-nos no nosso trabalho,
8'3m falar nas dezenas de ligações telefônicas que fez ele, que está com a sua mãe em estado grave na UTI de
um hospital.
Quero citar ainda os nomes de Antônio Almeida de
Lima, Antônio Correia de Almeida. Arthur Nunes de Oliveira Filho - que não são Ido Quadro de funcionários do
Congresso Nacional e Beatriz Azevedo da Silva.
Tivemos Assessores, inclusive, que cedemos para outras Comissões ou seja, que nos ajudaram e puderam
ajudar outras Comissões desta Constituinte. São eles: Cézar Saldanha, Clóvis Panzarini, Francisco de Paula Giffone. José Roberto Rodrigues Afonso - que passou, literalmente, certa vez, quarenta e oito horas acordado Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Luiz Antônio Raeder, Luiz
Carlos Piva - que me deu uma ajuda muito grande, juntamente com Maria Betânia de Lemos Gonçalves da Motta e Juarez de Souza, na parte relativa ao Sistéma Financeiro. Os três trabalharam muito durante semanas.
Quero mencionar agora os nomes de Luiz Romero Patury Accioli, pessoa que conheci e que ê realmente extraordinária - para descrever - não dá aqui os seus
méritos como pessoa, como técnico, como homem de trabalho - Márcio Bartolomeu Alves Silva, Nélson Madalena - que foi Secretário da Fazenda de Santa Catarina
e que veio aqui nos ajudar - Pedro Parente, da Secretaria do Tesouro, Rein!l-ld~ Mu~~a~.a, ~icardo Versano Te-
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reza Lobo, Valdemar Giomi, que trabalhou comigo três
anos na Secretaria de Planejamento de São Paulo. Não
fosse ele, não teríamos feito o trabalho que lá realizamos.
Na época, era nosso Coordenador de Programação Orçamentária. Hoje, é Assessor Secretário Ide Planejamento do
lRio de Janeiro. Esteve aqui dias e dias, dando o melhor de
si mesmo - é uma das pessoas que mais entende de Orçamento neste País - colaborando conosco em nosso trabalho. E também José Mário Bimbato, que tanta ajuda.
nos deu.
Quero também lembrar a equipe do Prodasen, que
muitos Constituintes não conhecem, e que é uma coisa
extraordinária. Fiquei impressionado com o Prodasen e
com a dedicação de seus servidores. Esses servidores públicos, que lá trabalham anonimamente - e não estão ganhando mais por isso - deram sua cota de sacrifício para que os nossos trabalhos pudessem ir em frente. São
eles: Nabor Saito, Paulo Fialho, Wilson Júnior, Cristina
Júlia Fortes Lobato, Kleber Gomes, Félix Ferreira Lima e
toda a equipe.
Finalmente, agradeço à Secretária da Comissão, sem
razer injustiça ao seu conjunto de funcionários o trabalho de Maria Júlia Rabello de Moura, Jarbas Viana Leal
Benício Mendes Teixeira, Marisa da Silva Matta.
'
Agradeça também o trabalho à Subcomissão e a todas as respectivas equipes, que nos deram o conforto, a
amizade, o carinho, a boa vontade, ajudando-nos a resolver pequenos problemas de maneira extraordinária.
Particularmente gostaria de agradecer à Maria Berenice
Carvalho Castro Souza, que ficou aqui me agüentando
durante todo o tempo. V. Ex.as não imaginam a quantidade de pressões 'que exerci sobre ela.
Estas as palavras que desejava dízer a todos Quero
acrescentar também que alcançamos o nosso objetivo.
Não apenas cumprimos o nosso papel, mas transmitimos
a todos os membros da Constituinte - digo isso sem qualquer pretensão - uma conquista que, certamente, será
aprimorada e melhorada nos próximos meses. Muito obrigado. (Palmas.)
Outrossim, queria fazer também uma referência de natureza pessoal ao trabalho do meu companheiro Francisco
Dornelles, Presidente da nossa Comissão a quem - não
obstante o fato de, no passado, haver-nos encontrado inúmeras vezes - realmente, agora, aprendi a conhecer de
perto e a admirar, pelo seu caráter de pessoa digna e conciliadora. Aliás, é tradição de família. Realmente, não
fosse S. Ex. a e o entendimento que permitiu que tivéssemos, certamente não teríamos chegado às 23 horas e 50
minutos, quase meia-noite do dia aprazado, com o nosso
trabalho concluído, (Palmas.)
" Agradeço também aos Presidentes e Relatores de cada uma das Subcomissões, os Constituintes Fernando Bezerra Coelho, Benito Gama, Fernando Gasparian, Cid Sabóia de Carvalho, João Alves e José Luiz Maia. Na verdade, a espinha dorsal da nossa tarefa já veio das Subcomissões e foi preenchida com o nosso trabalho e a partir das
emendas e discussões feitas neste plenário. Muito obrigado. (Palmas.)
Declaração de votos apresentados durante a reunião
da" Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças do dia 14-6-87.
DECLARAÇAO DE VOTO
Voto favoravelmente por ter também solicitado a
imediata vigência dos aumentos do Fundo de Participação aos" Estados e Municipios. Embora a emenda de minha autoria fosse mais abrangente, aceito a presente pro-
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posta, que já atende, em grande parte, a idéia que poderíamos denominar de Reforma Tributária de emergência.
Sala da Comissão, 14 de junho de 1987. - Jutahy
Magalhães, Senador Constituinte.
Destaque de Firmo de Castro
Emenda n. O 5S-412
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto contra a Emenda n. o 608, de autoria do Constituinte Roberto Freire que propõe a transferência da competência do ITR do Estado para a União.
Reservo-me, todavia, o direito de reestudar o assunto,
nos passos seguíntes desta Assembléia Nacional Constituinte, 'principalmente sob a ótica da reforma agrária, imperativo nacional.
Brasília, 14 de junho de 1987. Destaque - 58~150
José l\faria Eymael

(Assinatura ilegível)

DECLARAÇÃO DE VOTO
Estou entre os que acreditam que o tributo pode ser
usado como instrumento valioso de reforma agrária. É
de minha autoria a emenda que determina que o ITR tenha alíquotas fixadas de forma a desestimular a formacâo
de latifúndios e a manutenção de propriedade improdutiva.
Entretanto, 'ao contrário da opinião do autor da emenda, acho que esse objetivo será melhor alcançado com o
ITR relacionado como competência do Estado. - (Assinatura ilegível).
Destaque - 58-60S
Hélio Rosas
DECLARAÇÃO DE VOTO
A bancada do Partido dos Trabalhadores na Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças vota "não"
ao substitutivo do relator por ser ele extremamente conservador e contrário aos interesses dos trabalhadores e da
maioria do povo.
Na área financeira, não golpeia o capital financeiro,
não preservando 'assim a economia nacional contra a
especulação financeira institucionalizada. Também não
defende o nosso povo contra as garras do imperialismo
como demonstra sua tibieza conivente com respeito à dívida externa e à penetração do capital financeiro multinacíonal em nosso PaÍS. Sequer fortalece, como deveria fazer,
o atual setor financeiro público, especialmente o Banco do
Brasil.
O sistema tributário proposto procurou ser inovador
apenas quanto 'a uma pequena descentralísacão, mantendo-se basicamente regressivo, em que pese suas reduzidas
inovações, mostrando-se portanto antipopular por ser concerrtrador de rendas.
Até mesmo a uma possível modernização técnica dos
sistemas -.:. financeiro, orçamentário e tríbutârío - mostra-se no mínimo tímido, quando não francamente conservador.
' .
por'tudo 'isso só nos resta votar pela rejeição do substitutivo e Iutar por avanços substanciais nas próximas fases da Assembléia Constituinte.
Br~ília, 12 de j~nho de 1987. - Virgílio Guimarães.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto "não" à Emenda n. o 634, uma vez que o texto
original c-ontempla em linhas gerais o objeto da emenda.
Voto "não", principalmente, todavia, porque o texto
original contém expressão de alta relevância, ou seja,
promover o desenvolvimento integrado do país.
J'ulgo, relevante, todavia, a inclusão da expressão
"força social", que levarei em boa conta, nos passos seguintes da Assembléia Nacional Constituinte.
Brasília, 12 de junho de 1987. -

José Maria Eymael.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto favoravelmente à Emenda do Dep. Walmor de
Luca. Embora reconhecendo os argumentos do Relator
José Serra quando ressalva que no seu art. 71 não dá privilégios aos Bancos privados, entendemos que é hora de
se fazer valer no Sistema Financeiro as leis de mercado:
recursos do GQverno, gerados e geridos pela administração
pública, devem ser colocados à disposição das instituições
financeiras públicas, uma vez que é esta exatamente a
praxe do mercado, isto é, o de-tentar dos recursos (privado
ao público) deverá usá-lo segundo suas conveniências e
opções. Aqui fazemos uma opção pela gerência financeira
do Estado, quanto aos seus recursos próprios em opção à
tese do Relator José Serra.
Queremos registrar, na oportunidade, a nossa discordância com as interpretações do nobre Constituinte Walmor de Luca quanto às Teses Econômicas do meu Partido,
o PMDB. l!: questão doutrinária importante e acredito o
P:MDB dentro da nova realidade brasileira que emergiu
da Nova República, saberá discutir e interpretar. Por outro lado manifesto o meu repúdio às tentativas de, usando-se conce-itos gastos de "progressistas" e "retrógrados",
fugirmos à análise profunda da realidade nacional. Penso
que devemos inclusive, questionar teses que durante muito
tempo serviram de suporte ao pensamento chamado de
"esquerda'" no Brasil. O PMDB que emergirá da Gonstituinte, onde as questões mais candentes da sociedade brasileira estarão em discussão será, sem dúvida alguma, um
P:MDB ideologicamente forte, identificado com os anseios
de mudança do 'povo brasileiro em favor de uma sociedade democrática, socialmente justa e economicamente moderna. Será um Partido progressista sem aspas. - Mauro
Campos.
SUBCOMISSÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO
16.a Reunião, realizada a 24 de maio de 1987
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas e cinqüenta
e cinco minutos, em sala própria do Anexo II da Câmara
dos Deputados, em Brasília, reuniu-se a Subcomissão do
Sistema Financeiro da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças, sob a Presidência do Senhor Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, com a presença dos
Senhores Constituintes: Divaldo Suruagy, Primeiro VicePresidente; Sérgio Werneck, Segundo Vice-Presidente; Fernando Gasparian, Relator; Basílio Villani, Adroaldo Streck,
Walmor de Luca, Ivan Bonato, Mauro Campos, Pedro Ceolin, Sérgio Spada, Luiz Gushiken, .João Machado Rollemberg, Roberto Jefferson,_ Darcy Deitos, Ruberval Pilotto,
.José Carlos Vasconcellos e Rose de Freitas, membros efetivos; e Sérgio Naya, José Tavares, Rubem Branquinho,
Aluízio Bezerra e Homero Santos, suplentes. Ausente o
Senhor Constituinte Harlan Gadelha.
_
Presidente eventualmente o Senhor Con-stituinte .Joaquím Bevilácqua. -Havendo número regímental, o Senhor
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Presidente declarou abertos os trabalhos destinados à votação do Anteprojeto e Parecer às emendas, de acordo
com o disposto no § 2.° do art. 17 do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte. Determinada a leitura da Ata da reunião anterior, foi aprovada sem restrições. A seguir, o Senhor Presidente esclareceu ao Plenário
como se processaria a votação a saber: em primeio lugar,
seria votado o Anteprojeto em globo, ressalvadas as emendas e os destaques concedidos, de acordo com o art 29 §
4.° do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte e o art. 184 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados; em segundo lugar, as emendas seriam votadas,
também em globo, conforme parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques concedidos; finalmente, seriam votados os destaques concedidos na forma regimental. O Senhor Presidente fez outros esclarecimentos objetivando a ordem dos trabalhos, dentro dos dispositivos
regimentais. O Senhor Constituinte Darcy Deites encaminhou requerimento de preferência para a emenda
n.o 5C0112-2, de sua autoria, requerimento este não
acolhido pela Presidência por considerar a matéria objeto
de destaque e não de preferência e, também, por ser
anti-regimental, conforme disposição contida no art. 29 §
4.° do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. Informou ao Plenário a abertura de prazo para
apresentação de requerimentos de destaque logo após
encerrados os esclarecimentos que estavam sendo feitos.
Os Senhores Constituintes Luiz Gushiken, Walmor de
Luca, Roberto Jefferson, José Carlos Vasconcellos e
Adroaldo Streck apoiaram o Senhor Constituinte Darcy
Deítos, tendo o Senhor Presidente esclarecido que o Regimento seria cumprido. Sugeriu fosse suspensa a reunião
para, informalmente, decidir a questão através de um
acordo, o que foi feito às dez horas e vinte e cinco minutos. Reaberta às onze horas, o Senhor Presidente indeferiu
o requerimento do Senhor Constituinte Darcy Deitos, provocando seu repúdio, declarando que a decisão do Senhor
Presidente não condizia com a fase democrática em que
estamos vivendo, requerendo constasse em Ata o seu protesto. O Senhor Constituinte Roberto Jefferson recorreu
da decisão ao Plenário, o que também foi indeferido
conclusivamente por não existir apoio regimental. A seguir, a palavra foi concedida ao Senhor Relator, Constituinte Fernando Gasparian, por quinze minutos, para comentários sobre o seu trabalho, findos os quais o Senhor
Constituinte Walmor de Luca levantou questão de ordem,
solicitando ao Sep..hor Presidente permissão para que dois
constituintes encaminhassem a votação a favor e dois
contra, o que o Senhor Presidente, embora não concordando, decidiu favoravelmente, de acordo com o seu espírito democrático. Decidindo questão de ordem do Benhor
Constituinte José Carlos Vasconcellos, solicitou ao Senhor·
Relator que lesse o Relatório e o Anteprojeto para conhecimento dos membros da Subcomissão. Feita a leitura,
usaram da palavra os Senhores Constituintes Darcy Deitos,
Adroaldo Streck, Sérgio Werneck e José Carlos Vasconcellos As doze horas e cinco minutos, o Senhor Presidente
suspendeu a reunião para apresentação dos requerimentos
de destaque. As doze horas e quinze minutos, reabriram-se
os trabalhos e o Anteprojeto e Relatório foram votados e
aprovados, ressalvadas as emendas e os destaques concedidos seguindo-se à votação em globo das emendas conform~ parecer favorável ou contrário, ressalvados os
destaques concedidos. Foi levantada pelo Senhor Constituinte Walmor de Luca questão de ordem quanto ao
número de membros da Subcomissão, se seriam dezenove
ou vinte efetivos, e o número de membros dj:J cada partido,
suscitando o problema da proporcionalidade partidária, o
que foi resolvido pelo Senhor Presidente, dizendo que o
Partido da Frente Liberal - PFL designou apenas quatro
membros para este órgão técnico, embora tivesse direito a.
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cinco. Orientando-se pelos dispositivos regimentais, não
permitiu que o suplente Homero Santos votasse, ficando
a Subcomissão com dezenove votantes. Decidida a questão
de ordem, o Senhor Presidente deu prosseguimento à votação, tendo sido o Anteprojeto aprovado, ressalvadas as
Emendas e os 'destaques, por dezenove votos. Votaram
"sim" os Constituintes: Adroaldo Btreck, Basilio Villani,
Cid Sabóia de Carvalho, Darcy Deitos, Divaldo Suruagy,
Fernando Gasparian, Ivan Bonato, João Machado Rollemberg, José Carlos Vasconcellos, Luiz Gushiken, Mauro
Campos Pedro Ceolin, Roberto Jefferson, Ruberval Pilotto,
Sérgio Spada, Sérgio Werneck, Walmor de Luca, Sérgio
Naya e José Tavares. Ao proceder a votação das emendas
favoráveis, em globo, obteve o seguinte resultado: dezenove voto. Votaram "sim" os Constituintes: Walmor de
Luca, Sérgio Werneck, Sérgio Spada, Ruberval Pilotto,
Roberto JeUerson, Pedro Ceolin, Mauro Campos, Luiz
Gushiken, José Carlos Vasconcellos, João Machado Rollemberg, Ivan Bonato, Fernando Gasparian, Divaldo Suruagy, Darcy Deitos, Cid Sabóia de Carvalho, Basilio Villani,
Adroaldo Streck, Sérgio Naya e José Tavares. A seguir, procedeu-se à votação das emendas rejeitadas com o seguínte resultado: dezessete votos a favor e dois contra. Votaram "sim" os Constituintes: Adroaldo Streck, Basilio
Villani, Cid Sabóia de Carvalho, Divaldo Suruagy Fernando Gasparian, Ivan Bonato, João Machado Rollezhberg,
José Carlo~ Vasconcellos, Luiz Gushiken, Mauro Campos,
Pedro Ceolm, Roberto Jeff~rson, Ruberval Pilotto, Sérgio
Spada, Walmor de Luca. Sergio Naya e José Tavares. Votaram "não" os Constituintes: Darcy Deitos e Sérgio
Werneck. A reunião foi Interrompida para organização
dos destaques, sendo reiniciada às quatorze horas e
cinqüenta e sete minutos, quando compareceu à reunião
o Senhor Constituinte José Lourenço, Líder do Partido da
Frente Liberal; solicitou a palavra, pela ordem para esclarecer o número de componentes de sua Ban'cada. com
assento na Subcomissão, no total de cinco e solicitou
esclarecimentos sobre a não permissão do direito do voto
do Senhor Constituinte Homero Bantos, conforme decisão
da Mesa. Protestou contra a decisão do Senhor Presidente,
dizendo estranhar a atitude, a seu ver, antidemocrática.
Contraditando a posição do Senhor Líder do PFL, usaram
da palavra os Senhores Constituintes Walmor de Luca e
José Carlos Vasconcellos, tendo o Senhor Presidente não
acatado a questão de ordem, uma vez que se tratava de
matéria vencida na Subcomissão, cabendo
decisão Ida
messna, .srn grau de recurso, à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte. Usaram da palavra, ainda, os
Senhores Constituintes Divaldo Suruagy e Roberto Jefferson. Finalizando a discussão, o Senhor Líder do PFL declarou acatar a decisão, tendo em vista não díspor de poderes
para modificá-la naquele momento. Iniciada a votação
dos destaques às emendas a artigos do Anteprojeto, obtevese o seguinte resultado: Aprovadas: Art. 2.° § 1.0 Autpr:
Adroaldo Streck. Votaram "sim" os Constituintes: Adroaldo
Streck, Basílio Villani, Darcy Deites, Divaldo Suruagy,
Ivan Bonato, João Machado Rollemberg, José Carlos Vasconcellos, Luis Gushiken, Mauro Campos, Pedro Ceolin,
Roberto Jeffe·rson, Ruberval Piloto, Sérgio Spada, Sérgio
Werneck, Walmor de Luca e Sérgio Naya. Votaram "não"
os Constituintes: Cid Sabóia de Carvalho, Fernando Gasparian e José Tavares. Art. 2.° § 5.0 Autor: Sérgio Werneck.
Votaram "sim" os Constituintes: Sérgio Werneck, Ruberval Piloto, Pedro Ceolin, Mauro Campos, Luiz Gushiken,
José Carlos Vasconcellos, João Machado Rollemberg, Ivan
Bonato, Fernando Gasparian, Divaldo Suruagy, Basilio
Villani, Adroaldo Streck e Sérgio Naya. Votarrom "não" os
Constituintes: Walmor de Luca, Sérgio Spada, Roberto
Jefferson, Darcy Deltos, Cid Sabóia de Carvalho e José
Tavares. Art. 12 Autor: Ivan Bonato. Votaram "sim", os
Constituintes: Adroaldo Streck, Basílio Villani, Darcy Deitos, Ivan Bonato, Luiz GUshiken, MaUro CampOs, Pedro
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Ceolin, Roberto J,efferson, Rose de Fl'eitas, Rube'l'val Pi- da questão. Consideramos os juros, atualmente praticados,
lotto, Sérgio Spada Ségio Werneck, Walmor de Luca e 'em patamares insuportáveis, e as medidas, para reduzi-los,
Sérgio Naya. Votaram "não" os Constituintes: Cid Sabóia aos níveis éticos permissíveis, deverão ser encontradas na
de Carvalho, Fernando Gasparian, Divaldo Suruagy, João legislação ordínáría, e, nas medidas que serão tomadas, com
Machado Rol1emberg e José Carlos Vasconcellos. Rejeita- a participação do Congresso Nacional, retnvestído dos seus
das: art. 5.0 § 2.0 Autor: Basílio Villani; art. 5.0 § 3.0 poderes conferidos pela nova Constituição. Sala de ReuAutor: Basílio Villani; art. 9,0 Autor: Basílio Villani; nião, em 24 de maio de 1987. João Machado Rollem.berg".
art. 10 Autor Walmor de Luca; art. 16 §§ 1.0, 2.°, 3.0 e 4.° O Sr. Constituinte Sérgio Werneck solicitou contasse em
Autor: Sérgio Werneck; art. 18 Ivan Bonato; art. 2.° § 3,0 Ata a parte referente à Emenda n.O 5C0092-4, do Sr. ConsAutor: Sérgio Werneck. Prejudicadas: art. 2.° § 1.0 Autor: tituinte Osmundo Rebouças, com o seguinte teor: "SupriWalmor de Luca; art. 4.°, item lI! - Autor: Darcy Deitos; mam-se os arts. 8.° e 10 do Anteprojeto da comissão V-C
art. 6.° Autor: José Carlos Vasconcellos; art. 6.° pará- da Assembléia Nacional COnstituinte". Ao término dos tragrafo único Autor: Sérgio Werneck; art. 9.° § 7.° Walmor baãhos o Constituinte Walmor de Luca solicitou fosse rede Luca; art. 12 Autor: Walmor de Luca; art. 12 Autor: gistrado nos Anais a maneira competente e democrática
Rubem Branquinho; é art. 15 Autor: Sérgio Werneck; com que se houve o Sr. Presidente na direção dos trabalhos.
art. 15 Autor: Roberto Jefferson; art. 15 Autor: Darcy E, em seu nome e de todos os Constituintes que participaDeitos; art. 15 Autor: Walmor de Luca; art. 15 Autor: ram dos mesmos, solicitou ficassem registrados os agradeSérgio Naya; art. 17 Autor: Sérgio Werneck; art. 18 Autor: cimentos e a homenagem aos funcionários. De igual modo,
Sérgio Werneck. Retiradas: art. 2.° Autor: Adroaldo o Oontítuínte José Carlos Vasconcelos destacou o esforço
Streck; art. 4.0 § 1.0 Autor: Adroaldo Streck; art. 5.0 § 1.° do Senhor Presidente à frente dos trabalhos e solicitou
Autor: Adroaldo Streck; art. 7.° Autor: Adroaldo Streck; fosse consignada a dedicação dos funcionários, da Secretáart. 14 Autor: Basilio Villani. A matéria aprovada passou ria ao mais humilde - dedicação profunda para o êxito
a ter a seguinte redação: art. 2,0 § 1.0 Autor: Adroaldo dos trabalhos realizados, sendo acompanhado pelo ConsStreck: "O exercício dessas atividades por instituições tituinte RobeiL'to Jefferson. O isteiro teor dos debates foi
bancárias e financeiras, cooperatdvas de crédito, estabele- gravado e, depois de 'traduzido e datilografado, ficará
cimentos de capitalização, do setor privado, será autorizado, arquivado na Subcomissão, publicando-se a íntegra no
sem ônus, a todos quantos comprovarem idoneidade e "Diário da Constituinte". A reunião foi suspensa pelo temcapacidade técnica, econômica e financeira. Essa autori- po necessário à lavratura da Ata. Reaberta a reunião e
zação é inegociáveel e intransferível". Art. 2.0 § 5.° Autor após a leitura da Ata, foi aprovada sem restrições. Náda
Sérgio Werneck: foi suprimido todo o parágrafo; art. 12 mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
Autor: Ivan Bonato: "Os depositos ou poupanças captados reunião às vinte e uma horas e três minutos. E, para conspela instituições financeiras em macro-rezíões m~os de- tar, eu Mariza da Silva Mata, Secretária, lavrei a presente
senvolvidas, não poderão ser aplicados em maerorregíões Ata que foi assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinmais desenvolvidas." Procedida à votação das Emendas te Cid Sabóia de Carvalho.
apresentadas à Subcomissão, obteve-se o seguinte resulO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) tado: Aprovada: 5C0068-1 Autor: Sérgio Werneck. Votaram Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos
"sim" os Constituintes: Adroaldo Str,eck, Basilo Villani, da reunião da Subcomissão do Sistema Financeiro.
Divaldo Suruagy, Ivan Bonato, João Machado \Rollemberg,
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da reuMauro Campos, Pedro Ceolin, Ruberval Pilotto, Sérgio
Werneck, Sérgio Naya e José Tavares. Votaram "não" os nião anterior.
Constituintes: Cid Sabóia de Carvalho, Fernando Gaspa(É lida 'e aprovada a ata da reunião anterior.)
rian, José Carlos Vasconcellos, Luiz Gushiken, Roberto
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Jefferson, Sérgio Spada e Walmor de Luca. Rej,eitadas:
5C0134-3 Autor: Luiz Gushiken; 5C0021 Autor: VivaLdo A reunião de hoje tem por objetivo examinar o relatório
Barbosa; 5C0022-3 Autor: Vivaldo Barbosa; 5C0137-8 do Relator Fernando Gasparian, votá-lo, votar os destaAutor: Luiz Gushiken; 5C0112-2 Autor: Darcy Deites: ques e 'as emendas como um todo. Comunico aos coma ordem dos trabalhos. De 'acordo com o Regi5C136-0 Autor: Luiz Gushiken; 5C0086-0 Autor: Ivan Bo- panheiros
votaremos, inicialmente, o anteprojeto preparado
nato; 5C0007-0 Autor: Ismael Wanderley; 500092-4 Autor: mento,
Sérgio Werneck; 5C0001-1 Autor: José Carlos Vasconcellos pelo Relator. Depois, então, teremos os requerimentos de
Votaremos, depois, as emendas, aproveitadas
e 5C0120-3 Autor: José Carlos Vasconcellos. Prejudicadas: destaques.
não, em bloco, e, finalmente, os destaques que forem
5C0047-9 Autor: Walmor de Luca; 500144-7 Autor: Luiz ou
Gushiken; 500008-8 Autor: Ismael Wanderley; 5C0101-7 requeridos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS :..-- Sr. PreAutor: Nelton Friedrich; 5C0023-1 Autor: Mário Maia;
5C0047-9 Autor: Walmor de Luca; 500144-1 Autor: Luiz sidente, encamínheí à Mes'a requerimerito solícítando preGushiken; 5C0145-9 Autor: Luiz Gushiken; 5C0063-1 Au- ferência para a votação antes de se votar o anteprojeto
Fernando Gasparian.
tor: Basilo Villani; 5C0092-4 Autor: Sérgio Werneck. Re- apresentado pelo Ilustre Relator
a
tiradas: 5C0046-1 Autor: Sérgio Spada; 500140-8 Autor: Gostaria de pedir a V. Ex. que, se possível regimentalLuiz Gushiken; 5C0143-2 Autor: Luiz Gushiken e 5C0111-4 mente, nos permitisse explicar o porquê da apresentação
Autor: Darcy Deitos. As Emendas 5C0104-1 Autor: Fran- deste requerimento. rcísco Pinto; 5C0066-5 Autor: José Mauricio; 5'00053-3
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Já
Autor: Cássio Cunha Lima e 5C0122-2 Autor: José Carlos tomei conhecimento do requerimento subscrito por V. Ex.a,
Vrosconc,ellos foram retíradas pelos autores no momento que regimentalmente, de acordo com o art. 62 § 1.0
em que foi constatada falta de quorum para votação das it~m IV, "vem requerer preferência para votação do § 3.~
mesmas. A matéria aprovada teve o seguinte resultado: d'a Emenda n.O 560.112/2, de sua autoria".
5C0068-1 Autor: Sérgio Werneck: foi suprimido o § 2.0 do
Gostaria que o nobre Constituinte Darcy Deítos soliart. 2.° e o art. 15 das Disposições Transitórias. O Senhor
Constituinte João Machado RoUemberg sscamínhou à Mesa citasse uma questão de ordem referente a esta matéria
Justificativa de Voto com o seguinte teor: "Voto pela para que a Presidência pudesse decidir sobre ela porqué
Emenda 5C0068-1, de autoria do Deputado Sérgio Wer- o primeiro passo da reunião é a votação do antep~oi'eto e
neck, por entender que o tabelamento dos juros, no texto posteriormente, 'entraremos na rsse do exame de emencÍas:
O SR. CONS'Í'ITUIN',rE_DAROY DElTOS - Solicito
Constitucional, não estaria colocado adequadamente, além
de comprometer a sua factibilidade sem alcançar o cerne uma questão de ordem, Sr. Presidente, para submeter à
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apreciação de V. Ex.a este requerimento pedindo preferência para a votação do § 2.0 da Emenda 112/2, por mim
apresentada. Gostaria que ela fosse preliminarmente examinada pelo Plenário, antes de examinarmos e votarmos
o antsprojeo do Relator Fernando Gasparian.
Nossa emenda diz, no seu § 2.0 , que "o exercício de
'31tividade de bancos de 'depósitos é privativo de pessoa
juríd~ca de direito públíeo", :É exatamente sobre esse aspecto de relevância que devemos discutir esta preliminar
sobre se será prívratívo de pessoa jurídica de direito público - bancos de depósitos - ou, como colocado pelo
ilustre Relator no seu relatório, que não prevê esta circunstância da nossa emenda apresentadaí regimentalmente. Entendo que esta Subcom.úlsão cumpre um papel
fundamental na quadra em que nos encontramos dentro
deste País, cujo compromisso com esta Assembléia Nacional Constituinte diz respeito ao futuro desta N-31ção.
Mas, na presente quadra, assístímos à apreensão do País
inteiro, quando todas as atenções da população estão
voltadas para o problema rínanceíro, numa expectativa
muito grande de que esta Assembléia Nacíonal Constituínte trace rumos definidos, claros e obí etivos com relação à questão financeira. A Nação não pode ficar mais
neste sistema qúe corrói salários' ,e onde o 'aJPetite dos
banqueiros não tem mais límite. Nessa proposta é exatamente no sentido de se colocar um freio nessa voracidade
de lucros que tem hoje o banqueiro nacional e da proíbíção da permanência do capítal estrangeíro em bancos
de depósito, que já faz parte do anteprojeto apresentado
pelo ilustre Relator Fernando Gasparian. Entendemos. Sr.
Presidente, ser de relevância a aprecíaçâo deste Plenário
sobe a ampliação das restrições, alguma delas já com
a relevância colocada no anteprojeto o Relator. Esta é
fundamental como preliminar para, a partir dela, eom~
çarmos a discutir o smteprojeto ponto por ponto. DepOIS,
discutirem os destaque às emendas apresentadas.

a SR. PRESIDENTE - Paralelamente a esta preferência, .encaminh3lrei, na hora oportuna, a solicitação de
destaque da apreciação da emenda como um todo, evidentemente suprimindo esta díscussão que estaremos fazendo nesta preliminar.
a SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Pela ordem, Sr. Presidente:
a SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tenho de decidir primeiro esta questão de ordem, por
obséquio. Depois, concederei a palavra a V. Ex. a
. Decidindo esta questão de ordem suscitada pelo Constituinte Darcy Deitos, ressalto que inicialmente devemos
votar o anteproj-eto, porque assim reza o Regimento da
da Assembléia Nacional Constituinte. a destaque, no entanto, será concedido no momento oportuno, quando as
emendas serão examinadas. Inicialmente pela ordem dos
trabalhos, temos de examinar o anteproj-eto e, depois, as
emendas.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Gostaria
que V. Ex.a destacasse o artigo onde está previsto isto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) :f: o art. 29, § 4.0, do Regimento da Asembléia Nacional
Constituinte que regulamenta a ordem dos trabalhos.
Fica, portari.to, decidido que o requerimento do Constituinte Darcy D~itos será atendido no momento oportuno.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DENTOS - Mas, Sr.
Presídente, nosso requerimento não é de destaque, mas
de preferência. V. Ex.a deve avaliar bem. Destaque é uma
coisa preferência é outra. São totalmente diversos. Estou
requérendo a V. Ex. a preferência para laJpreciação do § 2.0
da emenda encaminhada em tempo hábil ao ilustre Relator. É totalmente diversa da interpretação de V. Ex. a
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Aqui há preferência aos destaques e não à preferência.
"Esta' índepende de apoiamento". O Regimento faz menção apenae ao fato de que ela tem de ser encaminhada
por escrito, como fiz:
"Art. 62. Serão verbais, ou escritos, 'lendo
resolvidos imediatamente pelo Presidente, os l'€requerimentos que solicitem:
§ 1.0 Serão escritos, não dependerão de
apoiamento, não terão discussão nem encamtnhamento, os requerímentos de:
IV - preferência".
É o que fíz.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Oarvalho) - A
Presidência está decidindo.' Peço só um pouco doe calma
ao Sr. Constituinte para ouvir a decisão da Presidência.
Na verdade, aproveitamos o requerimento de V. Ex.a
para 'o momento oportuno. Vamos então votar, inicialmente, o anteprojeto e, logo mads, a preferência de V.
Ex.a será atendida de imediato.
O SR.' CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas, Sr.
Presidente, nosso requerimento é para uma discussão preliminar.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas
a Presídêncía decidiu.de modo contrário.
O . SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Mas V.
Ex. a não pode d-ecidir ferindo Regimento.

°

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) - Para
dar ordem aos trabalhos, gostaria de explicar ao companheiro que a Presidência, usando de sua competência,
está decidindo. Certo ou errado, ela está decidindo. A decisão cabe à Me."'i'31.
.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas a decisão não pode ser autoritária, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas
não é autoritária. :É uma decisão correta e justa no entender da Presidência. Pode não ser no entendimento de
V. Ex.a Também não posso submeter ao Plenârío, porque
não é do regulamento. A decisão é final. V. Ex. a aguarde
o momento oportuno quando examinaremos os destaques
de sua preferência, imediatamente.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN sidente, pela ordem.

Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Concedo a palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Gostarl3J
de fazer uma observação em relação ao encaminhamento
que V. Ex.a está propondo. O aspecto formal do encaminhamento não pode se sobrepor à questão política de fundo. A preliminar do Constituinte Darcy Deitos, se a entendi bem, diz respeito à proposta de estatízação, É evidente que, se existe uma emenda neste sentido, ela é uma
prelímínar, porque, derrotada essa preliminar, podemos
seguir adiante. De maneira que seria politicamente mais
correto se eolacar este problema da estatização em primeiro lugar. Derrot3ldo, que se dê a seqüência normal.
O SR. PRESIDENTE (Cid Babóía de Carvalho) - Entendo a colocação, mas há um R<egimento que devemos
seguir, que determina a ordem dos trabalhos, como aconteceu nas outras Subcomissões. Acho que a votação do
anteprojeto em nada prejudica. Aceito as ponderações
dos nobres companheiros, mas esclareço que o anteprojeto
será votado sem prejuízo algum de nenhuma emenda.
Dou como resolvida a questão de ordem.
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o SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Si'.
Presidente, peço a palavra !pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Oarvalho)
Concedo a palavra a V. Ex.a pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - No
momento em que V. Ex. a não atende ao requerimento
proposto pelo nobre Constituinte Darcy Deítos, entendendo que esta quetão não deve ser tratada preliminarmente,
lembraria que, como bem colocou o nobre Constituinte
Luiz Gushik:en, há uma questão politíca, que divide a opinião deste Plenário. São propostas feitas mo sentido de
se manter 'Ou não 'O modelo atual, que divide entre o Estado e a iniciativa privada a responsabilidade do sistema
financeiro. Há ainda outros que entendem que o sítema
financeiro deveria ser um monopólio do Estado. Temos,
Sr. Presidente, seguramente, ,além da emenda do Constituinte Darcy Deitos, uma série de outras emendas com
o mesmo sentido. Ao adotar a técnica que V. Ex.a propõe,
teríamos de fazer, preliminarmente, os destaques sobre o
parecer do nobre Relator. Imagine V. Ex.a quantas votacões teremons de fazer posteriormente. Se votássemos
antes como prelímínar, a proposta do nobre Constituinte
Darcy Deitas, no meu entendimento, ficariam prejudicadas todas as outras emendas que têm o memo sentido.
Em conseqüência, daríamos um melhor ordenamento aos
nossos trabalhos, que poderiam, inclusive, ser conduzidos
com mais rapidez, e não correríamos o risco, que outras
Subcomissões correram em termos de questão de ordem
,e de protelações, de não se chegar àquele resultado. Pois
tenho certeza absoluta de que todos nós, do Presidente
até membros desta Subcomissão, estamos hoje como o
intuito fundamental de chegar ao final dos nossos trabalhos com um parecer que represente, 'realmente, a vontade soberana deste Plenário, democraticamente acolhida
por todos.
'
Portanto, Sr. Presidente, não pretendo recorrer da
decisão de V. Ex.a, mas faço um apelo no sentldo de que
V. Ex. a entenda que, desta maneira, teríamos um encaminhamento muito melhor e mais seguro no decorrer dos
nossos trabalhos se fosse dada a preferência solicitada
pelo nobre Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, para aduzir à questão de ordem, peço a palavra a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Oíd SàMia de Carvalho) ' - Concedo a palavra a V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, constatamos que la, emenda do Constituinte Darcy Deitos modifica o mérito do próprio Relator.
Portanto, no momento em que fomos aprecíá-la, posteriormente à votação do próprio anteprojeto do Relator,
críaremos um impasse na votação, porque, modificando
o mérito do próprio projeto do Relator, tela, apreciada e
aprovada, pelo menos ad argumentandum, posteriormente ao relatórío, denotá-lo-á. Para que possamos compatibilizar o pensamento do Relator com esse pedido de preferência de mérito do .constituinte Darcy Deitos, solicito
a V. Ex.a a acolhida do pedido de preterêncía. Desta forma, poderíamos ter um trabalho mais ordenado, sem conflito entre o anteprojeto do Relator e a emenda do Constituinte Darcy Deitas.
O SR. PRESIDENTE (Cid sabóia de Carvalho) - A
Presidência vai esclarecer esse assunto. A ponderação de
V. Ex.a é real, mas sem nenhuma importância regimental se essa emenda derrotar o relatório. Se derrotar, derrotou. O Regimento prevê o relatório derrotado. Não há
problema. Mas não posso inverter o Regimento, porque
aqui mesmo nesta Subcomissão, quando se tentou. uma
pequena inversão, seus membros foram contra. É evíden-
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qU,e .não há por que inverter, porque não há prejuízo

tdeolôgíeo, nem. de técnica, nem da sistemática. Prefiro
seguir o regulamento, se V. Ex.as compreenderem isso

para a tranqüilidade dos nossos trabalhos.
'
Gostaria de dar seguímento aos trabalhos. Tem a palavra V. Ex.a para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Primeiramente, gostaria que V. Ex. a me esclarecesse quando esta Comissão tentou inverter a ordem dos
trabalhos, :porque não me recordo.
O SR. PRESIDENTE (Cid SaMia de Carvalho) - Não
sei se V. Ex.a estava presente. Foi num debate do qual
participou o Sr. Camilo Oalazans, do Banco do Brasil. A
Presidência tentou inverter, e o Plenário foi contra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Entendi perfeitamente a questão de ordem levantada pelo Constituinte Darcy Deitos e fundamentada por
outros Constituintes. Entretanto, chamo a atenção de V.
Ex. a para o fato de que a estatíeação do sistema bancárío foi um tema muito debatido nesta Comissão, 'a ponto
de V. Ex. a , com sua inteligência, com o espírito de concílíação de que é dotado, com sua constante preocupação
quer nas reuniões formais da Comissão, quer nos encon~
tros informais que mantivemos, discutir este tema, analisar o problema da estatização ou não do sistema bancário. Lembro-me bem que, no início, V. Ex.a sempre colo'coU; l3: questão 'em ter~os de se estatízae o sistema, se prívatiza-lo ou, alternatívamente, manter o sistema misto
vigente. Não me recordo de nenhuma ação' de V. Ex.a
que não tenha priorizado ou dado detaque a este tema
tão empolgante, tão envolvente. Por isso, é procedente a
questão levantada pelo Constituinte Darcy Deitos. Veja
bem: se não há amparo regimental, até para nossa maior
tranqüilidade, seria interessante, antes de ouvirmos o Relator, que V. Ex. a , informalmente, submetesse 'a debate
estes temas. Que V. Ex.a também ouvisse os coristituintes
membros desta Subcomissão do Sistema Financeiro sobre
a estatísação ou não, prívatízação ou manutenção do sistema _misto vigente. Estes depoimentos que colheríamos
nos levariam, necessariamente, a dirimir, com a manífestação de cada Constituinte, tema tão conflitante, que sempre preocupou V. Ex.a na condueão dos trabalhos desta
Subcomissão.
"
Concedo o aparte ao nobre Constituinte Adroaldo
Streck.
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STREOK - Acho
procedente ,e pertinente la. proposta do nobre Constituinte
José_Carlos Vasconcelos, porque este é o principio dos nossos trabalhos hoje. No momento em que soubermos definitivamente, qual a posição da Subcomissão, inúinerds,
problemas, que poderão ser Ievantados, já por si deixarão
de exístír, Esta- proposta vem ao encontro do interesse do
grupo.
O SR. CONSTITUINTE JOSl5 CARLOS VASCONCELOS - Nobre Constituinte Adroaldo Streck V. Ex.a com
mais precísão ,e inteligência, definiu bem ~ meu p'ensan;re;n~o. O Pres1d~nte, homem democrata e de grande senSIbIlId3:,de, poderia refletir sobre isso e 'como uma preliminar. Nao digo .que s.e decida logo a questão. V. Ex. a , apesar' de toda Iíberaltdade, tem de cumprir o Regimento
Não pode fugir daquelas determinações, erradas ou cer~
tas, que foram aprovadas, após longos debates que antecederam a constituição desta Subcomissão ,e permitiram a
~onta.g~m da engrenagem que faz funcionar, de .maneíra
tao etícíente, no meu entendimento - e creio que hoje
também no entendimento da Nação - a Assembléia Nacíonal Oontdtutnte, O Constituinte Adroaldo Streck definíu.. com muita precisão e-mais felicidade do que eu o
que estava dizendo: o que se pretende é dirimir o m'ais
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polêmico tema desta Comissão, a fim de que possamos
continuar os trabalhos com maior tranqüilidade. Muitos
artigos do relatório do colega Fernando Gasparian terão
apreciação diferente, de acordo com a decisão e o espírito
desta Comissão. Portanto, entendo perfeitamente a preocupação dos Constituintes Darcy Deitos, Walmor de Luca
e Luiz Gushiken. Fica tudo muito mais fácil se, informalmente, V. Ex.a. colher a opinião dos Constituintes.
Acradíto que quem é 'a. favor ou contra a estatízação, quem
fizer opção pela prívatízação total ou pela manutenção
do sistema vigente, terá sua opinião clareada após ouvir
a médía do pensamento e da definição daqueles que integram a Subcomissão do Sistema Financeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Fica
suspensa .a sessão por 15 minutos. Vamos conversar na
sala da Subcomissão, trocar idéias e encontrar a melhor
solução. (Pausa.) Vamos aproveitar também 'esta pausa
para apresentação de pedidos de destaques para os que
ainda não o rízeram. Enquanto isto, vamos fazer uma
reunião com o Relator, membros da Subcomissão e tentar encontrar a solução.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - A título de informação apenas, pergunto quantos membros
temos presente no momento? A secretaria poderia informar?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - SoConcedo o aparte ao colega Luiz Gushiken.
mos vinte e temos dezenove.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - QuanO SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Queria
chamar a atenção do Relator para os resultados deste tos titulares?
tipo de votação, que podem prejudicar sua proposta. Veja
SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tesó. Defendo a estatãzação, mas, se ela for derrotada na mos Ovinte
membros, sendo quinze titulares e cinco suvotação, no meu próximo passo votarei favoravelmente plentes. Exatamente
o número dos compenontes da Subao projeto do Relator. Entretanto, se não existe uma hie- comissão.
rarquia na votação, se colocar a proposta do Relator em
primeiro lugar, a votação poderá ter o seguinte resultaO aR. WALMOR DE LUCA - Temos quorum para dedo: nós, que defendemos a estatização, votamos contra, liberar.
e aqueles que também são 'contra a proposta do Relator,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Fica
votam contra. E a maioria é contra '81 proposta do Rela- suspensa
a reunião por quinze minutos.
tor. De repente, teremos um resultado onde a proposta
do Relator irá por água abaixo, porque há um vício na
O SR. CONSTITUINTE Sl!lRGIO WERNEOK - Sr.
forma de votação. Não sei se ficou claro para o Relator Presidente, pela ordem. Gostaria de saber se o acordo
Fernando Gasparian. l!l por isso que, se não existir uma vai depender da totalidade dos membros.
hierarquia na votação, poderá haver este resultado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Isto vamos resolver agora, extra-oífcíalmente,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Gostaria de explicar que todos os argumentos são váliO SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILLANI - Não
dos. Tudo é muito polêmico em se tratando de uma As- consigo entender porque o acordo não é feito em plenásembléia Nacional Constituinte. Mas, há um Regimento rio. Deveria sê-lo.
- que não foi feito por mim, mas por todos nós - que
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) deve ser cumprido. No entanto, se a Comissão concordar,
suspenderei a sessão e faremos um debate informal. Ali.ás, Vamos decidir, não importa. o local. Pode ser aqui ou lá
foi o que quis razer durante toda a semana, ínelusíve dentro. A sessão está suspensa.
pensei em realizar uma reunião na ,residênci,a; do Relator
(É suspensa a reuníão.)
Ftlrnando Gasparian, e não foi possível. Temos outra soO
SR.
PRESIDENTE
(Cid Sabóia de Carvalho) lução se o Plenário concordar. Não quero alterar o Regime~to por causa de uma questão de ordem, que terei Finalizada esta parte informal, vamos reiniciar os trabade decidir, a ele contrário. V. Ex. as hão de convir que a lhos. Gostaria que os Constituintes prestassem atenção
boa técnica seria exatamente votar o tema estatização, ao seguinte fato: foi levantada uma questão de ordem
privatizacão ou sistema atual. Conseqüentemente, se a pelo Constituinte Darcy Deitos. A Presidência, interpreestatízaeão for derrotada, por exemplo, ou a privatização tando o Regimento Interno, decide indeferir a questão
o for. neste primeiro passo, todas as emend!lS estarão de ordem por inoportunidade, deferindo-a, no entanto,
prejudicadas. inclusive para destaques. l!: preciso prestar para; a rase competente, que é de exame das emendas. A
atenção a isto. Vamos supor que eu ponha em votaeão, decisão da Mesa está pronta. O pedido foi índeterído,
preferencialmente, a emenda do Constituinte Darcy DeiO SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presitos. Se ela for derrotada. todas as emendas estatizantes dente,
pela ordem. Quero deixar registrado nos Anais
estarão automaticamente derrotadas. Aliás, esta idéia desta. Subcomissão da Assembléia Nacional Constituinte o
nasceu de um diálogo meu com o colega Walmor de Luca. meu protesto por uma decisão que feve frontalmente o
Ainda ontem à noite falei a respeito d-essa mudança aqui Regimento Interno da Assembléia Constituinte. Quero que
e não encontrei receptividade nem a concordância de tolavrado em lata, paea que possamos conferir opordos. Depois que a reunião começou, não posso mudar o fique
tunamente.
um protesto contra uma decisão que não
Regimento. Foi impossível fazer um acordo com OS co~ condiz com 1:
a boa prática da democracia. Aliás, isto não
panheíros e à Presidência resta apenas cumprir o Rtlgl- mais me surpreende.
Dentro da Assembléia Nacional
mento. Gostaria que V. Ex.as compreendessem isso. Se V. Constituinte, em contacto
com as decisões que são tomaEx.as quiserem fazer um acordo ;paralelo, suspenderei a das, fico decepcionado. Fica,
portanto, lavrado o meu prosessão para conversar amigavelmente, retornando logo testo.
após.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - DeO SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - De cidida a questão de ordem do Constituinte Darcy Deitas,
a
acordo com a proposta de V. Ex. , :acho que o melhor ca- seu pedido será atendido integralmente.
minho é este.
O 'SR. CONSTITUINTE ROBERTO .JEFFERSON o SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - GoS- Sr. Presidente, respeitando a decisão de V. Ex.a, 'que intaria inclusive de congratular-me com o bom senso da detere o pedido de preferência do Deputado Darcy DeiMesa e de V. Ex.a Suspendendo a sessão, poderemos che- tos, democraticamente, como tem acontecido em outras
gar a um consenso que ordenará melhor nossos trmbalhos. Subcomissões - e sei que o espírito de V. Ex.a nesta hora,
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é a democracia e respeito, à decisão soberana deste Plenário - recorro respeitosamente da decisão de V. Ex. a
ao Plenário desta Subcomissão ;para que pudéssemos decidir sobre o acerto ou não da mesma. Respeitosamente,
repito, recorro ao Plenário da decisão de V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Cid SaMia de carvalho)
Lamentavelmente, o Regimento não prevê este, tipo de
recurso.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Prevê sim.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Decidiremos de acordo com o Regimento. (Pausa.) Decidindo a questão de ordem interposta com o recurso, neste
caso, cumpre-se o Regimento da Câ:mara Federal, que diz:
"O membro da Comissão pode levantar questão de ordem sobre ação ou omissão do órgão técnico que integra. Somente depois de resolvida
conclusivamente pelo seu Presídente, poderá a
questão ser levada em grau de recurso, por escrito ou oralmente, ao Presidente da Câmara:'
Neste 'caso, seria à Presidência da Assembléia Nacional Constituinte. Portanto, fica registrado o recurso de
V. Ex.a para conhecimento da Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, só mais um esclarecimento, para que possa melhor entender o processo de votação. Esta votação não
prejudica as demais emendas, qualquer que seía o mérito?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Nenhuma emenda fica prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - De maneira que a questão de estatízação voltará à discussão?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) - Todas as questões voltarão a ser examínadas, A votação do
anteprojeto em nada prejudica as emendas. l!: um aspecto formal que temos de cumprir. E faço um apelo a V.
Ex. as para que acolham ou não o relatório apresentado
pelo Relator Fernando GaspariJan. Cabe ?- V. Ex.as a aprovação ou não. Está em fase de votação o anteprojeto do
Relator Fernando Gasparian.
Concedo a palavra ao R,elator da Subcomissão, Constituinte Fernando Gasparian. V. Ex. a disporá de quinze
minutos.
O SR RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, Srs. membros da Subcomissão do Sistema Financeiro, depois dos acalorados debates, tentarei não me
deixar influenciar por eles. Vou assumir a importância
deste momento. Julgo que esta Subcomissão fez, durante
semanas, um trabalho muito importante, que tomou bastante do nosso tempo e todos os membros a eles se dedicaram profundamente. Além disso, vale ressaltar as idéias
que foram expostas aqui por trinta e sete convidados.
Depois de tdos os debates efetuados nesta Comissão, nós,
que estamos querendo mudar a economia brasileira, chegamos a uma série de idéias coincidentes, na maior parte
dos casos, algumas conflitantes, mas, sem dúvida alguma,
colocadas neste relatório e neste anteprojeto que, uma vez
aprovados, além de alguns destaques que serão aprovados,
teremos dado um grande passo para tal. Hoje em dia, o sistema financeiro brasileiro - é só abrir os jornais para
verificarmos isso - está pesando demasiadamente sobre
a produção brasileira. 1!: preciso que não só para este momento, mas para as próximas décadas, se façam modificações e se criem parâmetros novos, a fim de 'que esse sistema financeiro se torne capitalista, porque hoje não o é
- ainda estamos no sistema mercantilista - e que as
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forças do mercado passem a atuar mais. Temos, na verdade, um sistema oligopolista e cartorial. Alterando-se o
sistema financeiro, como certamente ocorrerá - e por
isso esta reunião é importante -, teremos modificações
rundamentaís na economia brasileira. O País é criativo
na agricultura, no comércio e na indústria, mas nosso
sistema financeiro não está acompanhando os outros setores de forma alguma; ele está, na verdade, asfixiando o
setor produtivo. As preocupações desta área hoje em dia,
inclusive da parte do Banco Central, não respondem aos
anseios até mesmo do Governo que apoiamos, através do
seu Ministério da Fazenda. Chegou-se a tal ponto de um
político do nosso partido, PMDB, dizer que era preciso
estatizar o Banco Central, porque, na verdade, este não
funcionava como órgão da União. Funciona praticamente
como um clube dos banqueiros, mantendo o status quo
desse sistema, que é onerosso para o progresso, impedindo-o. É evidente que o Governo também tem uma grande
parte de responsabilidade pela taxação que tem sido feita.
Todo o sistema, no fundo, é ineficiente e não trabalha de
acordo com a economia de mercado que muitos de nós,
ou quase todos, defendesnos, Portanto, aproveitando todas
as sugestões aqui feitas, elaboramos um anteprojeto que
vai eliminar, por exemplo, muitos dos desmandos, escândalos e impunidades com que hoje em dia o sistema financeiro tem convivido, inclusive o peso que tem representado
e a irresponsabilidade de alguns setores, que tem causado
uma grande parte da inflação brasileira. Vale a pena lembrarmos aqui uma série de escândalos nos últimos anos,
responsáveis, sem dúvida, por grande parcela da nossa
inflação. Tivemos o escândalo do HaIles, do Grupo Lume,
do Grupo Coroa-Brastel, do Grupo Independência, Decred,
do Banco União Comercial, do Banco Mineiro do Oeste. Foi
pelos insucessos dessa área que o contribuinte brasileiro
pagou. E pagou por todos esses prejuízos e desmandos, mas
ninguém foi preso ou punido. É preciso que mudemos isso
radicalmente. É preciso que as cartas-patentes, que permitem esse privilégio de poucos, mantendo esse sistema olígogolista, sejam extintas. O nosso projeto inclui isso. As
autorizações para o funcionamento do sistema financeiro
serão gratuitas, intransferiveis e inegociáveis. Fizemos essa
modificação usando emendas que foram apresentadas, como há outras que foram apresentadas e colocadas no projeto. Possa afirmar que esse trabalho foi feito por toda a
Subcomissão. É claro que em alguns casos, como o da estatização, alguns adotaram uma posição diferente de outros.
Mas é unânime a posição de todos os membros desta Subcomissão em relação ao sistema que aí está e que não
funciona. Pessoalmente, estou propondo, de acordo com o
que foi discutido nesta Subcomissão, uma série ide providências como, por exemplo, a abertura de novas instituições
bancárias e, para protegê-las, fizemos um sistema de seguro 'que não será sustentado pelo Governo, mas sim pelo
próprio sistema bancário; seguro para a economia e depósito popular, como há em outros países do mundo. Além
disso, propomos outra modificação, acompanhando a Comissão Afonso Arinos, proibindo que os bancos estrangeirs
recebam depósitos, o que é uma prática comum em vários
países do mundo, atualmente. Na Suécia, até este ano,
assim funcionava seu sistema bancário. Assim é no México
e na Venezuela, que só permitem aos bancos latinos-americanos receberem depósitos porque esses não tirariam
mais recursos do que uma agência no exterior tiraria.
Dispomos de pouco tempo, mas acho que já discutimos bastante esses assuntos. Temos ainda outro ítem. De certa
forma, se o Banco Central funcional' corretamente acabará com a possibiUdade de os bancos estatais emitirem
dinheiro, como vinha ocorrendo ultimamente - o que é
um problema sério - porque proíbe que eles emitam títulos. Quer dizer, as CDBs é uma forma que os Estados têm
para aumentar sua dívida pública, limitada pela lei e pelo
Banco Central, porque uma CDB de um banco estadual
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tem o mesmo valor que uma obrigação do tesouro estadual
para efeito de resgate. Portanto, uma série de providências foram colocadas, e talvez poderemos fazer com que o
sistema financeiro passe a competir, que exista concorrência e que as pessoas que praticam esses crimes contra a
economia sejam punidas. Além disso, o Conselho Monetário Nacional será extinto e em seu lugar o Congresso
volta a ter suas prerrogativas anuladas ao longo de vinte
anos de regime autoritário. Espero que essas mudanças
que estamos fazendo, se aprovado o relatório, sej am colocadas na Constituição e que os novos parâmetros modifiquem totalmente a vida econômica deste País, tirando
esse peso da produção brasileira. Assim, o sistema financeiro será um fator fundamental para que a produção
possa crescer de acordo com os nossos níveis de desenvolvimento.
Não sou advogado, mas sou contra a tecnologia que
se impôs neste País durante vinte anos. Digo isso porque
hoje se está argumentando com técnicas constitucionais,
como se existisse realmente uma técnica para se fazer
uma Constituição. Uma Constituição tem que conter o
fundamental para transformar a vida de um país, a fim
de que ele alcance seu desenvolvimento econômico e social,
equilibrado, sem desníveis regionais e com uma boa distribuição de renda. Digo isso a propósito das criticas que
temos recebido através dos jornais. Quando sugerimos alguns aspectos fundamentais, dizem que eles não devem
ser colocados na Constituição porque tecnicamente não
são assuntos constitucionais. A Lei de Usura é um dos
assuntos contido no relatório, e quero defendê-la especificamente. Se não for íncluída na Constituição não será
aprovada por lei-complementar, pois já temos leis desse tipo
circulando no Congresso há muito tempo. Muitos países
ainda utilizam o conceito de lei de usura que funcionou
no Brasil, muito bem, até a década de 60, para que a
economia não sentisse o peso, que hoje sente, dos juros
reais altissimos neste País. Justamente pelo fato de o nosso
País ser o recordista em valor-es de juros reais, é que será
a única nação a ter na sua Constituição um limite de juros.
Não há país no mundo que tenha um juro real de 40, 50,
60%, como acontece no Brasil de hoje. Estive esta semana
numa conferência internacional, onde conversei com representantes de diversos países, como Portugal, Itália,
Suíça e Austria que me afirmaram não ter juro real acima
de 6 ou 7% para o setor produtivo.
A lei de usura, quando existe nesses países, tem a
finalidade de controlar os agiotas, 'a usura, que então
passa a; ser eríme, Portanto, é válida esta modificação.
Senão, vejamos. Quando houver eoncorrêncía entre os
bancos, essa lei certamente não os atingirá porque eles
voltarão a fazer como no passado, nos anos 50, por ,exemplo, quando cobravam juros nominais de 6-% ao ano, pagavam seus empregados, tinham lucros e o sistema era
líquido. Não é como hoje, com um sistema ilíquido, em
que todo mês o Governo em face de mais um banco que vai
quebrar tem que colocar bilhões de cruzados para premiar a ineficiência, incompetência e inclusive, a desonestidade dos seus administradores. Citamos os casos dos
bancos Bulbraaileíro, União Ooméreíal e uma série de
outros que foram um desastre, impedindo que o sistema
acionário, a Bolsa de Valores exista neste País e que a
pequena e média empresa possa progredir, vendendo suas
ações ao público através da! Bolsa de Valores. Porque ninguém vai comprar uma ação que possivelmente lhe fará
um rendímento de 5, 15 ou 20% ao ano, quando poderá
ter um rendimento real de 20 ou 25% ao ano, se aplicar
em renda fixa. Realmente, essas transformações ocorrerão com essas providências que estamos propondo 'e farão com que a indústria, o comércio, a agricultura e a pequena e média empresa tenham os subsídios necessários
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para que o País aãeance os índices de desenvolvimento
que todos esperam. Muito obrigado. (Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Terminada a fala do Relator, poderemos, agora, encaminhar a; votação. Um Constituinte falará contra e outro
a favor do anteprojeto do Relator.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Walmor de Luca para
uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUOA - A minha! questão de ordem se baseia no art. 27, § 5.0 do Regimento Interno, que diz: "No encaminhamento da votação da matéria destacada, poderão usar da palavra, por
cinco minutos, dois Constituintes a favor, tendo preferência o autor do requerimento, e dois contra"..
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia. de Carvalho) Este artigo refere-se ao plenário e à votação dos destaques.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Peço
a V. Ex. a que me assegure a palavra, pois vou sustentar
minha questão de ordem. Veja V. Ex.a que a simples discussão de um destaque, de uma matéria menor, já permite o Regimento que falem dois a fa.vor e dois contra.
Seria uma incoerência, Sr. Presidente, que, ao votar exatamente o substitutivo, ou melhor, o parecer, a peça como
um todo, o fizéssemos como uma discussão menor do que
aquela que já assegura o próprio Regimento, ou seja, a
manifestação de pelo menos quatro, dois a favor e dois
contra. Daí por que, Sr. Presidente, pergunto em que disposítívo do Regimento V. Ex.a se baseia para determinar
que somente um falará a favor e outro contra?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vou responder à questão de ordem. Inicialmente, não se
prevê a pal-av:ra nem de um, nem de dois, a favor ou
contra. O fundamento que V. Ex.a apresenta refere-se ao
plenário na votação de destaques. Mas entende a Presídêncía que não haverá prejuízo no acolhímento de sua
questão de ordem. Assim, a Presidência designará dois e
dois, numa homenagem aJ V. Ex.a, porque ,entendo e que é
inteligente sua propositura e não haverá prejuízo ao Regimento.
Portanto, a Presidência acolhe a questão de ordem
para, discordando do seu fundamento, entendê-la no mérito e consagrá-la democraticamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, para; uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)' - Tem
a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Tenho acompanhado o trabalho de outras Subcomissões ,e o Relator procede à leitura do relatórío na
integra, antes que ele seja! submetído à votação.
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Isto
poderá ser feito, mas se torna dispensável, porque a distribuição foi feita ontem e todos nós tivemos muito tempo para a leitura. Contudo, soe V. Ex.a insistir, posso determinar a leitura.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Agradeço o def-erimento da minha questão de ordem. Muito obrigado.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, gostaria de dizer que estava 'Com intencão de ler
Se for dispensada a leitura, diria aos Srs. membros d~
Subcomissão que no art. 13 foi omitida a palavra "captadas".
I
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Relator, por isso é importante a leitura. V. Ex.a ,
em determinado ponto, pode encontrar alguma incorreção
e comunicar à Presidência e aos membros desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de' Carvalho) - Com
a palavra, então, o Sr. Relator para leitura do seu relatório. Depois, entraremos nos debates, como ficou resolvido na questão de ordem anterior.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Passo a
ler o relatório.
"Sr. Presidente, Srs. Constituintes, chegamos
ao termo da tarefa eometída a esta Subcomissão
da Assembléia Nacional Constituinte. Incumbiunos elaborar o capítulo referente à Subcomissão
do Sistema Financeiro. O 'cronograma e os parâmetros do Regimento foram rigorosamente cumpridos, com a realização de audiências, consultas
aos segmentos de interesse para a matéria na
sociedade, coleta de opiniões de constituintes, de
que resultou o apreciável número de sugestões e
emendas que nos foram encaminhadas.
O anteprojeto, por isso mesmo, reflete, na sua
integralidade, um denominador comum entre os
COnstituintes e o extrato dos subsídios que recolhemos ao longo das audiências públicas. Procuramos dotar o novo texto constitucional de
normas que. subordinem as atividades das instituições financeiras aos interesses da coletividade.
-Inexistindo na Constituição vigente dispositivos balizadores da intermediação financeira, a
tarefa desta SubCOlnissão foi a de traduzir os
anseios da sociedade, corporificando-os em um
conjunto de artigos que permitirão maximizar o
processo de desenvolvimento.
Acreditamos que a matéria contida em nosso
anteprojeto é de capital importância para corrigir
os, desvios que vêm ocorrendo ao longo dos anos.
, A ausência de princípios constitucionais na
Carta em vigor não apenas deixou de nortear os
intermediários financeiros para suas funções sociais mas também acabou por ensejar práticas
ora ilegítimas, ora ilegais, e, principalmente, a
usurpação de competência legislativa que deveria
'caber ao Congresso.
'
Uma legislação omissa, condescendência governamental e o sentimento generalizado de impunidades tem muito a ver com as origens de
inúmeros escândalos financeiros, que transferiram
para a sociedade prejuízos imensuráveis.
A profusão de normativos, às vezes confusos
e 'antagônicos, contribui pa.ra dificU!tar a .fiscalização, pela sociedade, do ~ste~a Fm~n~e!ro .Nacíonal, A deficiência da legíslação ordínáría, Juntamente com decisões casuisticas das autoridades
dos mais variados níveis, propícíaram o surgimento de toda sorte de desvios e descalabros, com
inevitáveis ônus para a sociedade, que sempre
paga a conta final.
Resultou dessa legislação o conflito entre um
quadro institucional que prevê um sistema flnanceiro especializado e a realidade em que mncíona,
regularmente, os chamados bancos múltiplos, a
demonstrar que as empresas se adaptaram mais
rapidamente às exigências do mercado do que as
autoridades demonstraram capacidade de modernizar os métodos de regulação.
'
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O anteprojeto ora apresentado à alta consideração desta Subcomissão procura modernizar e
tornar mais eficiente o Sistema Financeiro Nacional. De um lado, esforça-se por torná-lo mais
democrático. Exemplo disso é a autorização para
o estabelecimento de novas instituições bancárias,
sem ônus, a todos quantos comprovarem idoneidade e capacidade técnica, econômica e financeira.
Há outros pontos que mereceriam destaque
nesse momento. Não os mencionarei, por serem
do pleno conhecimento de Vossas Excelências.
Conheço o ponto de vista de cada um sobre todos
os artigos do projeto. Acolhi favoravelmente as
emendas de todos quantos contribuíram para o
aperfeiçoamento do texto, mesmo aqueles que mudaram substancialmente o espírito que norteou o
anteprojeto.
"Estou tranqüilo. Sei que a maioria deseja
inovar, realizar algo para o bem da coletividade,
neste momento tão importante da Nação.
Lembro-me, a respeito de inovação, de uma
passagem que se deu com George Washington, logo
após a Independência das 13 Colônias americanas.
Feit!'1 a independência, todos se perguntavam
que regime adotar. A grande maioria desejava a
monarquia. Queiram fazer de George Wanhington
seu rei. Afinal de contas era o único regime que
conheciam.
Aquele estadista, no entanto, recusou a proposta. Não podia aceitar ser rei, se havia feito a
independência das Colônias justamente para se
livrar de uma monarquia que impedia o desenvolvimento da nação. Era necessário inovar. E aquela
geração de imigrados teve a coragem de inovar.
Também nós estamos diante de uma oportunida~e ímpar na vida de uma geração. Nós podemos inovar.
O nosso quadro de referência é mesquinho.
Estamos saindo de 20 anos de um regime de arbítrio. O Sistema Financeiro Nacional está viciado
e reflete aqueles anos de arbítrio.
Precisamos, portanto, livrarmo-nos dessas
referências nefastas e arquitetar um novo sistema
financeiro para o Brasil.
]j) preciso audácia para tanto. Confio em Vossas Excelências para quebrar o quadro de referência que ai se encontra. - Fernando Gasparian,
Relator."
"ANTEPROJETO
Art. 10.

Compete à União:

I - emitir moeda;
rr - fiscalizar operações de crédito, câmbio,
capitalização e seguros;
rrI - legislar sobre sistema monetário e financeiro, suas instituições e operações;
IV - estimular a formação de poupança e
sua captação pelo sistema financeiro;
V - definir medidas para garantir a poupança popular.
Art. 2.° As instituições financeiras, públicas
e privadas exercem função social e suas atividades devem subordinar-se aos interesses da coleti-
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vidade, segundo os princípios gerais da ordem econômica e social definidos nesta Constituição.
§ 1.0 O exercício dessas atividades por instituições bancárias e financeiras, cooperativas de
crédito, bem como estabelecimentos de seguro,
previdências e capitalização do setor privado será
autorizado, sem ônus, a todos quantos comprovarem idoneidade e capacidade técnica, econômica
e financeira. Essa autorização é inegociável e intransferível.
§ 2.0 As taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações direta
ou indiretamente referidas à concessão de crédito,
não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será conceituada como
crime de usura, punida, em todas as suas modalidades, nos termos em que a lei determinar.
§ 3.° Os bancos de depósitos, de investimento, as companhias e corretoras de seguro e demais
instituições financeiras não poderão ter participação acionária de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.
§ 4.° A abertura e funcionamento de agências
de bancos ou instituições financeiras no município
fica condicionada à aprovação prévia da autoridade local, que poderá, através de lei municipal,
regulamentar horário, lugar e condições de funcionamento destes estabelecimentos, de forma compatível aos interesses da comunidade local.
§ 5.° As instituições, públicas e privadas, que
realizam intermediação financeira de qualquer
natureza, não poderão participar diretamente de
outras atividades econômicas, salvo em caráter
transitório e definido em lei.
Art. 3.° Os bancos e outras instituições financeiras estrangeiras, autorizados a funcionar no
País, não poderão receber depósitos ou outra forma de captação de recursos no mercado.
Art. 4.° É competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária;
II - estabelecer as condições e limites e autorizar a emissão de moeda e de títulos da dívida
pública federal, estadual e municipal;
lU - autorizar e aprovar empréstimos, operações, acordos e obrigações internas e externas
de qualquer natureza, contraídas pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios
e pelas entidades de sua administração direta e
indireta, ou sociedades sob seu controle.
IV - acompanhar e fiscalizar a atividade do
Governo e da Administração em matéria de política monetária, financeira e cambial;
V - aprovar o Orçamento Agregado Anual do
Sistema Nacional de Previdência Social;
VI - instituir Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro.
§ 1.0 A Comissão Especial Mista Permanente
do Sistema Financeiro do Congresso Nacional, por
iniciativa própria ou por solicitação de um terço
dos componentes do Senado e Câmara ad referendum do Congresso Nacional, poderá determinar
a sustação temporária ou definitiva de delibera-
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ções ou decisões do Poder Executivo, referidas
as políticas monetárias, de crédito comercial.
§ 2.° O Congresso terá trinta dias para referendar as decisões da Comissão Mista Permanente
do Sistema Financeiro, de acordo com o parágrafo
anterior. Decorrido esse período, as decisões serão
tidas como aprovadas.
§ 3.0 A Comissão Especial Mista Permanente
do Sistema Financeiro do Congresso Nacional incumbirá fiscalizar todos os órgãos financeiros do
Executivo ou a ele ligados.
Art. 5.° Ao Banco Central do Brasil, órgão
autônomo do Poder Executivo, compete, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas em lei:
I - emitir moeda e títulos de créditos de sua
responsabilidade, para execução da política monetária, nas condições estabelecidas pelo Congresso
Nacional;
U - executar a programação monetária;
UI - controlar as operações de câmbio;
IV - executar os serviços do meio circulante;
V - exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas em
lei;
"VI - dispor normas sobre a execução das
políticas monetária, de crédito e cambial e do
mercado de capitais observado o disposto 'na letra I do art. 4.°;
VII - estimular a criação de cooperatívas de
crédito.
§ 1.0 Seu presidente e diretoria serão índícados pelo Presidente dlll República, sendo nomeados para mandato de quatro anos, após ter suas
indicações ap!ovadas pelo Congreso Naciona.l, que
poderá também votar suas destituições ou apreciar expediente do Presidente da RepúblicaJ nesse
sentido.
§ 2.0 É vedada a eleição para a presidência e
diretorias do Banco Central do Brasil a quem tiver
exercido, nos últimos quatro anos anteríores à indicação, função de direção de qualquer entidade
financeira privada.
§ 3.0 l!J vedada a quem tiver ocupado a presidência ou diretorias do Banco Central do Brasil
exercer cargo em órgão ou entidade financeira privada, durante os quatro anos seguintes ao seu desligamento daquele banco.
Art. 6.° l!J vedado ao Banco Central do Brasil financiar direta ou indiretamente o Tesouro
Nacional, Distrito Federal, Estados, Territórios e
Municípios, bem como efetuar operações de crédito que não sejam destinadas à promoção da líquídez bancária.
Art. 7.° A execução orçamentária da União,
bem como a emissão e colocação de títulos da dívida .púbüca, serão procedidas pelo Tesouro Nacional através do Banco do Brasil S.A., como seu
agente financeiro, vedado a este a utilização desses recursos, salvo quanto a itens de despesa previstos no Orçamento Fiscal e autorizados pelo Tesouro para execução por seu intermédio.
Art. 8.0 Dependerá de autorização legislativa
a concessão de aval ou garantia de crédito pelo
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Tesouro Nacional, Banco central, autarquias e outros órgãos da administração deseentralízada sem
autonomia financ-eira, em favor de entidades não
controladas pela União, pessoas jurídlcas de dif-eito privado em geral, Estados, Municípios ,e entidades das administrações estaduais e municipais ou sob seu controle.
Parágrafo único. A autorização prevista neste
artigo poderá ser dada nas condições que a lei
determinar.
Art. 9.° A União, através de suas instituições
financeiras, não se responsabilizará pelos depósitos
ou aplicações nas instituições financeiras privadas
e bancos estaduais.
Parágrafo único. As instituições financeiras
privadas formarão Fundo de Seguro de Depósitos
Bancários, 'com o objetivo de proteger a economia
popular, garantindo depósitos ou aplicações até
determinado valor, que a lei definirá.
Art. 10. As disponibilidades de caixa da União
e de todas as entídades sob seu controle ou a ela
vinculadas, hem como as dos fundos de pensão de
todos os seus servidores públicos e empregados,
serão deposítados em instituições financeiras sob
o control-e da União. a fim de prov-er recursos para
aplicações prioritárias.
Parágrafo único. As operações de câmbio das
empresas, autarquias e fundações, pertencentes ou
controladas, direta ou indiretamente, pela União
Fed,eraJ, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e Municípios serão feitas pelos respectivos bancos estatais.
Art. 11. Os crimes praticados na gestão financeira serão de competência da Justiça federal.
Art. 12. A apltcação dos empréstimos e financiamentos de investimentos concedidos pelas
instituições rínaneetras públicas, de âmbito nacional, será distribuída pelas macrorregíões geográficas do País, obedecendo o critério da proporcionalidade direta à população.
Art. 13. Os depósitos ou poupanças captados pelas instituições financeiras em macrorregíões menos desenvolvídas, não poderão ser aplicadas em macrorregíões mais desenvolvidas.
DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS
Art. 14. Todas as atividades de fomento do
Banco Oentral do Brasil serão transferídas para
o Banco do Brasil S.A. e Bancos Regionais Federais, e todas as atividades relacionadas com o
Sistema Financeiro da Habitação, para a Caixa
Econômica FederaJ num prazo máximo de 90
(noventa) dias, contados da promulgação desta
Constituição.
PaJrágrafo único. Em igual período, o Banco Central do Brasil transferirá paea o Tesouro
Nacional todas as operações e encargos que não
se relacionem com as atividades específícas de
autoridade monetária.
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Executivo fará realizar ampla e círcunstancíada
auditoria das operações financeiras, relativas a
empréstimos e financiamentos obtidos em instituições estrangeiras, realizada pela administração
pública, direta ou indireta, federal, estadual e
municipal, bem como por pessoas jurídicas de
díreíto privado, sempre que praticadas com aval,
fiança ou qualquer outra garantia fidejussória
oferecida pelos órgãos referidos neste artigo.
§ 1.0 A auditoria prevista compreenderá o
exame de quaisquer contratos, protocolos, convênios e cartas de intenções relativos às citadas
operações financeiras, Independentemente de
seus termos, dos ativos financeiros objeto dos mesmos e da natureza jurídico-econômica das partes
contratantes, bem como a identificação e o acompanhamento das aplícaçõees realízadas com os
recursos obtidos.
§ 2.° O processo de auditoria financeira deverá ser singular e específico, devendo, em cada
caso, ser emitido, pela autoridade responsável,
laudo técnico a ser submetido à aprecíaçâo do
Congresso Nacional, em sessão conjunta, previamente instruído com o parecer conclusivo do TriIbunal de Contas da União.
§ 3.° Sempre que acolhida pelo Congresso
Nacional eventuais irregularidades apontadas nos
laudos ou no parecer citado no parágrafo anterior,
relativas a aspectos jurídicos das operações financeiras de que trata este artigo, quer se refiram à
soberania nacional a questões de Direito Internacional, público ou privado, ou à legitimidade de
práticas eomercíaís ou financeiras adotadas pelos
instrumentos dos atos acordados, poderá o Congresso Nacional encaminhar a matéria à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que sobre
ela se pronunciará, decidindo sobre a ocorrência
de atos ilícitos praticados por entidades sediadas
no País, sobre a responsabilização dos respectivos
agentes e sobre as penalidades aplicáveis a cada
espécie, podendo, inclusive, declarar a nulidade de
atos praticados pelas partes.
§ 4.° No caso previsto no parágrafo anterior,
in fine, o Poder Executivo deverá denunciar a
operação realizada à parte sediada no exterior,
com vistas à sustação dos efeitos externos dos
rererídos atos, bem como ao seu eventual saneamento jurídico.

Art. 17. Os bancos e outras instituições financeiras, autorizados a funcionar no País, de
que tratam o § 3.0, do art. 2.°, e o art. 3.°, encerrarão suas atividades no prazo improrrogável de
um ano, em que ficarão extintas as respectivas
licenças, sem ônus para a União.
Art. 18.
Nacional.

Fica extinto o Conselho Monetário

Este o relatório, Sr. Presidente. (Palmas.)

Art. 15. A taxa de juros real máxima, à data
da promulgação desta Constituição, será fixada
em 20% ao ano, decrescendo em dois pontos percentuaís, a cada trimestre, até alcançar o limite
máximo de 12%, fixado nesta Constituição, dentro de um período de um ano.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Como ficou decidido, vão falar dois Constituintes contra
e dois a favor. Os nobres Constituintes José Carlos Vasconcelos e Darcy Deitas pediram a palavra. Pergunto se
vão falar contra ou a favor. Primeiramente pergunto ao
nobre Constituinte Adroaldo Streck se V. Ex.a vai falar
contra ou a favor do anteprojeto.

Art. 16. .No prazo de um ano, contado da
data.de promulgação desta ·Constituição, o Poder

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK larei a favor.

Fa-
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o SR. PRESIDENTE (:Cid Sabóia de Carvalho) - Nobre Constituinte Darcy Deitos, V. Ex.a vai falar contra?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Falarei
contra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem,
também, o nobre Constituinte Sérgio Werneck, que falará
contra.
O SR. CONSTITUINTE JOSfl CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, sugiro que devam primeiramente
falar os que votarão contra.
a SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Exatamente. Aceito a sugestão de V. Ex. a Primeiramente os
que votarão contra. Inicialmente falarão os nobres :Oonstituintes Darcy Deítos, Sérgio Werneck, Adroaldo Streck
e José Carlos Vasconcelos. Essa é a ordem.
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Sr.
Presidente, pode-se falar também alternado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Podemos falar alternado. fl até mais inteligente. Inicialmente, concedo a palavra ao nobre Constituinte Darcy
Deitas, que falará contra.
O SR. CONSTITUINTE JOSfl CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, sugeriria, para que a coisa ficasse
bem democrática, que falasse um contra e um a favor.
a SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - )i;
exatamente isso que vamos fazer, nobre Constituinte. Lembro aOS nobres Constituintes que a duração para cada
um é de três minutos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Sr. Presidente Srs. Constituintes, entendo que o anteprojeto do
ilustre Relator Fernando Gasparian, muito embora no seu
bojo traga alguns avanços necessários para se colocar um
freio nas ações dos banqueiros privados deste Pais, poderia ter avançado muito mais. Gostaria de ser bem didático visto que o tempo é resumido, e dizer que defendo
e d~fendi durante todos esses dias, durante mais de meses
em que fazemos parte desta Subcomissão, e até como postura política, a estatização do sistema. Aqui já coloquei a
minha posição, o porquê da estatização, o motivo pelo qual
o resultado do sistema financeiro tem que ser direcionado
para se resolver os graves problemas sociais deste País.
A minha posição a esse respeito já foi colocada, e o anteprojeto de V. Ex.8<, Sr. Relator, optou não pela estatízação,
muito pelo contrário; até ampliou e facilitou a formação
de novos estabelecimentos de créditos: O nobre Relator
colocou, no § 2.° do art. 2.°, que as taxas de juros reais
deverão ser de 12%, com o que concordo; dou o meu
apoiamento. Só discordo, evidentemente, nas Disposições
Transitórias, no art. 15, quando o Relator Fernando Gasparian quer continuar permitindo que os banqueiros continuem matando a economía nacional, a agricultura nacional, o comércio, a indústria, e - por que não dizer?
- todo o povo brasileiro, colocando aqui que ela se inicia
com 20% e vai decrescendo dois pontos percentuais a
cada trimestre, até alcançar o limite máximo de 12%.
Tem que ser 12% já e agora, porque a Nação não agüenta
mais, o povo brasileiro não agüenta mais ser roubado, com
taxas de juros cobradas pelo sistema financeiro nacional.
Vi aqui, no art. 4.0 um item que me chamou a atenção,
o item III, que diz:
"Art. 4.° É competência exclusiva do Congresso Nacional:
III - autorizar e aprovar empréstimos, operações, acordos e obrigações internas e externas
de qualquer natureza, contraídas pela União, -pe-

Agosto de 1987

los Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e pelas en tidades de sua administração direta
e indireta, ou sociedades sob seu controle."
Acho válido, só que aqui não ficou estabelecido o
prazo.
Encontrava-me no Estado do Paraná, de onde cheguei
ontem pela manhã, e pude constatar municípios que estão
com empréstimos para serem apreciados pelo Senado Federal há mais de um ano. E, o que é pior, aqui não se
estipulou o prazo. E, pior ainda, quando o Senado Federal
aprecia, é em cruzeiros. Temos propostas que estão aí em
cruzeiros ainda. Não se colocou em OTN ou em Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional. Então, aqui se teria de
estabelecer o prazo, porque não pode o município, com o
chapéu na mão, implorar para poder contrair um empréstimo de saneamento básico, de urbanização, e esperar que
o Senado da República aprecie depois de um ano ou de
u~ ano e meio o seu justo pleito junto à instituição fínancerra,
O projeto de V. Ex.a nobre Relator, teria que ser alterado nesse ponto, por isso, merece restríções. Quero colocar no final a minha posição.
Nobre Relator, V. Ex. a dispôs no anteprojeto que compete ao Congresso Nacional instituir uma Comissão Mista
Permanente e não estabeleceu os critérios. Quem serão os
iluminados que irão compor essa Comissão Mista? É a
minha defesa. V. Ex. a depois terá o tempo necessário se
quiser usar da palavra.
'
~presentei uma emenda para que tivéssemos a permanencia do Conselho Monetário Nacional, ouvindo os representantes do Congresso Nacional, da indústria, da agricultura e dos trabalhadores, em que esse Conselho realment~ fosse representativo do setor produtivo nacional e
também do Congresso Nacional, aí sim ser enviada a lista
de sua composição para o Presidente da República.
V. Ex. a colocou aqui que O Presidente do Banco Central será indicado pelo Presidente da República, sendo nomeado para um mandato de quatro anos. Acho essa medida válida. Apresentei proposta no sentido de que os Presidentes do Banco do Brasil e do BNDES também passassem pelo crivo do Congresso Nacional e não fosse da rorma como se dá hoje a nomeação dos ocupantes desses cargos, -que entendo de relevância.
A

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Carvalho) - Peço
a V. Ex.a que conclua, porque seu tempo está esgotado.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Vou concluir, Sr. Presidente.
Com restrições, votarei favoravelmente em parte ao
seu anteprojeto. Quanto aos destaques das matérias que
aqui levantei, eu as defenderei posteriormente, nas emendas que serão discutidas, porque o seu anteprojeto, como
disse no início da minha fala, embora tenha alguns avanços, poderia ter caminhado muito mais, para tranqüilidade
e defesa da sociedade brasileira, contra a voracidade e a
ganância dos banqueiros privados nacionais. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Constituinte Adroaldo Streck.
-O .SR. CONSTITUINTE .ADROALDO STRECK - Nenhum dos nobres Constituintes ignora que o sistema financeiro brasileiro se transformou numa verdadeira imoralidade nos úítímos anos. Estamos aqui para acabar - penso.:- com o critério de aos amigos tudo, aos inimigos os
rigores da lei. Isso _não pode _persistir. Neste ponto, entendo que o relatório do ilustre Constituinte Fernando Gasparian é bom, embora eu 'próprio tenha apresentado alguns
destaques, Precisamos esclarecer meihor alguns pontos,
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mas, em tese, ele consulta os interesses da sociedade brasileira.
Vou dar a V. Ex.as o exemplo que eu mesmo pude
testemunhar - de uma imoralidade profunda, ocorrida no
meu Estado e que, certamente, deve ter acontecido em
todo o País. Há determinado tempo - não sei se esse critério persiste até hoje - os recolhimentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço eram feitos - e continuam
a sê-lo - pela rede privada. Num período de mais ou
menos duas semanas após o recolhimento, esse dinheiro
ficava parado, e é claro que o banqueiro privado o usava,
colocando-o em mercado aberto para render, e restituía
uma parte de até 30% do lucro obtido durante aquele período ao empresário, que havia depositado uma quantia de
dinheiro que, àquela altura, já pertencia ao Governo da
União. São essas coisas, aparentemente pequenas, que
precisamos corrigir, através da instituição de um capítulo
dentro da nova lei que contemple formas adequadas de
condução do sistema financeiro brasileiro.
De uma vez por todas, precisamos estabelecer nessa
lei que o Governo, emitindo para cobrir seu déficit público,
não poderá permitir, em hipótese alguma, que as empresas
a ele vinculadas, as estatais, tomem esse dinheiro e o coloquem no over para render. Pergunto: render com que suporte, se essa emissão foi sem lastro? Penso que essas
questões, em princípios gerais, foram colocadas no relatório do ilustre Constituinte Fernando Gasparian. Concordo
com o relatório em tese, mas já apresentei pedido de alguns
destaques, para que ele seja adaptado à verdadeira realidade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Constituinte Sérgio Werneck.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, em que pese a minha discordância com relação a alguns dispositivos constantes do
anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro, apresentados no trabalho do Relator, Constituinte Fernando
Gasparian, não poderia deixar de reconhecer de público a
qualidade do trabalho e, principalmente, o esforço desenvolvido pelo Relator, no sentido de procurar um consenso
entre os Constituintes. S. Ex. a desenvolveu trabalho de
grande envergadura, tentando atingir esse consenso.
Minha discordância em relação a alguns dispositivos
do trabalho não tira, de forma alguma, o mérito do Relator, pelo contrário. Acho da maior importância sejam anaUsados esses dispositivos que me parecem inadequados, não
somente no que tange à sua inclusão na Constituição, como
também à sua própria concepção.
.
Durante a apresentação e a defesa das emendas - de
algumas delas pedi destaque - terei oportunidade de expressar meu ponto de vista, tentando aprimorar o trabalho
do Constituinte Fernando Gasparian. Em alguns casos, tentarei suprimir dispositivos que, na minha opinião, não deveriam constar da Constituição, embora seja favorável à
inclusão de dispositivos iguais na legislação ordinária, dada a dificuldade que se tem para fazer modificações na
Constituição e também tendo em vista o propósito de toda
a sociedade de conseguir uma Constituição que tenha maior
longevidade.
Deixo registrados meu desacordo em relação a alguns
dispositivos e o meu aplauso ao Relator,' Constituinte Fernando Gasparian, principalmente no que diz respeito aos
artigos em que S. Ex.a traz grande aperfeiçoamento, grande modernização ao sistema financeiro e também alguns
dispositivos em que S. Ex.a tenta a moralização do sistema
financeiro nacional, o que é muito bem recebido ..,.. tenho
certeza - por toda a sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Constituinte José Carlos Vasconcelos. .
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O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, pela ordem. Eu também me havia inscrito para
defender a proposta. Pensei que V. Ex. a tivesse registrado
meu nome.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Escolhemos quatro, de acordo com a ordem de inscrição.
Por isso, não consta o nome de V. Ex. a
Com a palavra o Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
Sr. Presidente, percebemos dois tipos de críticas ao
relatório do Constituinte Fernando Gasparian. No primeiro, parece-me, induzido por algumas instituições fínanceíras privadas, se procurou, sob todos os aspectos, dificultar
o trabalho desta Subcomissão e também os avanços propostos no relatório. OUvi dizer que algumas proposições
apresentadas pelo Constituinte Fernando Gasparian não
poderiam constar do texto constitucional.
Não realidade, parece-me que tudo que posso servir
de parâmetro para bom funcionamento do texto deve
constar do texto constitucional. Uma Constituição é feita
para defender os interesses da Nação, para firmar um
pacto social, e, nesse capítulo do sistema financeiro, não
é possivel deixar fora da Constituição normas propostas
pelo nobre Relator.
Outro tipo de crítica é aquele a que se referiu o nobre
Constituinte Darcy Deítos, ou seja, a de que o Relator não
adotou a estatização do sistema bancário. Da ótica dos
que defendem a estatização, essa crítica é profundamente
Justa, porque, de fato, S. Ex.a não fez essa opção.
Quanto ao primeiro tipo de crítica, o que observamos
é a tentativa de intervenção nos trabalhos desta Constituinte contra avanços reais que temos de conquistar sob
pena de estarmos inviabilizando a Nação brasileira. '
Pegunto a V. Ex.as: Quem poderá negar que esse relatório moderniza o sistema financeiro? Vejam bem, o Rela·
tor consegue, no meu entendimento, assumir uma posição
no relatório que poderá parecer até contraditória. Ele fortalece o sistema oficial e o sistema privado. Se deixarmos
a paixão de lado, veremos que, na modernização proposta
pelo Constituinte Fernando Gasparian, ganham as instituições financeiras, públicas e privadas. Estão aí os ganhos
reais do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
e dos bancos regionais, que antes nunca foram objeto de'
preocupação do Constituinte, sequer do legislador ordínã.río. Com referência aos bancos privados, está aí a grande
conquista, que é acabar com a carta-patente, permitindo o
surgimento, dentro do sistema da livre iniciativa, de grande número de empresas privadas.
Na realidade, no meu entendimento, isso se dá porque
o Constituinte Fernando Gasparian teve uma visão mo der'nízadóra.
'
Por outro lado, Sr. Presidente, ele fortalece profundamente o Congresso Nacional, inclusive propondo a criação
da Comissão. Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso Nacional, que terá participação decisiva
na regulamentação das normas do sistema financeiro. O
que poderá contrariar a alguns setores é .que S. Ex.a dá
ordenamento a esse sistema, dentro da proposta de modernização. Limita o direito que têm os bancos privados oficiais de cobrarem taxas de juros reais acima de 12%.
Ele diz muito bem: Qual País poderá se desenvolver e
incentivar as atividades produtivas cobrando juros reais
acima de 12%? Ele regionaliza as aplicações dos bancos
oficiais e impede sejam Diretores 'do Banco Central aqueles
que tiverem exercido atividades anteriormente no sistema
privado, proibindo também que as exerçam nos quatro
anos seguintes. Isso é bom, porque, se defendemms a inda-
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pendência do Banco Central, dentro dos limites aqui estabelecidos, temos de desvinculá-lo inteiramente da iniciativa privada e submetê-lo ao ordenamento não só do Poder
Executivo, mas também do Legislativo.
Discordo, evidentemente, de alguns pontos do relatório.
Essas discordâncias serão explicitadas nas emendas, nos
destaques e nos debates, na votação das emendas e dos
destaques que forem feitos.
Chamo a atenção de V. Ex.as: o relatório do anteprojeto do Constituinte Fernando Gasparian é um avanço modernizador. Não é contra os bancos oficiais, nem contra a
iniciativa privada. Apenas subordina a atuação da iniciativa privada aos interesses do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Passamos à votação. Os Constituintes que estiverem de
acordo dirão "sim"; os que estiverem contra dirão "não".
Essa votação não alterou ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Sr. Presidente, pela ordem. De acordo com o Regimento, V. Ex.a tem de abrir prazo para apresentação dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Já
foi aberto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Perdoe-me, esse prazo antecede imediatamente à votação da matéria. Em toda Subcomissão é aberto um prazo
de quinze minutos, para que sejam feitos os destaques.
Eu apresentei em uma, porque estou acostumado a ver o
trabalho de duas Subcomissões. Ontem fiquei aqui das 15
até as 24 horas acompanhando os trabalhos da Subcomissão dos Estados. Não podemos concluir a votação sem
que seja aberto esse prazo. Isso está no Regimento. Solicito a V. Ex.a que leia atentamente não só o Regimento,
mas também as instruções.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
explicar a V. Ex.a: já abri o prazo para os destaques antecipadamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Não pode. Só pode ser aberto depois da leitura. O conhecimento oficial do relatório e do anteprojeto ocorre
quando o Relator termina a leitura da peça.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não
há problema. Poderemos abrir novamente o prazo, embora
todos os destaques já estejam requeridos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONC~LOS
_ V. Ex. a me perdoe, não requeri nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, V. Ex. a e todos os demais que o desejarem terão prazo
para requerer.
A sessão ficará suspensa por quinze minutos para apresentação de novos destaques.
(Suspensa a sessão por quinze minutos'>
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Declaro reaberta a sessão.
Vamos proceder à votação do anteprojeto apresentado
pelo Constituinte Fernando Gasparian, Relator da Subcomissão do Sistema Financeiro. Esclareço aos nobres Constituintes alguns detalhes da maíor importância: primeiro,
a aprovação do anteprojeto do Relator não significa prejuízo de nenhuma emenda.
Esclareço também que, após a votação deste anteprojeto, passaremos à votação global das emendas, favoráveis e contrárias. Finalmente, apreciaremos os destaques apresentados com os respectívos pedidos de prefe-
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rêncía. Iremos examinar os destaques e as preferências
no outro período da nossa reunião. Também é preciso saber que, sem a conclusão total dos trabalhos, o relatório
não será considerado como aprovado finalmente, o que
significa dizer que todos os destaques necessariamente
terão de ser examinados, para que se tenha aprovação da
matéria final.
Com esses esclarecimentos, temos também a informar
o seguinte: a votação será nominal. Faremos a chamada
dos Constituintes, utiEzando a listagem especial de votação elaborada em ordem alfabética, de acordo com o art.
67 do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte. O
resultado parcial será proclamado à medida que se
sucederem os votos, vedada a modificação de voto, depois
de colhido o de outro Constituinte. Isso consta do § 2.0 do
art. 67 do citado Regimento.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUiNTE DARCY DEITOS - Eu gostaria de obter um esclarecimento de V. Ex.a com relação à
questão de deolaração do voto. V. Ex.a, há pouco, disse
que seria "Sim" ou "Não". Não entendo dessa forma. De
acordo com o regulamento distribuído aos membros desta
Subcomissão, consta, no art. 11, que o voto será pela aprovação, com restrições, ou vencido, quando for pela rei eíção evidentemente. Acho que a mecânica tem que ser de
outra forma: aprovado, com ou sem as restrições, e vencido aquele que ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Isso
faz parte da declaração de voto, que será permitida. Vossa
Excelência poderá declarar o seu voto na ocasião.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Exatamente. Eu gostaria que V. Ex.a esclarecesse a todo o plenário que essa é a forma, de acordo ...
O SR. PRESIDENTE (Oíd Sabóia de Carvalho) - A
votação é "Sim" ou "Não". O "Sim" poderá ser explicado.
Isso terá que ser explicado dentro de um espaço muito
breve, por causa do tempo, a não ser que o Constituinte
tenha alguma coisa especial a acrescentar. Será a justificativa do voto.
O Sr. Relator deseja fazer um pequeno esclarecimento
antes da votação.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Eu queria
pedir a atenção dos Srs. Constituintes para um erro que
há aqui. Tenho que colocá-lo antes da votação, do contrário ficará errado o relatório votado. Temos as vantagens
do computador, mas temos as desvantagens no seu uso,
pois ele pega uma frase, joga-a num lugar errado, e ela
ali permanece. Na impressão do meu projeto, eu gostaria
de pedir a atenção de V. Ex.a para o art. 6.°, que não tem
parágrafo único. Este se refere ao art. 8.° Ao invés de
deixar neste artigo, o computador o jogou no art. 6.° Esse
parágrafo é importante porque permitirá agilizar a autorização legislativa na concessão de avais ou garantias de
crédito do Tesouro, Banco Central e tudo o mais, pois
para pequenas importâncias certamente a lei ordinária
deverá fixar que o Congresso delegará poderes para as
entidades ou, talvez, para a Comissão Especial Mista que
é aqui prevista. Essa autorização legislativa para conceder
um aval deverá ficar, talvez, para quando for discutida a
lei pertinente para os grandes avais, como foi o caso
Ludwig, por exemplo, que certamente foi discutido na
Câmara e que nunca deveria ter sido dado; ou como no
caso daqueles outros empreendimentos em que o Governo,
depois, acabou soeíalísando os preíuísos, como ocorreu,
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por exemplo, com a Ultrafértll, que foi feita por grupos
privados. Compraram tudo e, posteriormente, quando não
deu certo, o Governo acabou honrando o aval que tinha
dado e ficou com a empresa. O art. 8.0 tem esse parágrafo
único, que foi colocado, por erro do computador, no art.
6.0 Por favor, anotem: esse parágrafo único pertence ao
art. 8.0
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Vamos à votação, explicando que, de acordo com a orientação recebida, teremos de cumprir o § 5.0 do art. 21 do
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, que diz
o seguinte:
"Cada membro da Comissão poderá apresentar, no momento da votação, ou na reunião do dia
subseqüente, a justificação escrita do seu voto."
Vamos chamar os Constituintes integrantes da Subcomissão. Os que estiverem ausentes serão substituídos pelos Suplentes, de acordo com a ordem da chegada, de tal
sorte que os partidos terão o mesmo número de votantes,
de acordo com as designações das lideranças e atento ao
Regimento da Constituinte. Explicando, chamaremos todos
os titulares. Na ausência destes, em seguida chamaremos
os respectivos Suplentes, que farão a substituição daqueles
que não estiverem presentes.
Chamarei os Constituintes para que votem, aprovando
ou não o trabalho do Relator. Vamos proceder à votação.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Peço
a V. Ex.a. que esclareça uma dúvida que me assalta neste
instante. Ela se baseia - inclusive, é a minha questão de
ordem - no art. 13 e seus §§ 2.° e 3.° O art. 13, § 2.° do
nosso Regimento diz o seguinte:
"Os membros de cada Comissão serão índícados pelas Lideranças partidárias, obedecido, em
cada uma delas, tanto quanto possível, o critério
da proporcionalidade partidária que se aplica, ainda, ao conjunto de cargos de Presidente, Vice-Presidente. e Relatores."
Como anunciei, minha questão de ordem também se
sustenta no § 3.0 desse mesmo artigo que diz:
"§ 3.° Salvo o disposto no § 1.0 deste artigo
quanto aos Presidentes e Relatores ... "
O § 1.0 diz:
"Além das Comissões referidas neste artigo,
haverá uma Comissão de Sistematização, integrada
inicialmente por 49 (quarenta e nove) ... "
Aqui se diz que os Presidentes das demais Comissões
e os Relatores das Subcomissões fazem parte, automaticamente, da Comissão de Sistematização.
Continua o § 3.° do art. 13:
" . .. cada Constituinte somente poderá integrar
duas Comissões, uma como titular e outra como
Suplente, devendo as bancadas de pequena representação optar pela Comissão ou Comissões que
preferirem".
Sr. Presidente, em função exatamente desses dispositivos regimentais da Assembléia Nacional Constituinte, há
vários partidos que não têm sequer sua representação nesta
Subcomissão: Se não me falha a memória, são cinco' ou
seis. Da mesma forma, os partidos maiores têm a sua
representação. Nesta Subcomissão, de acordo com íntor-
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mações que tenho em mãos, temos dezenove membros:
Cid Sabóia de Carvalho, 1; Divaldo Suruagy, 2; Sérgio
Wern·eck, 3; Fernando Gasparian, 4; Basílio Villani, 5;
Darcy Deites, 6; Harlan Gadelha, 7; José Carlos Vasconcelos, 8; Mauro Campos, 9; Rose de Freitas, Hl; Sérgio
Spada, 11: Walmor de Luca, 12; Ivan Bonato, 13; João
Machado Rollemberg, 14; Pedro Ceolin, 15; Ruberval Pilotto, 16; Adroaldo Streck, 17; Luiz Gushiken, 18 e Fábio
Raunhetti, 19.
Há poucos instantes, V. Ex. a anunciou que esta Subcomissão se compunha de vinte membros. Pergunto a
V. Ex.a de que forma essa Subcomissão passou a ter vinte
membros, se tenho aqui, inclusive, o "Diário da Assembléia
Nacional Constituinte", que exatamente diz ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - São
dezenove. Posso responder à questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr. Presidente, dezenove membros significa dizer que a bancada
do Partido da Frente Liberal tem, nesta Subcomissão, três
membros: Ivan Bonato, João Machado Rollemberg e Pedro
Ceolin. E, com Divaldo Suruagy, são quatro. É isso, Sr.
Presidente?
São es~es os quatro membros: Divaldo Suruagy, Ivan
Bonato, Joao Machado Rollemberg e Pedro Ceolin. Constato, Sr. Presidente, que todos os quatro estão presentes,
como constato também que, na bancada do PMDB, há dois
ausentes: Rose de Freitas e Harlan Gadelha. Para que não
tenhamos tumulto na votação, é preciso que fique estabeleci~o desde agora: quem votará nos lugares dos companheíros Harlan Gadelha e Rose de Freitas, enquanto eles
não estiverem presentes?
Esta a primeira questão de ordem que apresento a
V. Ex.a., antes de se iniciar o processo de votação. Creio
até me adiantando à decisão da Mesa, que serão esses os
Suplentes.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
responder à questão de ordem de V. Ex.a. Primeiramente,
o Presidente da Comissão, que congrega as nossas Subcomissões é membro desta Subcomissão, mas sua presença
aqui é vedada pela sua condição de Presidente da Comissão; daí por que só são dezenove. O vigésimo seria o
Constituinte Francisco Dornelles.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Qual a letra do Regimento que determina isso? Direito
a voto? O Constituinte Francisco Dornelles não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Va·
mos decidir a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, parece que eu não fui muito claro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vamos decidir a questão de ordem, e aí V. Exas poderão
apoiar. Vou decidir de acordo com isto aqui. O que está
publicado. não tenho competência para alterar, pois é um
trabalho da Constituinte em si. Vou seguir exatamente
esta publicação dos membros da Subcomissão. Os que estiverem ausentes serão substituídos pelos Suplentes do partido, de acordo com a ordem de chegada e de assinatura
do livro. Quem assinou primeiro é que irá votar.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, V. Ex.a. disse que anunciará de acordo com o
papel que tem em mãos. Para não deixar dúvida, gostaria
que V. Ex.a , antecipadamente, lesse para o plenário e comunicasse quem são os titulares desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - São
os que estou chamando agora.
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o SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - São
exatamente aqueles dezenove que relacionei?
O 8R. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Exatamente, os que estamos chamando.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Tenho
uma relação que fala em dezenove membros que são:
Cid Sabóia de Carvalho, 1; Divaldo Suruagy, 2; Sérgio
Werneck, 3; Fernando Gasparian, 4; Basilio Vlllani, 5;
Darcy Deitos, 6; Harlan Gadelha, 7; José Carlos Vasconcelos, 8; Mauro Campos, 9; Rose de Freitas, 10; Sérgio
Spada, 11; Walmor de Luca, 12; Ivan Bonato, 13; João
Machado Rollemberg, 14; Pedro Ceolin, 15; Ruberval Pílotto, 16; Adroaldo Str-eck, 17; Luiz Gushiken, 18; e Fábio
Raunheitti, 19.
Sr. Presidente pergunto ...
O SR PRESmENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - São
dezenove. São esses que vão votar.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, V. Ex.a não respondeu à minha questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Um
minuto, que já passo à questão de ordem do nobre Constituinte.
Na verdade, não posso alterar essa relação, nem para
mais e nem para menos. Agora, surgida alguma questão
de ordem que envolva outro mérito da questão, serei obrigado a decidir.
Com a palavra o Constituinte Divaldo Suruagy, para
uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, eu havia solicitado a palavra, se o nobre Oonstituinte me permite. O Constituinte Francisco Dornelles
é membro nato de todas as Subcomissões. Presidente da
grande Comissão que foi subdividida nas três Subcomissões, é membro nato desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - E se
encontra aqui presente na pessoa do Constituinte Homero
Santos. Eu gostaria que V. Ex.a explicasse se o Constituinte Homero Santos tem direito' de voto, representando
e substituindo o Constituinte Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Cid sabóia de Carvalho) - A
Presidência irá resolver a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - É o
oposto. O Presidente desta Subcomissão, o Constituinte
Cid Sabóia de Carvalho, independentemente de pertencer
ou não, terá direito a voto na outra Subcomissão maior,
e não de lá para cá. Nesse caso, vamos trazer o Presidente
Ulysses Guimarães para votar aqui também.
O aR. CONSTITUINTE DIVAlJDO SURUAGY - Se o
Constituinte Walmor de Luca me permitir, embora reconheça os brilhantes conhecimentos regimentais que possui,
a questão de ordem tem que ser respondida pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou.
responder à questão de ordem de V. Ex.a A do Constituinte
Walmor de Luca já foi devídamentê respondida. Para ficar
bem claro, a Presidência não tem como alterar essa rela-
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ção que aqui está: compete à Presidência substituir pelo
Suplente do partido o Constituinte faltoso, na ordem de
chegada. É só o que a Presidência pode fazer. O Constituinte Divaldo Suruagy submete, no entanto, a questão:
o Constituinte Francisco Dornelles, Presidente desta Comissão, é membro desta e sofre impedimento por ser
Presidente da outra. No caso, há direito de ser substituído
nesta Subcomissão? Esta a questão de ordem que está
posta. A Presidência não tem como responder a esta questão de ordem, pelo Regimento da Casa. Mas a Presidência
teria os princípios gerais do Direito para decidir essa questão. Se o Constituinte Francisco Dornelles é impedido,
esse impedimento é de caráter pessoal, e não impeditivo
da proporcionalidade do partido. Portanto, pergunto à
Secretaria se a proporcionalidade do PFL é de quatro ou
de cinco votos nesta Subcomissão. (Pausa.) Recebo a informação de que o PFL só tem quatro votos nesta Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr Presidente, peço a palavra pela ordem.
.
O SR. P~ESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Deixe-me terminar de responder a esta questão de ordem
que passo a palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - É só para
socorrer V. Ex,.s.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - O art. 13
7.°, do nosso Regimento é claro quanto à questão levan~
tada pelo Constituinte Divaldo Suruagy.
"Ao Presidente e ao Relator de cada Comissão
fica vedado integrar as respectivas Subcomissões":
É vedado. Portanto, o Presidente da nossa Comissão
Temática não tem o direito de integrar esta Subcomissão
não podendo, evídentements, ser substituído.
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Traduzindo, para ficar bem claro: o Constituinte Francisco Dornelles, originariamente pertencia a esta Subcomissão. Sendo eleito Presidente da Comissão, prejudicou-se
nesta. Então, S. Ex.a, de direito, não pertence a esta Subcomissão, por ser o Presidente da Comissão propriamente
dita. Do PFL votarão aqueles que estão consignados aqui,
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Não posso
fazer de outro modo. Peço a atenção de V. Ex.a
O SR CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr Presidente, Ide quantos membros se compõe esta Subcomissão:
dezenove ou vinte?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vinte membros, com prejuízo de um, que foi eleito Presidente da Comissão.
O SR.. CONSTINTUINTE DARCY DEITüS - São dezenove.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Exatamente.
§

O SR. CONSTITG'INTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, pela ordem. Minha questão de ordem é à guisa
de esclarecimento. O Constituinte Fábio Raunheitti, meu
companheiro de Partido, o PTB, foi transferido desta Subcomissão para a Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira. Eu era o Suplente; agora, fui alçado, inclusive por indicação do Líder e aprovação do Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, para esta Subcomissão,
como membro efetivo. O Constituinte Fábio Raunheitti
está na Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Eu gostaria de resolver as 'questões já levantadas, para
não ficar essa balbúrdia.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - V. Ex. a informou que eram quatro os representantes do PFL. São cinco. O que existe é uma vaga de indicação do PFL, que chegou a indicar o Constituinte Messias Góis, que desistiu dessa indicação. Eu questionaria se,
na decisão dessa questão de ordem, não seria convocado
outro suplente do PFL para completar a vaga do Partido?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Eu aceitaria essa indicação, se partisse da Mesa da Constituinte. Não tenho essa competência. A Presidência não
tem competência para incluir e nem tirar ninguém desta
Subcomissão. Agora, se o PFL indicar imediatamente ao
Presidente Ulysses Guimarães e o oficio chegar aqui, claro
que o PFL terá direito ao seu quinto lugar. Eu é que não
tenho essa competência.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Mas V. Ex.a tem mais suplentes do que titulares.
Tem no caso do PMDB e do PFL. O suplente não é suplente do titular, mas do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Então, se ele é suplente do Partido, e se cabe ao
PFL cinco lugares na Subcomissão, é claro que o suplente
está ali para completar o número de vagas do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Só que esta questão é superior à competência da Presidência. Não posso resolver. Concordo no mérito. Pelo meu
gosto o PFL teria cinco votos, mas não recebi aqui a indicação do quinto. Então, não tenho como incluir mais um,
porque tenho de guiar-me por essa publicação.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Gostaria de lembrar a V. Ex.a que a condição de titularidade
dessa vaga levantada aqui pelo Constituinte Homero Santos está prejudicada, de acordo com o Diário da Assembléia Nacional Constituinte publicado no dia 8 de maio, às
páginas 1.737, que díz que o Deputado Homero Santos é
membro efetivo da Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher, e, de acordo com o
Regimento Interno, S. Ex.a não pode ser titular de duas
Comissões; em conseqüência, está prejudicada a tese levantada pelo nobre Constituinte João Machado Rollemberg, que daria a titularidade à quinta vaga. Isso se torna
claro quando, segundo o último espelho fornecido pela Comissão, que tenho em mãos - que, aliás, é aquele que
lembrou com muita propriedade o nobre Constituinte Roberto Jefferson - o próprio PFL teve o cuidado, anteriormente, através da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, de conceder-lhe a condição de titularidade. O PFL
não tem essa quinta titularidade, ele tem apenas as cinco
suplências. Mas não tem a titularidade exatamente porque
aquele dispositivo diz que o Partido não pode ter além dos
seus números. Se o PFL goza de titularidade em outras
Subcomissões, ele prejudica-se aqui, como é o caso do PCB,
do PC do B e de outros Partidos que também estão ausentes.
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O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem
dentro do assunto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Confesso que me havia rendido aos argumentos dos Constituintes José Tavares e Walmor de Luca quando a secretaria informou a V. Ex.a que pela proporcionalidade o
PFL possuía apenas quatro vagas. Mas para as felizes argumentações do Constituinte João Machado Rollemberg,
que defende para o nosso partido a quinta vaga, não podemos aceitar essa interpretação, porque é um direito que
nos assiste. Uma vez preenchidos e atendidos esses raquísítos que o Constituinte Walmor de Luca colocou com muita propriedade, se trouxermos aqui um suplente que não
seja titular em outra Subcomissão, el,e terá direito de voto,
de vez e de participação deste colegiado. Então, pediria a
V. Ex. a ...
O SR. CONSTITl;'INTE WALMOR DE LUCA - Não há
proporcionalidade. :m exatamente a proporcionalidade que
não fica obedecida, pois onde está a condição de o PFL ter
direito a cinco vagas aqui dentro, se ele já optou em outras Comissões em preencher os cargos que lhe cabiam, ou
seja, ele abriu mão da titularidade desta Comissão, da
quinta vaga, provavelmente, em favor de uma outra? Deve
ter sido...
I
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Gostaríamos de uma informação mais detalhada da secretaria e da Presidência ..
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
A Presidência resolverá todas as questões de ordem.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY inclusive para saber se poderemos ainda substituir, porque ainda está em tempo. A Liderança do Partido, através
da Presidência da Constituinte ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Atenção, a Presidência vai esclarecer esta questão de
ordem para oue possamos trabalhar. Evidentemente. chegou a indicação do quinto integrante do PFL, mas logo foi
desfeita pela Mesa. Temos aqui a documentação da indicação de um quinto integrante do PFL, mas que, no dia
seguinte, foi desfeita ...
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY . .. por desistência do titular, por desistência do próprio
indicad-o. E não por questão regimental.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Exatamente, desistência do próprio indicado. Gostaria
apenas que V. Ex.a prestasse atenção, porque temos de
passar adiante. Estou decidindo as questões de ordem
apresentadas .
Muito embora a Presidência entenda que ao PFL cabe
o direito de índíear mais um, essa indicação não é presente, nem consta de nenhuma documentação, e a Presidência não tem competência para alterar o número de membros, que é de dezenove. Portanto, fica mantido o número
de dezenove votantes. Está resolvida a questão de ordem,
ressalvada a indicação de outro representante do PFL, até
de imediato, pela Presidência da Assembléia Nacional
Oonstituinte, atenta à indicação da Liderança do Partido.
Assim, fica resolvida a questão de ordem. Vamos prosseguir a votação.
.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, apenas para ficar bem claro. V. Ex.a admite
então que se o partido indicar o quinto representante,
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ainda haverá oportunidade de ele participar da votação e
dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Se
a indicação chegar aqui pela Presidência da Assembléia
Nacíonal Constituinte, será maior do que o juízo do Presidente. Então ela será atendida. As indicações da Presidência da Constituinte terão de ser, fatalmente, acolhidas.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente; o Constituinte Edis{)n Lobão não acatou a indicação formulada pelo Líder do PMDB, Constituinte Mário
Covas, referendada pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, no curso da sessão realizada ontem à
noite na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e
da Reforma Agrária. Portanto, seriam dois pesos e duas
medidas. Note bem, Sr. Presidente, o quanto é falha a
argumentação levantada pelo nobre Constituinte Divaldo
Suruagy. Ontem era o seu companheiro de partido, Senador pelo Maranhão, Presidente de uma Subcomissão, que
não acatava isso. Ontem o Constituinte Edison Lobão não
acatou, no decorrer dos trabalhos, a substituição do membro de uma COmissão, embora referendada pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. CONSTITUlNTE DIVALDO SURUAGY - Não
há substituição, há complementação,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Como esta questão de ordem já está resolvida, apelo para
que todos os assuntos a esse respeito não sejam mais discutidos. Vãmos votar com dezenove.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Quero
deixar bem claro que acatamos a decisão da Presidência.
Votarão dezenove, mas se a Liderança do Partido conseguir, através da Presidência da Constituinte, a indicação
do quinto representante, ele terá direito a voto e a participar-dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Desde que esse quinto não tenha duas titularidades.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA --:- No
entendimento de V. Ex.a, não no da Presidência.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - :É
isso que eu gostaria que a Presidência esclarecesse.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalno) - Então, que fique esclarecido. A Presidência, h.avendo deliberação do Presidente da Oonstituinte no sentido de se mandar um novo representante do PFL, a submeterá ao colegiado. Assim, fica resolvido o problema. Vamos prosseguir
a votação.
(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Declaro, portanto, aprovado o relatório, com o respectivo
anteproí eto, pela unanimidade do colegiado. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE SÉRGW WERNECK - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGW WERNEOK - Quero
saber se depoís de iniciada a votação e se chegar o titular
ao recinto, se ele toma o lugar do suplente que votou.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Não, agora está definida a situação do suplente.
O SR. CONSTITUINTE JOSli: CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, peço a palavra pará contraditar a
questão de ordem levantada pelo Constituinte Sérgio
W€rneck.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. E.x. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, V. Ex. a só pode tomar uma atitude.
O titular, estando presente ...
O SR. OONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Permita-me abrir um parêntese: o que fiz foi uma pergunta,
e não há o que contraditar em uma pergunta.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Como o Presidente ainda não respondeu a pergunta,
eu faço então uma questão de ordem. A pergunta do Constituinte Sérgio Werneck é procedente, ·8 a Presidência tem
de decidir em base no Regimento. Primei;ro: qual é a função
do suplente? É substituir o titular nos seus impedimentos.
Desde que seja mantido o mesmo número de votos dado
a cada partido, iniciado o processo de votação e concluído,
como agora, os titulares substituem os suplentes quando
estiverem presentes. Não se pode cassar um mandato de
um titular da Subcomissão. Agora, o que está definido,
porque iniciado o proceso de votação, é o número dos
votantes. Ou seja, para deixar bem claro, a partir de agra,
mesmo chegando o expediente do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, não pode mais um membro titular
do PFL participar de processo de votação, porque aí alteraria o número de votos que se deu nesta votação. Mas
o titular do partido, estando presente, evidentemente dispensa o suplente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência. vai responder a questão de ordem. Cada votação é um processo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Quero chamar a atenção de V. Ex a para o fato de que
a votação só se conclui quando é votado o último destaque.
Então não é o processo de votação para cada peça, para
o projeto, as emendas rejeitadas, as emendas aprovadas
e os destaques feitos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex.a fez a questão de ordem e a Presidência vai decidir.
A Presidência, atenta ao Regimento da Assembléia Nacional Constituinte e às regras do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, como subsidiárias, resolve da
seguinte maneira: durante a votação específica de uma
matéria, como houve agora, não há como substituir. Se
o titular chegar, consumada esta 'parte, concluída uma
parte do trabalho, ele poderá tomar assento e participar
dos trabalhos. Esse é o entendimento, atento ao Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte. Agora, não poderia
ele, num processo já aberto de votação, fazer a substituição, porque aí a cassação seria inversa. Está resolvida a
questão de ordem e vamos agora à votação das emendas
em bloco.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, não temos nem idéia de quantas emendas estão
em destaque. Calculo que é um número enorme. Penso,
inclusive, que isso demandará um tempo bastante grande
ainda -dos nossos trabalhos. Para que não tenhamos de
ir almoçar às cinco horas da tarde, proponho que suspendamos os trabalhos por uma hora e reabríssemos às
14h, dando exatamente o tempo de uma hora e dez
minutos para o almoço e, em seguida, começaríamos a
votação dos destaques das emendas. .É uma proposta que
trago à consideração de V. Ex.a e do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Constituinte Walmor de Luca, a secretaria precisa de um
tempo para organizar os destaques, e será o tempo que
usaremos para almoçar. V~mos votar os dois blocos, porque é uma votação rápida, o bloco de emendas favoráveis
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e o bloco de emendas contrárias, porque aí abre um espaço
para a secretaria cuidar dos destaques. Então iremos almoçar, enquanto a secretaria cuida dos destaques, e quando
voltarmos estará tudo pronto. Acho que essa solução é
a ideal. Então vamos à votação das emendas. As emendas
a favor e as contra estão em blocos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Contra
o quê, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Cid 'Sabóia de Carvalho) Contra o relatório.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sáo emendas supressivas ou são emendas ...
. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - São
as emendas que foram aceitas e as que não foram aceitas
pelo Relator.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas teria
V. Ex.a um resumo para passar aos Constituintes? É uma
questão fundamental. Existia um quadro anteriormente,
que desapareceu.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex.a
deve ter recebido ...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Recebi
perfeitamente, só que para se votar em bloco as emendas,
não teríamos tempo hábil para verltícar o que se está
votando,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _ Com
a .palavra o Relator.
, O SR. RELATOR (Ferpando Gasparian) - Sr. Presidente, existem emendas que não foram aproveitadas,
foram rejeitadas pelo Rel!J.tor, e para as quais ninguém
pedi1,l destaque. Então, as emendas rejeitadas assim ficariam e votaremos apenas os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sábóia de Carvalho) - Exatamente.: O procedimento agora é votarmos as emendas
favoráveis e as rejeitadas, que eu chamei impropriamente
de contra. As emendas serão votadas em bloco pata abrír
e:sraço para os destaques e preferências.
O SR. CONSTITUINTE 'DARCY DEITOS -' Isso não
invalida o fato de que se votarmos as emendas rejeitadas
nã~ se possa depois apreciar o destaque requerído.
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(Votação)
A Presidência vai proclamar o resultado:
Votaram "sim", dezenove srs, constituintes.
Foi aprovado por unanimidade.
Vamos agora passar à votação das emendas rejeitadas, dizendo "sim ou "não".
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS.CONCELOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Estamos votando as emendas rejeitadas?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Estamos
rejeitando-as, não?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Exatamente, o "não" às emendas.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Quem
votou "não", parece-me que votou contrário à rejeição
das emendas.
,
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Estou
votando "não" porque estou mantendo a rejeição.
O SR. 'CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Essa observação do Constituinte Darcy Deitos é
pertinente porque é bom que nos seja dado um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos então esclarecer aos Srs. Constituintes: os que
votarem "sim", estarão concordando com o Relator Os
que votarem "não", não concordam com o Relator. '
Vamos voltar à votação com este esclarecimento.
(Votação)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Presidência vai proclamar o resultado:'
Votaram "siín.", dezessete Srs. Constituintes.
Votaram "não", dois S1'S. Constituintes. ,
Fica, 'portanto, aprovado o parecer do Sr. Relator.'

A

,O SR., CON.STITUINTE JOSÉ CARLOS. VASCOOCELOS - Sr.' Presidente, peço a palavra para uma questão
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Só de ordem.
.
o déstaque.
{) SR. PRESIDENTE· (:Oid Sabóia de Carvalho) Pois não. Concedo a V. Ex.a a palavra.
, O' SR. CONSTITUINTE DA~CY' DEITOS - Mas o
destaque requerido não invalida ·a votação de uma, emenda
, . O SR CONSTI:I'UINTE JOSÉ OARLOS· VASCONCEque foi rejeitada.
LOS - N. Ex.a abriu um prazo para a apresentação dos
destaques?
.
'
.. O SR., PRESIDENTE (éid 'SabÇ>i?- de Carvalho) - De
modo algum. Vamos inicial~ente votar as emendas favo.' O' SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia· de Carvalho) Exato.
'
.
ráveiS. À' chamada agora será ao inverso.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCE-' O SR: CONSTITUINTE . WALMOR DE LUCA - Sr.
.
Presidente, V: E:íclL podería anuncíar essas emendas ravo-' LO&-- ,E este prazo, está encerrado?
ráveís?
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de üarvalho) - Sim.
'O SR. PRESIDENTE '(Cid .Sabóia de ;Carvalho) - ~
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ' CARLOS VASCONéEvotação será em bloco. São maís de cinqüenta ~1p.~ndas. tos '- S1'.Presidetne, pedlríà â V. Ex.a que anunciasse
Esclareço aos Constituintes que 'esse procedimento e me:- a- esta Subcomissão quais essas emendas que foram aprerámente administrativo, 'não envolve nenhum mérito e, não . sentadas, que serão objeto, daqui para a 'frente, de apreprejudica destaque 'algum. É um procedimento de ordem ciação. Ou seja, 'aquelas que não foram' ,objeto de apreformal para que possamos dar seguimento aos trabalhos.
sentação anteriormente já estão liquidadas.
Nenhuma votação invalida os destaques, hem a favor, nem
O SR: PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) ----, Exacontra. Os destaques preservam-a' existência da emenda
até a hora do exame de cada uma delas. 'Quem' pediu tamente. ]f) verdade.
destaque não. tem-prejuízo em sua -emenda, qualquer que
--~ O: ~Ri: 'CONSTITUINTE J.oSÉ CARLOS VASCONCE~QS -.li:ntão, -solícítaa y. Ex.a. que anuncie a ordem do
seja o resultado desta ,?,ptação..l!:ntão :vamos à .votação._

T

-

•

f '

r

~

•

"

..

'

••

394

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

dia da segunda etapa para a reunião dos nossos trabalhos.
Peço a V. Ex.a que leia o autor e os parágraros das respectivas emendas.
O SR. PRESID:SNTE (Cid Sabóia de ICarvalho) - A
Sr. a Secretária informa que no momento não é possível
apresentar o relatório de quantas foram apresentadas, mas
serão examinadas por artigos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Então pergunto a V. Ex.a , por exemplo, quantos
destaques são?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - São
trinta e dois destaques, aproximadamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Então será fácil para V. Ex.a anunciar. Basta ler
os trinta e dois destaques que anotamos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Nobre Constituinte, poderíamos deixar esse anúncio para
o início da outra reunião. Vamos dar esse intervalo para
que a Sr. a secretária faça isto.
A Presidência suspende a reunião, por uma hora, tendo
início outra reunião às 14h5min.
Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Oarvalho) - Está
reaberta a reunião da Subcomissão do Sistema Financeiro.
Vamos passar agora à votação dos destaques.
Peço a atenção dos Srs. Constituintes, porque esse é o
momento de examinar as preferências. Pergunto ao Sr.
Constituinte Darcy Deitos se mantém o pedido de preferência para a sua emenda?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, para que não se altere a ordem dos trabalhos,
tendo em vista que lamentavelmente a nossa solicitação
foi despachada desfavoravelmente por V. Ex.a, vou aterme a esta listagem dos destaques oferecidos ao anteprojeto. Na hora oportuna discutirei essa matéria, que entendo ser de muita relevância.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Temos aqui uma emenda que não é pertinente à nossa
Subcomissão. Inclusive, foi requerido destaque para ela
pelo Sr. Constituinte Ismael Vanderleí, que não está presente. Esse pedido de destaque está prejudicado porque a
matérIa não é pertInente à nossa Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, qual é o número do destaque? É o 008?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Esta emenda não pertence à nossa Subcomissão' porque
trata do orçamento.
É a Emenda n.O 5-B, 65/2. Esta não é nossa, a matéria não é pertinente à nossa Subcomissão.
A emenda, em si, fica prejudicada porque, aliás, não
nos pertence, e o pedido de .destaque fica t~n:bé~ pr~
[udícado. Portanto, fica o registro desta provídêneía, pOIS
esta emenda trata do orçamento.
As emendas serão anunciadas, atendendo ao pedido
do Sr. Constituinte Walmor' de Luca, para que sejam
examinadas nesta oportunidade.
Peço a atenção do Sr. Constituinte Walmor de Luca
porque o pedido de V. Ex.a será atendido.
Eis a relação dos destaques oferecidos ao anteprojeto
de autoria do Sr. Relator Fernando Gasparian:
Ao art. 2.°, do Sr. Constituinte Adroaldo Streck;
ao art. 2.°, do § 1.0, do Sr. Constituinte Adroaldo
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Streck; ao art. 2.0, § 1.0, do Sr. Constituinte Walmor de
Luca; ao art. 2.°, § 5.°, do Sr. Constituinte Sérgio
Werneck; ao art. 3.°, do Sr. Constituinte Sérgio Werneck;
ao art. 3.°, do Sr. Constituinte Darcy Deitos, ao art. 4.°,
§ 1.0, do Sr. Constituinte Adroaldo Streck; ao art. 5.0 § 1.0,
do Sr. Constituinte Adroaldo Streck; ao art. 5.°, § 2.°, do
Sr. Constituinte Basílio Vilani; ao art. 5.°, § 3.0, do Sr.
Constituinte Basilio Vilani; ao art. 6.°, do Sr. Constituinte José Carlos Vasconcelos; ao art. 6.°, do Sr. Constituinte
Sérgio Werneck; ao art. 7.°, do Sr. Constituinte Adroaldo Streck; ao art. 7.° do Sr. Constituinte Sérgio Werneck;
ao art. 9.°, do Sr. Constituinte Walmor de Luca; ao art. 9.°,
do Sr. Constituinte Basílío Vilani; ao art. 10, do Sr. Constituinte Walmor de Luca; ao art. 12, do Sr. Oonstituinte Rubem Branquinho; ao art. 12, do Sr. Constituinte Ivan Bonato; ao art. 12, do Sr. Constituinte Walmor de
Luca: ao art. 14, do Sr. Constituinte Basílio Vilani; ao
art. 15, do Sr. Constituinte Walmor de Luca; ao art. 15,
do Sr. Constituinte Darcy Deitas; e mais, ao art. 15, do
Sr. Constituinte Roberto Jefferson; ao art. 15, do Sr. Constituinte Sérgio Werneck; ao art. 15, do Sr. Constituinte
8érgio Naya; ao art. 16, do Sr. Constituinte Sérgio
Werneck; ao art. 18, do Sr. Constituinte Sérgio Werneck;
ao a::t. 18, do Sr. Constituinte Ivan Bonato.
Agora, as emendas que serão examinadas em destaque
são as seguintes:
Luiz Gushiken. n.O 134/3; Roberto Jefferson, n,o 101/7;
Luiz Gushiken, nO 137/8; Luiz Gushiken, n,o 23/1; Sérgio Werneck, n.O 68/1; Sérgio Werneck, n.O 67/3; Luiz Gushiken n.O 144/1; Darcy Deitas, n.o 112/2; Luiz Gushiken,
n.O 8/8; Ismael Wanderley, n. O 8/8; Adroaldo Streck,
n.O 46/1: Vivaldo Barbosa, n.o 22/3; Vivaldo Barbosa,
n.> 21/5: Walmor de Luca, n.o 47/9; Luiz Gushiken,
nO 136/0: Ivan Bonato, n.O 86/0; Luiz Gushiken. n.O
140/8 e 142/4; Ismael Wanderley, n.o 7/0; Luiz Gushiken,
n,v 63/1: Sérgio Werneck, n. o 92/4; Luiz Gushiken, n.?
143/2: Darcv Deitos, n.O 111/4; Luiz Gushiken. n. o 145/9;
Roberto Jefferson, n.? 66/5 e 104/1; Rubem Branquinho;
n.O 122/2; Aluizio Bezerra. n. O 122/2; José Carlos Vasconcelos, n.o 1/1, 122/2 e 120/3; e Roberto Jefferson, n,o 53/3.
Srs. Constituintes. essas são as matérias a serem
examinadas a partir de agora.
Vamos adotar o seguinte critério: cada emenda é
defendida pelo autor e o Relator falará sobre ela. Tem a
palavra o Sr. Constituinte José Tavares.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente. a experiência vivida durante a reunião de ontem,
na qualidade de Presidente da Subcomissão de Defesa do
Estado. parece-me que, além de ser regimental, é mais
prática. é a seguinte: o Relator tem o direito de encaminhar por três minutos todos os destaques - isto é regimental - desde que queira; e se quiser encaminhar a
favor. então teria a palavra um Constituinte para encaminhar por três minutos e outro contra ou vice-versa, e
ao autor do destaque caberá também o direito de encaminhar por três minutos. Então, só sugiro a V. Ex.a que seja
rigoroso nesses três minutos, porque, se multíplícarmos
três pessoas por três minutos ao número de emendas ou
de destaques, V. Ex.a terá noção da duração desta reunião.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não. Vamos então fazer o seguinte: o autor da emenda
falará necessariamente por três minutos rigorosos; o Relator falará ou não, dependendo do que resolver, se for
favorável, e outro Constituinte poderá falar contra. Se
falar contra, ficam somente duas pessoas. Acho que esta
é uma boa solução.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Pois não.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, o meu partido, o Partido da Frente Liberal, em
todas as Subcomissões da Constituinte, pode indicar cinco
membros efetivos e cinco membros suplentes. Por uma
questão de conveniência partidária, no momento, fizemos
a indicação de apenas quatro para esta Subcomissão, ficando, portanto, uma vaga a ser preenchida. Mas tivemos
o cuidado de indicar cinco suplentes. Hoje aqui compareceu para prestigiar esta Subcomissão, presídída por
V. Ex.a, o Sr. Constituinte Homero Santos. Tenho notado,
nas diversas Subcomissões por onde tenho andado, que
há de fato o interesse de setores do PMDB de esmagar
as correntes contrárias, como se tentou ontem na Subcomissão de Reforma Agrária, quando violentando o Regimento Interno, durante a sessão, trocou-se um membro
do PMDB que não pensava como seu Líder, por outro
membro do PMDB. Veja V. Ex. a a que chegamos. Troca-se
um PMDB moderado por um PMDB de esquerda. Porque
achou o Líder que é a esquerda que deve vencer a qualquer custo. Verifico, para tristeza minha, que aqui também se violenta o Regimento Interno, não pretendendo
que o suplente ocupe o lugar vago. Não estou substituindo
ninguém, Sr. Presidente. O meu partido pretendia ocupar
um lugar vago que lhe é devido, sem com isso pôr em
dúvida o outro argumento do Regimento Interno, que diz:
"sempre que obedecido um critério de proporctonalídade
em que o PMDB deve ser majoritário ... " Verifico aqui,
Sr. Presidente, que o PMDB tem onze membros, dos dezenove que é hoje o número total dos membros desta Subcomissão. Se o Deputado Homero Santos ficasse aqui, o
PMDB continuaria majoritário, como sempre deve ser,
com a diferença de um, porque essa é a sua maioria no
âmbito da Constituinte. Então seria onze a dez. Mas talvez por dúvida de que a facção de um lado ou de outro
pretenda ganhar por antecipação, no tapetâo, não desejando que houvesse uma disputa democrâtica, o mais fácil
seria chegar e dizer: "não, V. Ex.a não faz parte". Mas
não faz parte por quê? Não faz parte baseado em que
dispositivo regimental? O suplente é automaticamente
convocado desde quando cinco Constituintes do partido
aqui não estão para substituir qualquer um deles ou mesmo
uma vaga existente no partido. Se se tratasse de uma
troca, essa teria de vir via Presidente Ulysses Guimarães
Mas não fiz uma troca, Sr. Presidente, apenas preenchi
com um suplente um lugar vago no meu partido. Mas n3.0
quero pôr em dúvida o comportamento de V. Ex. a , porque ainda não ouvi de V. Ex. a ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Mas pôs em dúvida, nobre :Constituinte, antíparlamentarmente, pôs em dúvida de maneira muito deselegante.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO autoridade para tomar essa atitude.

Tenho

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA . é que V. Ex. a está pensando?

O que

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
-Presidência pede calma aos Srs. Constituintes.
Na verdade, o nobre Constituinte José Lourenço é bem
recebido em nossa Subcomissão, na qualidade de Líder do
seu :partido. Solicito aos nossos companheiros de Subcomissão que, por obséquio, tenham paciência, enquanto a
Presidência decide a questão de ordem levantada por
e, Ex.a
Com a palavra, para contraditar a questão de ordem
levantada, o Constituinte Walmor de Luca. Peço a todos
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que mantenham a dignidade parlamentar, a calma e a
tranqüilidade necessárias aos n02SOS trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Lamentavelmente os Parlamentares do próprio PFL reconhecem a incapacidade de preencher a quinta vaga.
Isto, inclusive, prova uma desconsideração do nobre Líder
José Lourenço para com esta Subcomissão. S. Ex.a entendeu que aqui não decidir-se-ia matéria importante, portanto mandou apenas quatro dos seus representantes para cá. E hoje, sim, caracterizou-se o golpe de ele querer
dar titularidade dupla a um mesmo Constituinte. S. Ex.a
mesmo confessa que não existe o quinto titular, e nessa
caso, Sr. Presidente, não poderia, naturalmente, o Constituinte Homero Santos ocupar aquela vaga, pois S. Ex. a já
tesn a titularidade dada pela Liderança de seu Partido
em outra Comissão. E V. Ex.a, Sr. Presidente, estaria rasgando o Regimento Interno que V. Ex.a, inclusive, deve
cumprir. _Eu lhe aponto isso, Constituinte José Lourenço.
V. Ex. a nao me ataque, como o fez. /Repilo os seus ataques.
Em nome do PMDB falamos nós. As dívergêncías do PMDB
como disse há poucos dias o nosso Líder Mário Covas n~
Assembléia Nacional Constituinte, nós as resolvemos' internamente. Não será, com certeza, algum outro membro
d~ qualquer outro Partido que vai dizer como é que o
PMDB deve comportar-se. O PMDB tem um compromisso
para com a democracia. E o compromisso com a democracia começa exatamente no cumprimento do Regimento
Interno. V. Ex. a é que o descumpriu e o descumpre duas
vezes. A primeira, quando irresponsavelmente não trouxe
o quinto membro para esta Subcomissão, ou então porque o seu Partido não tinha, na sua composíção de bancada, disponibilidade de nome para preencher a quinta
vaga, ou, então, porque V. Ex.a não conseguiu que um outro seu companheiro de Partido aceitasse essa missãoporque realmente V. Ex.a a considerava até há poucos dia~
sE!m importância. Assim mesmo, quando chegou a indicaçao de V. Ex. a para um outro Parlamentar em vinte e
quatr? h.oras dep~is ela foi desmanchada. E V. Ex., nobre
Oonstítuínte Jose Lourenço, esteve participando exatamente ontem. Veja só. Foi o seu companheiro de Partido
o. ~:r:esidente da Subcomi,ss.ão da Política Agrícola e Fun~
díáría e da Reforma Agrana, o ilustre Constituinte Edison
Lobão, que não aceitou sequer a substituição endossada
pelo Presídente da Assembléia Nacional Constituinte.
Realmente, Sr. Presidente, até pelas palavras do nobre
Constituinte José Lourenço, parece-me que há golpístas
aqui dentro. O golpe que aí é dado é o seguinte: não tendo
o Partido número de Constituintes sufícíerite para preencher as suas cotas e estar presente em todas as Subcomissões, ele deixaria a indicação em branco, aí sim, para atender e cumprir com o golpe a quinta titularidade.
Portanto, Sr. Presidente, quero, mais uma vez, congratular-me com V. Ex.a e desagravar V. Ex.a dos ataques
de que foi alvo por parte do nobre Líder do PFL, o Constituinte José Lourenço. Realmente V. Ex.a decidiu com muita perspicácia e inteligência. Além do mais, V. EX.a disse
que da resolução tomada, logo em seguida, caberia reeurso ao plenário, e nem sequer levantou-se recurso contra a
decisão de V. Ex.a Portanto, é impertinente e não tem sentido a colocação do nobre Constituinte José Lourenço. PeçO ao Constituinte José Lourenço, pelo respeito pessoal
que tenho por S. Ex.a que não venha aqui fazer insinuações.
Não trabalhamos em cima disso. Não é essa a prática
parlamentar, Sr. Presidente, que aprendi durante doze ou
treze anos de mandato nesta Casa. Reitero, as questões
internas do PMDB, são resolvidas por nós, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Desta
autonomia, desta soberania, nós, do PMDB, não abrimos
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mão, Sr. Presidente. Que isto sirva de alerta ao nobre
Constituinte José Lourenço. S. Ex. a que em tempo hábil
cumpra o Hegimento Interno e que vá lê-lo. Digo a V.
Ex. a para ajudá-lo. Se ainda não encontrou, consulte o
art. 13. §§ 2.0 e 3.° Tenho certeza de que depois de fazêlo, vai retirar as colocações que fez há pouco. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) A Presidência decidirá a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Pois não. Tem V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOLlRENÇO - Confesso
a V. Ex.a, com todo o respeito que lhe tenho e pela amizade pessoal, que não ouvi a citação do artigo que dá sustentação à tese de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - O
art. 13, §§ 2.0 e 3.0
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - O que
não se pode substituir é O que de fato o nobre Líder Mário Covas ontem pretendia.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) É muito claro.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Depois
de instalada a sessão, não se pode substituir nenhum dias
seus membros. Mas eu não estava substituindo nínguérn.
Ocupava uma vaga do meu Partido. Portanto, também
'quero esclarecer ao nobre Constituinte Walmor de Luca
que S. Ex. a é suplente de ur~a subcomissã~. ~ão sei qual
é. Mas todos aqui somos efetivos numa oomíssao e suplentes em outras. Se somos suplentes em outras, eventualmente poderemos ocupar o cargo de titular, em função do
impedimento do titular.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência decidirá a questão doe ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, parece-me que a intenção é de fato ved~r ao. meu
partido a participação que lhe assegura a proporclOnalldade
e dada pelo saldo efetuado pelos técnicos e pelo Secretário-Geral da Assembléia Nacional Constituinte. É o que
está sendo vedado ao meu partido. É a participação. Temos direito a cinco membros. Eles aqui estavam. Agora só
há quatro, porque um foi tolhido de participar das d~ci
sões desta Subcomissão. Não sei a que titulo, mas o fOI. É
uma violência.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de ~a~valho) - A
Presidência pede a atenção dos Srs. Constl~umtes, porque
irá decidir a questão de ordem. Em seguida, passara a
palavra ao nobre ConstituÍl;te Divaldo SuruaJ5Y. Antes,
gostaria de decidir a questao de ordem suscitada pelo
nobre Constituinte José Lourenço.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, antes de V. Ex.a decidir, permita que possamos
aduzir argumentos, porque as questões de ordem, tanto
a minha quanto a do oonstítuínte Divaldo Suruagy, versarão a respeito dessa mesma díscussao.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, com a palavra o nobre Constituinte Divaldo Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, defendemos, em nome do
nosso partido o princípio da proporcionalidade. Os Srs.
Constituintes Walmor de Luca e Darcy Deitos trouxeram
argumentos regimentais. Embora reconhecêssemos os talentos. desses brilhantes Parlamentares a respeito dos pontos -d~ vista' esposados ~opre o Reg~mento, solicitei desta
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Presidência, que ouvia a Secretaria, informações a respeito
da proporcionalidade. A proporcionalidade oferecida pelas
informações da Secretaria desta Subcomissão estipula que
o nosso partido dispõe de apenas quatro membros. O nosso Líder traz um novo argumento à discussão: em todas
as Subcomissões o PFL se fez representar por cinco dos
seus Oonstdtuíntes.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - E temos
cinco suplentes, Constituinte Divaldo Suruagy. E consultei
o Secretário Paulo Affonso e ele me disse que tínhamos
todo o direito.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
palavra está com o ilustre Constituínte Divaldo Suruagy.
Peço a V. Ex.as que evitem apartes, a fim de chegarmos
a uma solução. Solicito calma a todos os Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Solicitara que, formalmente, V. Ex.a pedisse os números e
os argumentos da Secretaria, para que decidíssemos em
função ou não dessa proporcionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de- Carvalho) Com a palavra o nobre Constituinte Roberto Jefferson,
para contraditar a questão de ordem.
OSR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o tema trazido, agora, pelo
Líder do PFL, José Lourenço, já é matéria decidida pelo
Presidente da Subcomissão ao início dos trabalhos. Então,
parece-me que é intempestivo e perempto o direito de se
argüir sobre o que já foi decidido. Apenas relembro a decisão de ,:. Ex. a , que foi baseada no § 7.° do art. 13, que diz:
"Ao Presidente e ao Relator de cada Comissão
fica vedado integrar" - quero chamar atenção para o verbo - "as respectivas Subcomissões".
O PFL, inicialmente, tinha cinco integrantes na Subcomissão. Dentre esses cinco integrantes, o ilustre Constituinte Francisco Dornelles, que foi eleito Presidente da
Comissão. Então, ele se enquadra aqui:
"Fica vedado integrar a Subcomissão".
Realmente, o PFL tinha cinco vagas. E no momento em
que o titular, que seria o Constituinte Francisco Dornelles,
ficou impedido, vedado o seu direito de integrar, um suplente não pode substituir um titular 'que não existe. Isso
é o lógico. Caberia, na ocasião, ao PFL, a indicação de
mais um membro para integrar a Subcomissão, o que
não foi feito e poderia ter sido feito até a abertura desses
trabalhos. E o que acontece? Já estamos na tereeíra rodada de votação. Já decidimos sobre três assuntos: dezenove
votos. É da prática deste Parlamento, é inclusive dos Regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Flederal
e do Regimento Comum não se admitir, depois de iniciado
ou encerrado o processo de votação, o voto à parte. Já
temos dezenove votos. Agora não poderíamos abrir uma
exceção regimental para que fosse aduzido mais um voto.
Então, interpretando, sem nenhuma paixão partidária
pefelista ou peemedebista, friamente, à luz do Regimento
Interno, parece-me, Sr. Presidente, porque sendo eu do
PTB, que a verdade está na decisão de V. Ex.a e que o LíIder José Lourenço, neste momento, não tem razão de pleitear essa vaga.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Então, vamos decidir essa questão de ordem. Esclareço ao
nobre Constituinte José Lourenço que a questão que V.
Ex. a traz aqui encontra o nosso maior respeito. Temos
muito respeito por V. Ex.a No entanto, essa matéria que
V. Ex. a invoca já foi objeto de decisão esta manhã, quando
todos os argumentos já foram gastos e toda situação restou devidamente eselarecída,
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Quero dizer a V. Ex. a , no entanto, que por um prin-

cípío normal do direito, é impossível que, não havendo

titular, haja o substituto do titular. Devo dizer também
a V. Ex. a que houve uma indicação do seu partido para
um quinto membro retirada menos de 24 horas após. O que
significa dizer que, se o PFL tinha o direito a essa quinta
vaga, o que não posso discutir aqui, porque não é da minha
competência, ele abdicou dele por não indicar o quinto
ocupante. Não pode a Presídêncía alterar as estruturas
da Subcomissão determinadas pela direção da Assembléia
Nacional Constituinte. Se a Presidência dispusesse de competência, resolveria a questão de ordem de V. Ex. a , com
mais amplitude. No entanto, o que resta a esta Presidência é seguir as ordens que vieram da Constituinte,
quanto aos membros que integram esta Subcomissão. Os
nomes 'estão devidamente impressos, publicados, e o PFL,
que já teve cínco membros, na verdade, neste momento,
só tem quatro, porque o quinto é o Presidente da Comissão Geral, que congrega as nossas três Subcomissões. Ele
é, pelas regras da própria Constituinte, impedido dessa
participação, o que significa dizer que, se incluíssemos
aqui mais um do PFL, poderia estar correta a cota de
cinco. Mas, na Comissão Geral, o PFL teria um membro a
mais, porque aqui raciocinamos em dois sentidos: a Comissão e as Subcomissões. Então, indefiro a questão de
ordem de V. Ex.a com o máximo respeito, dizendo que
sua presença é da maior importância e esperamos a sua
cooperação: Mas é. impossível. a Pr~s.id~ncia deferir por
dois pontos. primeiro, porque e matéria Julgada esta manhã, depois de devidamente debatida. Segundo, porque a
competência para examinar os outros aspectos trazídos
por V. Ex. a são do Presidente Ulysses Guimarães e da
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Pediria
a V. Ex. a a atencão. Verifico que os aplausos são em
funcão de uma corrente de pensamento aqui existente e
não' em função do direito.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Quem decidiu foi a maioria, talvez à luz do Regimento
Interno. Quem decide é o bom senso e o Regimento Interno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENCO - E aceito.
Como democrata, não. Aceito, porque não tenho poder
para mudar a sua decisão. Aqui não tenho, hoje, agora.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Porque
o povo não lhe deu, lamentavelmente, no dia 15 de novembro.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Temos,
na verdade, direito a cinco lugares. E V. Ex.a procure aí
nas comunicações 'que foram feitas, pois quando assumiu
a Presidência da Subcomissão deve ter encontrado este
documento. O PFL tem cinco vagas, pode preenchê-las,
não pode substituir no curso da sessão por ninguém, mas
pode preenchê-Ias a qualquer momento, tal como se não
tivesse chegado até agora um membro do PMDB e depois
chegasse, agora ele sentaria e participaria da sessão, sem
dúvida alguma. Portanto, não vamos dizer que agora não
se poderia alterar o número aqui presente. Poderia sim,
Se o PMDB não estivesse completo,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
O quorum, não. Ficou bem 'Claro.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO ralmente que isso ocorreria.

Natu-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -

A matéria está decidida.
O SR, CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - V. Ex. a
decidiu de acordo com os interesses do seu partido e curvome à sua decisão.
.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Esclareço a V. Ex.a que recebo a sua afirmativa para
repudiá-la, porque, na verdade, o meu comportamento
aqui tem sido do mais alto respeito aos companheíros de
todos os partidos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, lamentamos a atitude tomada pelo Constituinte
José Lourenço. Tivemos ontem um exemplo claro na Subcomíssão da P.olítica Agrícola ·e Fundiária e da Reforma
Agrária quando o PL, não tendo titular, teve o PMDB
que indicá-lo como seu suplente. O que foi trazido aqui
à luz pelo Ilustre Constituinte do PTB mostrou claramente que a decisão de V. Ex.a está correta e tem o nosso
apoiamento Também repudiamos e devolvemos o insulto
dirigido a V. Ex.a pelo Constituinte José Lourenço.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos começar, então, a votação dos destaques.
Em votação a emenda em destaque do Deputado
Adroaldo Streck.
Passo a palavra a V. Ex.a para ler a emenda, em destaque e fazer a sua sustentação.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Isso aí não é o anteprojeto, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Cid Babóía de Carvalho) - O
destaque é para a votação em separado, art. 2.° do anteprojeto. Dispõe V. Ex. a de 3 minutos.
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRE0K - Sr.
Presidente, repito o que já disse em ocastão anterior. Entendo que o anteprojeto do nobre Constituinte Fernando
Gasparian é muito bom. Teremos que fazer, provavelmente,
algumas modificações, mas no curso do processo, porque
ainda teremos mais três oportunidades para corrigir o
que eventualmente não esteja de acordo com o que pensamos. Por isso, abro mão de uma quantidade de pedidos
de destaques que fiz e me fixo apenas em um, para que
os trabalhos possam ser um pouco mais dínãmleos e possamos também concluir os trabalhos desta Subcomissão
no dia de hoje. Fico apenas com aquele que está no
art. 2.°, § 1.0, do anteprojeto, que diz o seguinte ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Dos demais V. Ex. a desiste?
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Dos
demais, sim. Fico apenas com 'esse aqui, porque ainda há
muita oportunidade para tratarmos desta matéria.
Art. 2.°, § 1.0:
"As instituições financeiras públicas e privadas que exercem função social e suas atividades
devem subordinar-se aos Interesses da coletividade, segundo os princípios gerais da ordem econômica e social definidos nesta Constituição."
Solicito que do § 1.0 desse art. 2.° seja retirado o
trecho:
"
bem como estabelecimentos de seguro
e previdência."
Peço a supressão desta parte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
E capitalização?
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
Capitalização não. Direi como ficará:
"O exercício dessas atividades por instituições
bancárias e financeiras, cooperativas de crédito
capitalização do setor piivado será autorizado sem.

ônus.",

.
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Então, o que extrai desse § 1.0 do art. 2.° é o seguinte:
" . .. bem como estabelecimentos de seguro e
previdência."
E por uma razão muito simples eu justifico, Sr. Presidente. Acostumamos-nos a ver no sistema bancário brasileiro a chamada reciprocidade, o que, no fundo, não
deixa de SOl' uma atitude imoral. li: o comerciante e a
pessoa física que estão precisando de dinheiro e vão ao
banco solicitar esse dinheiro, não de graça, mas pagando
juros escorchantes. Mas mesmo assim, para receber esse
dinheiro ele tem que dar reciprocidade, fazendo um seguro, porque o banco também é vinculado a uma entidade
seguradora. Eu gostaria que apenas esse detalhe fosse
considerado. Abro mão dos demais destaques que fiz para
dar maior cUnamicidade aos trabalhos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho! - Com
a palavra o Sr. Relator Fernando Gaspartan para falar
sobre o assunto. Disporá V. Ex. a de 3 minutos para isso.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Defendo
a redação do § 1.0 do art. 2.°, como está. Penso que as
intenções do .oonstrtuínte são as mesmas minhas. O que
estamos fazendo aqui é permítír que no setor de seguros
e previdência não haja mais as limitações atuais que impedem a fundação e a atividade de serem exercidas por
um grande número de empreendedores. Também acabará
com a carta patente de seguro, empresa de seguro e previdência privada, o que certamente fará com que haja
mais concorrência nesse setor. E este problema ao qual o
Constituinte refere-se, de que os bancos obrigam a usar
a companhia de turismo e de seguro, está tratado aqui
numa emenda que proibiria isto, feita pelo Constituinte
Jorge Vianna e incluída no projeto:
"As instituições públicas e privadas que realizam intermediação financeira de qualquer natureza não poderão participar diretamente de outras atividades econômicas, salvo em caráter transitório e definido em lei."
Isso, para impedir que um banco, uma instituição
financeira seja acionista de uma companhia de seguro,
obrigando o cliente a utilizá-la como forma de dar reciprocidade ao banco.
Entendo que se fosse suprimida do art. 2.0, como
propõe o ilustre Constituinte, a expressão: " ... estabelecimentos de seguro e previdência ... ", iríamos, na verdade,
restringir essas atividades às companhias existentes atualmente. Então elas teriam que comprar carta patente de
outras para quem quisesse dedicar-se a essa atividade.
Este o esclarecimento que faço.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Então V. Ex.a é contra o destaque?
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sou contra
o destaque. Fico com a minha redação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos, então, à votação. Quem votar "sim", votará a
favor do reparo feito pelo Constituinte Adroaldo streck:
a supressão das palavras indicadas. Quem votar "não",
votará pela manutenção da redação do art. 2.°, tal qual
está e de acordo com o parecer agora prolatado pelo Relator Fernando Gasparian. Procederei à chamada .
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, lembraria a V. Ex. a que tenho também uma
emenda no mesmo sentido, com uma pequena alteração,
de uma letra a mais. Portanto, entendo que a áprovação
da emenda oferecida pelo nobre oonstítuínte Adroaldo
streck prejudíoe, O meu pedido de destaque. Em conse-
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qüêneía, Sr. Presidente, quero acrescentar que, além daquelas preocupações já colocadas, com muita propriedade, pelo nobre Constituite Adroaldo Streck, temos que
lembrar de uma coisa: estamos, no parecer do Relator
Fernando Gasparian, já aprovado, abrindo um leque para
instituições financeiras. Não podemos correr o risco de
fazer com que se criem novamente verdadeiras quadrilhas,
como aconteceu no passado, no tempo do GBOEX, Montepio, .Oapemí, que andaram tomando dinheiro, a titulo
de previdência, e o dinheiro desapareceu, ficando as pobres
viúvas hoje procurando receber o que não existe. Portanto, Sr. Presidente, foi com esse cuidado que também pedi
o destaque e a supressão dessas expressôes, Portanto, me
somo às ponderações do nobre Constituinte Adroaldo
Streck e votarei com a sua proposta.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, vamos à votação.
Advirto aos 81'S. Constituintes que não é possível admitir esse tipo de intervenção, porque assim não chegaremos ao final. Peço aos Srs. Constituintes que permaneçam
em silêncio, para que possamos votar as emendas para as
anais foram pedidos destaques. Só assim, chegaremos ao
final. Vamos proceder à chamada. Peço a, Secretária que
faça a chamada para a votção.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Peço à Secretaria que anuncie o resultado.
O SRA. SECRETARIA - Sim: 16; não: 3.
O SR. PRESIDENTE <Cid'Sabóia de Carvalho) - Portanto, aprovada a propositura do Constituinte Adroaldo
Streck.
Destaque requerido pelo Constituinte Sérgio Werneck.
S. Ex. a requereu destaque para votação em separado do
§ 5.° do art. 2.° do anteprojeto do Relator. Passo a palavra, por 3 minutos, ao Constituinte Sérgio W,nneck. Peço
a V. Ex. a a fiel observância deste prazo.
O SR. CONSTITUINTE Sli:RGIO WERNECK - A
emenda é no sentido de suprimir o § 2.° do art. 2.°, Sr.
!Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Cid 8abóia de Carvalho) - O
requerimento diz o seguinte:
"Requeir.a destaque para votação em separado
5.°. do art. 2.° do anteprojeto do Relator.
Emenda supressíva.."
O SR. CONSTITUINTE Sli:RGIO WERNECK - m
uma outra emenda minha no § 2.° do art. 2.°, que está em
outro destaque:
"As instituições públicas e privadas que realizam intermediação financeira de qualquer natureza não poderão participar diretamente de outras atividades econômicas, salvo em caráter
transitório e definido em lei."
do

§

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
propositura de V. Ex.a é de supressão.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - A minha emenda é supressiva. Na minha opinião, se deixarmos
passar este artigo na forma como ele está redigido, vamos
impedir, entre outras coisas, ações do tipo que o Banco do
Brasil tem feito em empresas nacionais, cuja viabilidade
econômíca de curto prazo fica prejudicada; cujo maíce
exemplo é o da Acesita - Aços Especiais de Itabira - que
"foi consumado há cerca de vinte e tantos anos. É impor. tante que a Constituinte se atenha às suas funções e não
inclua na Constituição dispositivos que venham a amar-
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rar a economia. Este dispositivo do § 5.° art. 2.°, na minha
opinião, deve ser suprimido. E, se for o caso, restrição deste
tipo deveria ser incluída na legislação ordinária, para que
a Constítuição não venha a colocar um obstáculo intransponível à boa saúde da economia brasileira como um todo.
a SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Advirto o Constituinte Sérgio Werneck para o seguinte
fato: V. Ex.a fez uma emenda supressíva que será examinada logo após, mas pediu destaque para a votação desse
item V, do art. 2.°
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Pediu destaque para rejeitar, não é?
a SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Pedi
destaque para suprimi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, não é a emenda de V. Ex. a?
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNEOK - Eu li
o artigo, única e exclusivamente, para poder lembrar aos
Srs. Constituintes o texto do artigo que se pretende suprimir.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, V. Ex. a me falou que seriam dois.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - É,
mas primeiro o Relator.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Ouçamos,
então, o Sr. Relator.
a SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, o Constituinte Jorge Vianna fez essa emenda. Aceitei-a mais pela justificativa. Concordo com o Constituinte
Sérgio Werneck de que o texto não corresponde à justificativa da emenda do Constituinte Jorge Vianna, porque a
intenção de S. Ex.a é justamente Impedir que os grupos
financeiros desviem recursos, aplicando-os em outras atividades que não as financeiras, como 'Companhias de seguro. Justamente, o assunto foi tratado pelo Constituinte
Sérgio Werneck há pouco. Essa seria a forma de impedir
que os bancos, como forma de reciprocidade, exigissem que
os clientes do sistema financeiro utilizassem as empresas
de turismo, seguro, etc. Talv€z, eu pudesse até aceitá-la,
vamos dizer, ou melhoraria essa redação nas Comissões
seguintes, guardando a idéia de que a justificativa talvez
não esteja bem formulada na proposta, ou, então, que
seja rejeitada mesmo, para que na próxima ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCaNCELOS - Gostaria que o R€lator esclarecesse o seguinte: por
exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômica e Social tem a BNDESPAR, que participa acionariamente com ações. Esta medida proposta aqui não estaria
impedindo essa participação?
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sim, por
isso estou de acordo com a supressão do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
Relator pronuncia-se também pela supressão. Com a palavra, para contraditar, em face da posição do Relator, o
Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS - Estranho
a manifestação do ilustre Relator em concordar com a
supressão desse § 5.°, que é exatamente a segurança que
se dá ao produtor brasileiro, principalmente ao agropecuarista, de não se permitir que os bancos -privados eontí-
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nuem fazendo a jogada que fazem entre si com os recursos que eles, por lei, podem aplicar em projetos de longo
prazo e fazer o pingue-pongue entre si. Eu, que apoiei o anteprojeto de V. Ex.a com as restrições a que já me referianteriormente, estranho esta posição, porque estamos aqui
para tentar encontrar um caminho para preservar a sociedade bra-íleíra da voracidade e da sagacidade dos banqueiro privados deste País. Entendo que não devemos suprimir
esse § 5.°, porque ele vem ao encontro, ao interesse do produtor brasileiro. Tirá-lo agora parece-me que não seria
correto. Agora, estranho a manifestação de V. Ex. a A posição do Constituinte Sérgio Werneck, já a conhecemos. É
evidente que ele está fazendo o seu jogo, a parte que lhe
cabe aqui nesta Subcomissão. Mas estranho a posição de
V. Ex.a , porque coloca em dúvida a decisão dos demais
Constituintes. Esta a minha manífestacão. Sou contrário à
retirada do § 5.°, porque é uma obrigatoriedade nossa colocarmos um freio em cima dos banqueiros privados deste
País, para que eles não continuem fazendo as jogadas
amplamente conhecidas por toda a Nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Em votação. Quem votar "sim", retira o § 5.°, do art. 2.0
Quem votar "não", mantém o § 5.°, do art. 2.0
Vamos proceder à chamada.
(Procede-se à votação.)
A SRA. SECRETARIA Resultado: 13 "sim" e 6
"não".
o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
dispositivo é retirado por 13 votos a 6.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Lamentavelmente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Em votação o pedido de destaque do Constituinte Sérgio
Werneck. Requereu S. Ex.a o destaque para votação em
separado do art. 3.°, do anteprojeto do Relator, que deve
ser suprimido, pois já foi modificado o § 3.0, do art. 2.0
li: o que diz aqui a anotação fornecida à Mesa. Passo a
palavra ao proponente.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr.
Presidente, se não for votada a emenda do § 2.°, do art.
2.°, não tenho como votar esta emenda, porque ela consta da relação em outra ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, vamos inverter para facilitar o exame da matéria.
Peço a outra sugestão do mesmo Constituinte, a que ~e
se refere.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - É o §
3.°, do art. 2.0
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _
Aqui está.
"Requeiro destaque para votação, em separado... "
Mas S. Ex. a quer o destaque da emenda.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sim,
da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Então, V. Ex. a tem que esperar o momento da votação do
destaque da emenda.
O SR. CONSTITUINTE S]'JRGIO WERNEOK - Mas
não posso votar o seguinte sem votar este, porque no seguinte estou reportando que o § 3.0 já está regulamentado por esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Aí
fica dificil de fazer a inversão. Não posso fazê-la. porque
a votação do destaque da emenda é outra etapa. Sugiro
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a V. Ex.a que retire o destaque e espere pela votação da
emenda,
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK _ Mas
na hora da votação da emenda posso fazer o destaque
dela?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Este
assunto está enfocado na emenda?
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sim,
está na emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, não tem ;problema. No exame da emenda...
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Mas
acontece o seguinte: a emenda é para o § 3.0, do art. 2.°
Lá fica regulamentada a participação do capital estrangeiro. . .
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Suponhamos que a emenda de V. Ex. a fosse negada. Ela prejudicaria isto?
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Pl'e[udícaría.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Se
ela fosse aprovada, dispensaria.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK. - Não.
Se ela ros aprovada, ela exige, também, a retirada do
art. 3.0, porque ele está regulamentado. O que se ~retende no art. 3.° ocorre na emenda no § 3.°, do art. 2.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON ~
sr Presidente só à guisa de esclarecimento. O destaque
do' Constituinte Sérgio Werneck é para rejeitar ,? art. 3.°,
e a emenda é para substituí-lo. J!: isto, Sr. PreSIdente?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -
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Item IH - autorizar e aprovar empréstimos,
operações, acordos e obrigações internas e externas, de qualquer natureza, contraídas pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos murrlcipíos e pelas entidades de sua administração
direta ou indireta ou sociedade sob seu controle."
Aqui está exatamente o ponto, Sr. Presidente: que,
se não votarmos pela manutenção do Conselho Monetário Nacional, colocássemos um prazo para que o Congresso Nacional desse esta autorização.
Está aqui o ex-Governador Divaldo Suruagy, que pode
atestar o que vou dizer agora: que ficam autorizações
tramitando pelo Senado Federal, esperando um ano para
receber a autorização para dai os Estados ou os munícípios poderem contrair os empréstimos com instltuições
financeiras. Isto, conseqüentemente, leva as instituições
ao caos total. Dou um exemplo disso: da minha cidade,
Campo Mourão, Estado do Paraná, estava tramitando no
Congresso uma autorização desde setembro. Então. V.
Ex. as imaginem, foi aprovada agora, no mês de maio. Levou quase 9 meses. É evidente que, se tomarmos a correção monetária dos valores que aqui foram autorizados
em 'cruzados e a colocarmos em cima vamos ver a defasagem que este município terá para realizar as obras.
É neste sentido que quero introduzir aqui uma emenda,
colocando o prazo de 90 dias. Entendo que ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _
Pergunto se isto está contido na emenda que V. Ex.a propôs adiante.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Proponho
agora isso, Sr. Presidente: para examinarmos o art. 4.0,
§ 3.°, e colocar o prazo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de oarvalho) ~~atamente.
Cria-se ai um problema, porque não temos competência
O "SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON' _ para isso. Não havendo a emenda,
não podemos fazê-la
por ordem verbal. Como V. Ex. a tem uma emenda a seEntão, basta votar somente a emenda. Retiraríamos o guír sobre o mesmo assunto, sugiro a V. EX,a que aguarde
destaque e votaríamos a emenda.
o momento do exame da emenda.
O SR., PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Suprimir
intãó~' vamos aguardar a <emenda. F'ica preíutücaãa este pode.
déstaque,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) O SR. CONSTITUINTE, SÉRGIO WERNEOK - Mas Eorque, no momento; estamos votando só o destaque.
odestaque será. votado d\lpois?,
, . O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Buprlmir
o SR. PRESIDENTE (Cid Sl1bóia de Carvalho) - Jun- pode?'
,
tamente com a emenda. Ai, assunto será resolvido.
< O SR. RELATOR' (Fernando Gasparian) _ A. sua
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Óbrí- idéia seria então suprimir o art. 3.0 todo?
gado,' ,Sr. l?residente.'
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS _ Não. apeO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Ago- nas estabelecer o prazo no item lII.
rJl" é, o destaque {ia Constituinte D~rcy Deitos.
-, a SR. :RELA1'OR {F1ernando Gasparian) _ Então, teEm exame o destaque para votação em separado do ria que se fazer uma emenda. Agora não é mais época
item -III, do art. 4.°, do anteprojeto do Relator. Com a pa- disso.
lavra' o Oonstdtuínte Darcy neítos,
'- O SR, PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _
-0 SR; CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Pre- Porque ai o nobre Constituinte não fez a emenda mas
sídente, 'ehte:hdo que a minha emenda teria que ser.dís- isto pode ficar perfeitamente para a legíslacão o~dina
cutida antes da aprecíação deste destaque, _Parêc~-me que
ria, ou, então, na Comissão, porque, no momento se V.
isso Ifica um pouco complicado. Mas entendo que deve- Ex. a não propôs corno emenda, não ,podemos fazer' isto.
ríamos m:anter em funcionamento o Conselho Monetário
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS _ Entendi
Nacional. Vou aproveitar e examinar que este' art. 4.0, que que 'no relatório do ilustre Constituinte constasse evidendepois vai retornar com as respectivas emendas. Eviden- temente isso _ a manutenção do Conselho Monetário
temente, 'é 'competência exclusiva do Congresso Nacional: Nacional, dada a ampla discussão que se teve na Subco~ ,
.
'_'Ite~ Í'- legislar sobre matéria financeira missão.
cambial e monetária;
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de oarvalno) _
. '..! teltl II - estabelecer as condições ,e limites Acho que 'quando for examinada a emenda de V. Ex.a,
. e autorizar a emissão :ela moeda. -e de títulos da haverá uma oportunídade melhor para este debate, pordí:vida púhlrca fed-eral, el;1tadu~ e munícípalj.
.. que V, Ex.~, tem uma emenda sobre isto.
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o SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas ela
não estabelece o prazo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Então, fica prejudicada. V. Ex. a terá uma nova oportunídade durante o exame na Comissão, no próximo debate.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - É lamentável que não tenha sido inscrita.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Lamentavelmente V. Ex.a não escreveu. Então, fica prejudicada.
Declaramos como prejudicada a formulação de destaque para o art. 4.0 , do anteprojeto.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Jefferson para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, estamos encontrando uma dificuldade.
Ela já houve com 'a proposição do Oonstàtufnte Sérgio
Werneck ,e agora com a do Constituinte Darcy Deitos. Estamos num conflito. Estamos votando o destaque antes da
emenda. Muitos destaques teriam que ser apreciados após
a votação das emendas. Na Câmara dos Deputados, no
Senado Federal e no próprio Regimento Comum do C011.gresso Nacional as emendas têm preferência sobre os destaques. Parece-me que estamos invertendo a ordem de
votação. Seria mais simples, primeiro, analisar as emendas e, depois, como é da tradição do próprio Parlamento,
apreciar os destaques. Isto é o que diz os Regimentos. Estamos encontrando dificuldades com os destaques e as
emendas. Elas estão colocadas depois, subvertendo, inclusive, a prática do Parlamento, quando teriam preferência sobre os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Na verdade, V. Ex.a tem razão na sua postulação, mas
não posso tirar a liberdade do Constituinte e requerer
destaques para a votação dos artigos, que é um direito
seu. E a votação por adtígos vem antes das emendas, é
claro. Se já foi emendado, como iremos votar um artigo
que já não existe mais? Agora, a ponderação do Constituinte é altamests valiosa, mas para isto dar certo é preciso que os Constituintes que requereram destaques para
votação de artigos do anteprojeto retirem suas proposituras para passarmos imediatamente à apreeíação das
emendas. Não posso ter uma medida arbitrária de retirar o exame dos destaques. Confesso que alguns destaques estão sendo examinados, prejudicando já o exame
futuro das emendas, porque quando o destaque é votado
aquela matéria está julgada. Está resolvida.
O SR. CONSTITUINTE JOSlil CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, talvez fosse de boa orientação V.
Ex.a anexar aos destaques dos artigos os destaques das
emendas e votaremos em conjunto cada artigo da rasolução.
O SR. 100NSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - SeTia uma grande solução, Presidente. O próprio autor da
proposição pediria que fosse embutida a emenda junto ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho - Farei isto à medida em que forem requerendo, porque não
[:losso tomar nenhuma medida arbitrária. Vou chamando
o destaque e o autor, sabendo que tem emenda, requer o
exame em conjunto. Se o Plenário concordar, farei isto.
(O Plenário se manifesta de acordo com a presidêneía.)

_ O SR. CONSTITUINTE LUIS G1J1SH:rKEN - Sugiro o
seguinte, Sr. Presidente: já que se vai combinar destaque
com- emenda, que comecemos numa ordem que é a dos
artigos. paI: exemplo, 0_ art. 1,0__
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
que j á foi votado não posso mais votar. Só posso seguir a
partir daí. Antes dísso não posso mais. Estão, em exame ...
Qual o próximo destaque?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Seria o destaque do Constituinte Sérgio Werneck V. Ex.a
deixou de anexá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
Constituinte Adroaldo Streck já retirou.
O ~onstituinte Basílio Vilani requereu destaque para
a votação do § 2.0 , do art. 5.0 do anteprojeto. Pergunto ao
nobre Constituinte se S. Ex.a tem emenda respectiva.
Então, pergunto ao Constituinte Basílio Vilani se concorda com exame em conjunto.
O SR. CONSTITUINTE BASíLTO VILANI - Concordo.
_ O SR. PiRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Entao, vamos ao exame conjunto desta matéria e das respectivas emendas: relativas ao art. 5.0 , § 2.0
. O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSIllKE!'r - Seria
interessante consultar o autor ,do destaque ou da emenda
para ele nos informar o que pretende. Se é suprimir modificar, etc.
'
. O SR. PR~SIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Logo
maas ele tera a palavra juntamente com o autor da
emenda.
O SR. CONSTITUINTE B.A.BíLIO VILANI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Cavalho) - Pois
não. Oozn a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Quero dar
uma sugestão. Se houver uma emenda modífícatíva posso,
inclusive, retirá-la mas preciso ouvir primeiro as outras.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - É
exatamente isto que a Mesa está providenciando: as emendas relativas ao mesmo tema enfocado por V. Ex. a A Secretaria está providenciando.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente creio que em relação ao art. 5.0 , as emendas foram
apresentadas somente por mim.
O SiR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
esclarecer a V. Ex. a sobre o art. 5.0 , temos a emenda de
Luiz Gushiken, de n.? 140; outra de Luiz Gushiken, de
n,v 142/4; e temos outra, de Ismael Wanderl,ey.
Passo a palavra, inicialmente, ao oonstítuínte Basílio
Vilani para que explique sua propositura de destaque.
Depois, passarei a palavra a cada autor das emendads.
O SR. CONSTITlJINTE BASíLIO VILANI - Sr. Presidente, gostaria e, inclusive, propus, e parece-me que o
Plenário está de acordo, que haja primeiro uma explicação
da emenda, porque pode a emenda dele ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
inversão não prejudica em nada.
Com a palavra o Constituinte Luiz Gushiken.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Aliás deve-se proceder assim em todas.
'
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sugeriria
a V. Ex.a a mudança do caput. A formulação que estou
sugerindo em relação ao Banco Central é um pouco diferente da do Relator.
- É a Emenda n. O 500140. O texto é auto-explicativo. O
Banco Central do Brasil, pessoa jufídica de direito público,
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com autonomia quadro de pessoal, patrimônio e receita
própria, tem sede na Capital da; Repúblíca e exerc~ ~unção
de órgão central do Sistema Fmanceíro e MonetarlO. Por
que redigi assim? Porque há uma di~cussão s~bre: a autonomia do Banco Central e eu preferi que, ao mves de defini-lo como órgão do Executivo, esta autonomia se expressasse via estrutura jurídica ou autonomia que ele tem em
relação ao quadro d-e pessoal e rec~it~ própria, porque
há uma discussão se o Banco Central e orgao do Leglslatlvo ou do Executivo. Preferi abster-me deste debate.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) :Él o art. 5.°,
Emenda n. O 142...
O SR. CONSTITUINTE LUIS GUSHIKEN - Não há
divergência de fundo, Constituinte Gasparian. Não defino
o Banco Central como órgão do Executivo, tampouco. do
Legislativo. Há uma série de desdobramentos nesse sentído
de autonomia. Tentei ligar à idéia de quadro de pessoal, de
receita própria e personalidade jurídica.
O SR RELATOR (Fernando Gasparian) - Enfim, o
que trans~iti ao Sr. Presidente é uma emenda que, praticamente modifica a redação, a definição do Banco Central,
mas não' o alterando substancialmente em nada. Por isso,
fico com a redação do Relatório.
O SR. CONSTITUINTE LUIS GUSHmEN - Se não
consigo convencer o Sr. Relator, retiro-a e também a outra
Emenda, a 142.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, pela ordem. Antes de ouvirmos o Constituinte
Basílio Vilani há outra emenda do Constituinte Ismael
Wanderley. Seria bom que S. Ex.a colocasse sua posíção.
Aí passaríamos à apreciação do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
ler a emenda do Constituinte Ismael Wanderley. S. Ex.a
acrescenta as alíneas g e h e parágrafo 4.0 ao art. 5.0
Art. 5.0 Acrescente-se ao art. 5.0 do anteprojeto da
Subcomissão de Sistema Financeiro, as seguíntes alíneas e
parágrafos:
g) Fiscalizar, controlar e normalizar a comercialização
do ouro.
h) Ser fiel depositário do ouro pertencente à União.
§ 4.0 No mínimo, um terço da diretoria deverá ser
ocupada por funcionários de carreira do Banco CentraL"
Esta é a emenda.
O SR. RELATOIR (Fernando Gasparian) - ya~os
resumir: foram retiradas as emendas do Constltumte
Gushiken' ficou a emenda do Deputado Ismael Wanderley,
que amplia as atribuições do Banco Central, do Projeto do
Relator, colocando, além das fu~ções do Banco ~entral
que estão no projeto, a fiscali~aça~_ do ouro; ser fiel depositário do ouro pertencente a '9"mao; e no § ~.o, quando
fala no Banco Central, a obrigaçao de 1/3 da díretoría ser
ocupada por funcionários de carreira do Banco Central.
Julguei que estes assuntos fossem de !ei ordinária, ~~o
os inclui na minha emenda. Sou favorável ao RelatoTlo
original - o meu.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Contra a emenda, portanto.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Com relação à emenda do Consti~uinte Basílio Vilani, S. Ex.a sugere
que seja tirada das funçoes do _Banco Central, e_numerad~s
aaui no meu projeto, a execuçao da iprogramaçao monetaria.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Pedi destaque para os- §§ 2.0 e 3.°..__. -
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O SR. PiRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex. a está com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Pedi destaque para sustentar minha tese, no sentido de suprimir
do Ró'latório os §§ 2.0 e 3.°
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vossa Excelência está com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Pedi destaque para sustentar minha tese, no sentido de suprimir
do Relatório os §§ 2.0 e 3.0 •
O SR. PRESIDENTE- (Cid Sabóia de Carvalho) - Aqui
só consta o 2.0 • Pretende V. Ex. a suprimi-lo, nobre Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - O
está logo abaixo, Presidente. :Él o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Oíd Sabóia de Carvalho) mos apressar os trabalhos. Fale sobre os dois.

§

3.0
Va-

O CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Acho que o
texto está discriminando e dando condições para que aqui,
amanhã, ninguém tenha condições de assumir um cargo
no Banco Central do Brasil.
Parece-me isso não ser tema constitucional. A Constituição, no entender da maioria dos especialistas. deve
traçar as regras do jogo democrático, os princípios gerais
e as normas que informarão a ação do Congresso, do Governo, da Administração, dos Tribunais e dos Juízes, na
condução dos negócios públicos.
No que tange à matéria em foco, entendemos que a vedação nela; contida implica, em primeiro lugar, discriminação injustificável. Em segundo lugar, afasta da administração públíea, especificamente de sua área monetária,
as pessoas mais capacitadas para exercer essas funções.
Qual a razão da vedação? Por que se aplica apenas a direitores do Banco Central do Brasil, doe instrtuições financeiras privadas? Por que razão não é aplicado, também,
aos diretores de todas as empresas públicas, 13m relação a
quaisquer empresas privadas, seja no setor financeiro,
seja no setor 'comercial ou industrial? Por que não se
proíbe também o exercício do cargo do Ministro da Fazenda a todos aqueles que tenham exercido, nos últimos
quatro anos, cargo de dir-eção em empresas financeiras,
comerciais ou industriais? Acho que está discriminando.
E num texto constitucional, para nós isso não fica bem.
Estamos estudando uma nova COnstituição. Falarmos em
passado, 'em Braeher, que muito se comentou a nossa
Subcomissão e nas reuniões, não é muito recomendável.
Porém, não podemos esquecer que estamos criando uma
nova estrutura, onde estamos acabando com uma série de
fatores. A partir de uma nova Constituição, parece-me
que isso se trata de díserímínação, Diria aos senhores que
tenho trinta anos de trabalho numa empresa, não sou Phd
em nada, mas tenho conhecimento de tudo. 'Tinha esperanca de um dia poder ser útil ao meu País, talvez, dirigindo o Banco Oentral. Com este texto constitucinal, a
mim, pelo menos, 'essa direção está proibida, mas poderei sonhar com isso, um dia. Peço aos senhores e ao Relator que apreciem isto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem a palavra o Relator sobre a fala do Constituinte Vi-

Iam.

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O ilustre
Constituinte propõ-e, então, que sejam revogados os §§ 2.°
e 3.°, do art. 5.°, que restringe a eleição para Presidente
da diretoria do Banco Central a pessoas que não tenham
exercido, nos últimos quatro anos até a indicação, função
de direção em qualquer 'entldade financeira privada.
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Evidentemente, em muitos outros países existe esta
restrição. Tenho a maior simpatia pelo sonho do Deputado. Acho que não fica ínvíabílízada a sua realização,
porque, com quatro anos de mandato como Deputado,
amanhã S. Ex. a estará livre para poder exercer a direção
do Banco Central. Tendo mais de quatro anos e não fazendo parte de nenhuma diretoria de oanco poderá assumi-la. Mas 'enfim, esta disposição existe na legislação de
muitos países, como forma de evitar que a díreção dessas entidades fique por mais Iígada às entídades que deveria fiscalizar. É o caso, por exemplo, do Federal Reserve
Board, dos Estados Unidos, onde este tipo de exigência
existe. Isto não vai, de forma nenhuma, inviabilizar que
professores universitários, funcionários públicos, pessoas
da indústria, do comércio, que não sejam interessadas
particularmente no setor financeiro, sejam diretores do
Banco CentraL
Minha opinião é conservar como está no. Relatório.
Fico com o Relatório.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Pr,esidente, peço a palavra para encaminhar contra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Sr. pr,esid·ente, alguns reparos têm de ser reítos à colocação do Constituinte Basílio Vilani. Quando S. Ex.a iniciou
a sustentação de seu requerimento, disse que aqui ninguém
poderia ser diretor do Banco Central. Este termo "ninguém" tem um conceito muito genérico para a apreciação
das pessoas que aqui estão. Temos de reduzir isto a uma
pessoa só. Pelo que me consta, o único diretor de banco presente na Comissão, é o Constituinte Basílio Vilani: Nenhum de nós aqui é diretor de banco. Então, "alguém" não poderia assumir a diretoria do Banco Central.
Ato seguinte do próprio Deputado Basilio Vilani diz que
"eu estou" - são palavras textuais de S. Ex. a - , impedido
de atingir um sonho, que é o de ser diretor de um desses
bancos", Muito bem. colocou o Relator que esse interregno
de quatro anos de exercício de mandato se compatibilizaria
com a situação do ilustre Constituinte diretor do Bamerindus. Mas devo lembrar-lhe, já que S. Ex.a colocou na primeira pessoa do singular - eu não poderei ser - que ele
advogou pessoalmente esta questão. Desta forma, com
base no § 4.°, do Regimento Interno da oonstítuínte:
"Não poderá o Constituinte, desde a instalação da Assembléia Nacional Constituinte até a promulgação da
Constituição, patrocínar interesses da caráter não social de
grupos ou pessoas ou interesses de empresas organizadas
para exercer atividades econômicas.
Isto está combinado com o art. 170, § 4.°, do Regímento Interno da Câmara, que diz:
'Tratando-se de causa própria ou de assunto em qus
tenha interesse individual, deverá o Deputado dar-se por
impedido, fazendo comunicação nesse sentido à Mesa para
efeito de quorum. Seu voto será considerado em branco."
Neste sentido, já que isso foi colocado como interesse
pessoal por um Constituinte, que também é diretor do
Bemerindus, pBÇO a V. Ex.a que respeitando o Regimento
Interno, não considere o voto do ilustre Constituinte Basílio
Vilani.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SUlRUA:GY - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Gostaria de deixar bem claro que o Constituinte Basílio Vilani
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quis dar apenas um exemplo. Na verdade, S. Ex.a não tem
nenhuma pretensão concretamente. Solicitaria até que o
nobre Constituinte Roberto Jefferson, que é tão brilhante,
compreendesse que o exemplo foi em sentido figurado.
Acho que não devemos criar um impedimento de ordem
legal para que o Constituinte Basíli-o Vilani não participe
desta discussão. Deixo o apelo com o Constituinte Roberto
Jefferson.

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) a palavra o Constituinte Basílio Vilani.

Tem

O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Sr. Pr·esidente, quero contraditar 'Ü comentário do nobre colega
Roberto Jefferson. Sou bancário. Tenho trinta anos de
banco. Não possuo uma ação da empresa. Sou empregado.
Acredito que, eleito pelo povo, 1813 me outorgou o direito
deste voto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Feito
o esclarecanento, já que o assunto foi tratado em questão
de ordem, gostaria apenas de dizer aos companheiros que
a Presidência não se sentiria bem em cassar o voto de
ninguém. Isso não é da formação democrática de minha
pessoa. Então, acolho a questão de ordem do Senador Divaldo Suruagy, que declara o Deputado Vilani capaz de
votar, dizendo que S. Ex. a apenas usou expressões fortes
exemplicativas e não demonstrativas .do seu interesse. Esse,
seria profundamente aleatório, já que o cargo de direção do
Banco Central é de nomeação do Presidente da República
é um cargo de confiança. Se S. Ex. a tem esse sonho, qu~
continue a tê-lo. porque é o mesmo caso de loteria. Na
nossa Constituição, os nomes serão aprovados pelo Congresso Nacional - é a nossa propositura. Logo, não há
mal nenhum em sonhar com isso.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - É um direito
de todos. Só não sonha quem não vive. Eu, por exemplo,
sonho um dia ser Presidente da República pelo voto direto
do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Fica,
portanto, rejeitada a preliminar argüida. Acolhemos a
questão de ordem do Senador Divaldo Suruagy. Peço ao
Ilustre colega que entenda que me sentiria profundamente
mal se tivesse de cassar o voto de um companheiro.
Vamos passar, então, à votação.
Em votação a emenda de autoria de Ismael wanderley,
S. Ex. a está ausente.
Quem concordar com a inclusão desta emenda no
texto, dirá sim. Quem não concordar, dirá não. Votar com
o Relator é votar não. Votar com o autor da emenda é
votar sim.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Dezenove votos contra a emenda do Deputado Ismael. Rejeitada, portanto.
Em votação o destaque do Deputado Vilani. Quem estiver de acordo com o Deputado, diga sim. Trata-se da
supressão dos dois itens, §§ 2.° e 3.°, do art. 5.0
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JERFFESON
Sr. Presidente, uma questão de ordem. Sou favorável à
supressão do § 2.°, mas não o sou com. relação ao § 3.0
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Então vamos votar separadamente.
Inicialmente a supressão do § 2.0O SR. CONsrrLTUINTE DARm DEITOS - Sr. Presidente, os dois versam sobre o mesmo assunto.
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Mas não posso influir na escolha do Constituinte.
Em votação o § 2.° Quem concordar com a manutenção do § 2.° votará não. Quem votar com a proposítura,
votará sim.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Rejeitado por 12 votos contra 7.
Em votação o § 3.° do art. 5.0
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Pr.esidente, rejeitada a !pr.ppoo·ta do Constitutnte Basílío
Vilani, fica mantida a redação?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Exatamente. Passemos ao § 3.° do art. 5.° Quem ~or pela
sua manutenção votará não, quem for pela propositura do
Constituinte Basílio Vilani votará sim.
(Procede-se à votaçâo.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Rejeita.da a propositura do Constituinte Basílio Vilani
por 13 votos contra 6. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSH~N - Sr.. presidente antes de passarmos para outro artigo, gostaria de
solicita~ a V. Ex. a que colocasse em díscussãc emenda que,
por 'engano pedi que fosse retirada ,e que .ííz respeito ao
Banco Central. A sua colocação em discussão, não afet~
as decisões que foram aqui tomadas. Por ,~ngano, pedi
para retirá-la, mas, na verdade, quero mantê-Ia,
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Vamos a~der a V. Ex.a Em exame a Emenda n.O 142-4,
de autoria do Constituinte Luiz Gushiken. Passo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Gushiken.
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!TI uma reivindicação dos funcionáriOS, e os Srs. Constituintes devem considerar que são funcionários de qualidade técnica, bastante 'elevada. De forma que não é a
eleição de uma pesoa qU3 esteja por fora do que ocorre
no banco.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Com a palavra o Relator Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Inicialmente, Sr. Presidente, quero pedir uma informação à Mesa com
relação à emenda do Constituinte Luiz Gushiken, que é
ampla, pois inclui dois itens.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - É só o § 1.°
Os outros já foram prejudicados.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Não adotei
no relatório essa emenda do Constituinte Luiz Gushiken
por ter-me parecido um assunto mais apropriado para a
legislação ordinária e mesmo porque S. Ex.a colocou 2/3,
que é um número muito definitivo para se colocar na
Constituição. Amanhã, podem achar que têm que ser todos,
a metade ou 10%.
A sua redação não foi incluída porque julguei mais
correto o assunto SE'r tratado por lei ordinária. Essa é a
minha opinião. Portanto, voto pela não inclusão desse
parágrafo.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, gostaria de encaminhar a votação dessa proposição.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) S. Ex. a retirou a proposição.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, iniciado o processo de votação não pode ser
retirado o pedido de destaque pelo autor.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN. r: É sob~e
O SR. PRESIDENTE <Cid 8abóia de Carvalho) - Ainda
o § 1.0 da emenda, que diz respeito à eomposiçac da dInão começou a votação, nobre Constituinte.
retoria do Banco oentraJ. Pro:ponho que, no mmimo, de
2/3 sejam funcionários do BanC? C.eI!tral ,e que ?m dos
O SR. CON8TITUINTE ROBERTO JEFFERSON - ]f:
diretores seja 'eleito pelos nmeícnanos. Se anahsa~os claro que sim, Sr. Presidente. Estamos no processo de disa composição da diretoria do Banco Central em an as
cussão da matéria e não é mais possível retirá-la. Devíagestões, vamos perceber que cerca de 2/3 dos seus_ diretomos ouvir o Plenário.
res são provenientes do quadro de pessoal. M~_ nao eXISte nenhuma norma que obrigue ~ssa composl~ao.. ~sso se
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
dá em função da qualidade tecmca dos fun~lOnarlOs do
- Sr. Presidente, tenho a impressão de que essa matéria
Banco central, que é exigida para a ocupaçao de car~ está vencida. Portanto, não podemos mais votá-la. Quando
de direção. Então, coloquei ess.e número pala garantir votamos a matéria do Constituinte Ismael wanderley, já
que a maior parte fosse provemente desse q~adr.o. ~~gl tratamos disso, ou seja. da obrigatoriedade de o Banco
1'0 também que um diretor seja eleito p~los.lymClonanos. Central possuir funcionários em sua diretoria.
Aliás esta é uma reivindicação dos runcíonanos do BanO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vaco c'entral. Esta instituição é composta de homens de
qualidade técnica dificilmente encontrados em outras mos considerá-la como matéria prejudicada.
instituições.
O SiR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. PresiTendo em vista a importância do órgão como agente dente, queria fazer um apelo a V. Ex.a Essa sessão se inifiscalizador e gestor dos recursos da União e tendo em ciou depois do almoço, em cima de uma prática, qual seja
a
de votarmos, primeiro, os destaques, depois, as emendas.
vista que, muitas vezes, o runcíonárío de~en~r de
íntormaçâo - por exemplo, sobre a ~lsca1izaçao d_a area Depois de votarmos dois ou três artigos, mudou-se a prática.
financeira - não pode torná-la pública '~or9-!le nao tem
estabilidade, Se conseguíssemos que um dos díretores fosse
O SR. PRESIDENTE (Cid saoõía de Carvalho) - Isso
eleito p-elos funcionários, tenho certeza de que esses funcionários, que têm nível de qualificação técnica bastante foi feito de acordo com os requerimento de cada Constituinte.
elevada, poderiam. encontrar um .oanal para 9ue problemas dó tipo físealízação, que muitas vezes nao saem da
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Preórbita de uma direção, tivessem ressonância pública.
sidente, parece-me oportuno que parássemos aqui e esgotássemos a matéria contida dos arts. 1.0, 2.0 e 3.°, senão
Um exemplo de eficácia de uma direção que é provevai hav-er um conflito de tal ordem que lhe confesso que
niente de eleicão de funcionários encontramos no Banesestaremos colocando o carro na frente dos bois. Gostaria
pa. A}i o diretor é eleito e ? ~rab:Üho qu~ des~nvolve, .no
sentido de impedir que o erano publico seia obíeto de 111- que V. Ex. a analisasse a minha questão de ordem, que é
de fundamental importância._
teresses particulares, é bastante importante.

:r

1f:n

Agosto de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. CONSTITUINTE BAS'ÍLIO VlLANI - 8le11hor
Presidente, dou apoio à idéia do Constituinte Darcy Deitas,
que achei brilhante. Isso vai beneficiar-nos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência vai decídís a questão. Acho a argumentação
do Constituinte Darcy Deitas muito válida e importante.
Vamos atendê-la imediatamente. Vamos, então, examinar
os artigos iniciais. Foi deferido o pedido do Constituinte
Darcy Deítoa.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Agradeço
a V. Ex. a , Sr. Presidente, pela lucidez no encaminhamento da matéria.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, à guisa de esclarecimento à Mesa, foi o
§ 5.° que começamos a discutir as emendas junto com os
pedidos de destaque. Devemos ficar somente nos §§ 1.°,
2.0, 3.0 e 4.°, que dizem respeito ao art. 2.° do anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos analisar todas as matérias dos artigos anteriores.
Há um pedido de destaque do Constituinte Luiz
Gushíken para a votação em separado da Emenda número 5C0134-3, de sua autoria. A que artigo V. Ex.a se refere?
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Ao artigo 1.0
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex.a está com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, tenho duas sugestões a fazer ao Relator. Não é
bem uma discordância do mérito. Os incisos IV e V respectivamente dizem, que "compete à União estimular a
formação de poupança" e "definir medidas para garantir
a poupança", Parece-me que esses' incisos não podem ser
classificados como competência. Não é a melhor maneira
colocar-se nesse item. Creio que ficaria muito mais correto se esses dois incisos ficassem no art. 20, desde que
defina o art. 20, objetivos das instituições fínanceíras.
Por exemplo, no art. 2.0 V. Ex. a trata dos objetivos das
instituições financeiras.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Isso é no
art. LO?
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sim, é
no art. 1.0 Os incisos IV e V não podem ser classificados
como matéria de competência da União. Definir e estimular não são competência. Ficariam melhor se estivessem no artigo subseqüente, que é o art. 2.°
Então, a primeira sugestão é mudar a ordem, não
colocando isso como competência. Essa é a primeira mudança que sugiro. A segunda diz respeito ao mérito. Proponho que, entre as competências da União, também
exista a fiscalização da transferência de valores para fora
do País. Este é mais um item que coloco no rol das competências da União.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Isso estaria mais ou menos implícito no câmbio? Seria fiscalizar operações de crédito, câmbio capítalízacões e seguros. As carteiras de câmbio do Banso do Brasil e do Banco
Central fazem o regístro do capítaã estrangeiro na base, da
entrada de câmbio. Aqui está colocado bem amplo, sem
muito detalhe. Uma coisa importante que quero colocar
para o eminente Constituinte é que a redação do art. 1.0
do anteprojeto é diferente da 'Primeira. Aproveitei algumas coisas de suas emendas e de outros Oonstttuíntes
para aperfeiçoá-lo, porque, no primeiro anteprojeto,
quando falávamos de garantia e poupança popular, dávamos a impressão de que o Estado iria garantir qualquer
depósito. A redação agora rícou diferente, para não parecer que o Estado seria responsável por qualquer depósí-
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to feito na Coroa-Brastel ou coisa parecida. Mudamos o
texto. Então, baseei-me em sugestões de vários Constituintes ~e também um pouco nas suas emendas, que tive
oportunidade de ler, para fazer a redação atual. Fico em
dificuldade agora, lendo tão rapidamente sua emenda em
julgar se sua proposição incluiria tudo isso e ficaria ainda
melhor.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Vamos
por parte, nobre Relator Foernando Gasparian. Existe uma
questão de forma. Apenas acho que não fica bem colocarmos dois incisos que não dizem respeito à competência. Não podemos classlfíear como competência a palavra
estimular. Isso não é competência. S/e V. Ex.a entende
assim, tudo bem. Mas acho que não fica bem esses termos nesta área. Como isso é importante e desde que V.
Ex. a entenda que deva sair desse artigo, poderíamos ver
onde cabem.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Pergunto
à Mesa, j á que vou ter que fazer a redação final, se posso mudar algumas palavras para manter o espírito do
que está aqui. Se for possível, ficarei com o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Infelizmente, não é possível. Dentro da técnica, isso não
é possível.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presideste, permita-me levantar uma questão de ordem, Estou fazendo aqui o papel do inconveniente, mas acho que
alguém tem que dizes isto: temos normas 'para o funcionamento das Subcomissões. Se elas não forem levadas a
Sério, a cada instante sínto que a coisa vai ficar mais difícil.
O que diz o Regimento? O que ficou definido nesta
Subcomissão? Que o autor da emenda ou do destaque falará por 3 minutos e o Relator idem. Dependendo da fala
do Relator, poderá falar mais um Constituinte a favor ou
contra, também por 3 minutos. Se não nos atermos a esses
critérios, que não foram estabelecidos somente por nós,
mas em função do Rigimento e das normas de funcionamosto das Subcomissões, vai ficar difícil.
Cabe ao Relator, depois da fala do autor da proposição, dizer se concorda ou não. E para isso V. Ex.a. já elaborou um anteprojeto.
Quero que me compreendam, porque é um papel inconv-eniente, mas temos que ser práticos. Votacão é um
processo prático. Existe o anteprojeto e, com todo o respeito, acho que cabe a V. Ex.a dizer se 'concorda cu não
com as emendas.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Então, não
concorda, mas me comprometo com o nobre Constituinte
a dar uma melhor redação à matéria na Comissão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Cid SaMia de Carvalho)
Decidida a questão de ordem, renovo o apelo aos Srs.
Constituintes para que cumpram rigorosamente os 3 minutos. Vou apertar a campainha completados os 3 minutos. Na verdade, sinto-me constrangido, mas G o jeito.
Do contrário não terminaremos o trabalho. Os colegas
não me levem a mal, mas, completados os 3 minutos a
campainha tocará tanto 'Par8J o Relator como para todos
os integrantes da Subcomissão.
Em votação, portanto, a emenda do Constituinte Luiz
Gushiken. Quem for a favor da emenda vote sim quem
for a favor do relatório vote não.
'
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Dezessete votos contra a proposição e dois a favor. Está
prejudicada a emenda do Constituinte Luiz Gushiken.
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Sobre a Mesa requerimento do Constituinte Darcy
Deites nos seguintes termos: "O Constituinte que o presente subscreve, de acordo com o art. 62, § 1.0, item IV,
vem requerer preferência para a votação da Emenda n."
560112-2" A Presidência defere o requerimento.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, quero apenas completar o requerimento. Devido
à polêmica inicial, gostaria que fosse apreciada a Emenda n,v 112, como um todo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - É
o que vamos fazer agora.
Em exame a Emenda n.o 112-2, em caráter preferencial, atendendo ao requerimento dirigido à Mesa pelo
Constituinte Darcy Deítos.
O Si&. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. presidente, gostaria que V. Ex.a me esclarecesse, porque esta
emenda altera vários parágrafos e alguns artigos, se eu
disporia apenas de três minutos para fazer a exposição.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Sim. V. Ex. a tem três minutos, segundo a norma regimental.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - É uma
emenda substitutiva, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Esse
tempo é suficiente. Com a palavra o Constituinte Darcy
Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Esta
emenda, Sr. Presidente, tem o objetivo de estatizar os
bancos de depósitos deste País. Minha posição é amplamente conhecida dos Srs. Constituintes.
Diz o § 2.° da emenda:
"§ 2, ° O exercício de a'tivida.de de banco de
depósitos é privativo de pessoas jurídicas de direito público."
Então, seria uma alteração do § 2.0 do art. 2.° O § 3.°
do art. 2.° e o art. 15 das "Disposições Transitórias" teriam a seguinte redação:
"§ 3.° :ÉJ vedada a participação acíonáría de
pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras no capital de entidades tínanceíras nacionais."
"Art. 15. As empresas controladas por capital estrangeiro, do ramo bancário de coleta de
depósitos e de seguros, encerrarão suas atividades
no prazo improrrogável de um ano, em que ficarão extintas as respectivas licenças, sem ônus para a União."
Parece-me que alguns desses dispositivos já fazem
parte do anteproj eto do Sr. Relator. Mas, Sr. presidente,
a nossa emenda versa basicamente sobre o exercício de
atívídades de bancos de depósitos, que devem ser privativas de pessoas jurídicas de direito público. Isso está calcado naquela posição que amplamente coloquei, ou seja,
a voracidade do sistema bancário privado nacional. Muitos haverão de dizer que .não podemos estatizar ou que
a estatização vai trazer o empreguísmo e a corrupção.
Nada disso. Entendo que. todo esse sistema poderia ter
direcionado seu trabalho para a solução dos problemas
sociais deste País. Estão aí a Petrobrás e o Banco do Brasil para mostrar isso. São duas empresas de maior movimentação nos pregões.
Digo também que, os exemplos citados amplamente
de que a França e portugal agora estão revertendo o processo, não são válidos para a nossa proposta, porque na
França e em Portugal os partidos que assumiram o poder
colocaram pessoas de outros. partidos para fazer o geren-
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ciamento, e na nossa proposta permanece a mesma rede,
o mesmo funcionamento, apenas o seu resultado seria
direcionado para resolver os problemas sociais doeste Pais.
Ciro mais um exemplo. Quando o Japão foi ocupado
pelas forças americanas, o Pentágono e o Gen. Olarek
liquidaram Bom a rede bancária privada daquele país,
que oenencíava três ou quatro famílias, e a estatizaram.
O resultado aí está: o Japão dá mostras ao mundo inteiro
da sua compatêncía capitalista, mesclada com um socialismo.
Nossa proposta é exatamente submeter à apreciação
dos Srs. Constituintes a estatízação do sistema financeiro
nacional.
Lamentavelmente, o nosso tempo é exíguo. Gostaria,
que V. Ex. a solicitasse ao Sec:r:etário desta Comissão que
lesse pelo menos a primeira parte da nossa proposta, sem
a justificativa, que já podemos colocar ao longo destes
dias. A nossa posição é clara: queremos estatizar o sistema financeiro desta País, para preservar a sociedade
brasileira da voracidade dos banqueiros nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Com a palavra o Relator, Fernando Gasparian, também
por três minutos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Antes, Senhor Presídeste, queria que V. Ex. a deferisse meu pedido.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Após
o pronunciamento do Relator, providenciarei a leitura.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Pela importância da emenda, devo aproveitar os meus três minutos para fazer a leitura. Acho que será votada, Senhor
Presidente, a seguinte proposta:
"Ressalyado o disposto no parágrafo seguinte,
o exercicio da atividade bancária será autorizado
a todos quantos comprovem idoneidade e capacidade econômico-financeira."
Depois vem o § 2.°, que é realmente a votação mais
Importante desta reunião:
"Acrescente-se ao art. 2.° o s-eguinte § 2.°,
enumerando-se os' demais."
Então, pela minha proposta, o § 2.0 passaria a ter a
seguinte vedação:
"§ 2.° O exercício de atividades de bancos de
depósitos é privativo de pessoas jurídicas de direito público,"
Esta é a proposta do Constituinte Darcy Deitos, que
não adotei no meu relatório pelas razões que já expus
no mesmo. Devo declarar, Sr. Presidente, que voto com
o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência vai ler a propositura do Constituinte Darcy
Deítos, para compreensão de todos:
"Efetuem-se as seguintes alterações ao anteprojeto do Relator, todas destinadas a instituir
a estatísação dos bancos de depósitos.
1)

Dê-se ao

§ 1.0

do art. 2.° a seguinte reda-

ção:
"§ 1.0 Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, o exercício dessas atividades será autorízado a todos quantos comprovem idoneidade e capacidade econômico-financeira."

2) Acrescentes-e ao art. 2.° o seguinte
renumerando-se os demais.

§ 2.°,
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"§ 2.0 O exercício de atividade de banco de
depósitos é privativo de rpessoas jurídicas de nueíto público."
3) Dê-se ao atual § 3.° do art. 2.° a seguinte
redação:
"§ 3.° É vedada a participação acionária de
pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras no capital
do entidades financeiras nacionais."
4) Acrescente-se ao título "Disposições Transitórias" os seguintes artigos:
"Art. 15. As empresas controladas por capital estrangeiro, de ramo bancário de coleta de depósito e de seguros, encerrarão suas atividades no
prazo improrrogável de um ano, em que ficarão
extintas as respectivas licenças, sem ônus para a
União.
Art. 16. Os bancos de depósitos e demais empresas financeiras e de seguros, controlados por
capital privado nacional, permanecerão em runcíonamento, com seu quadro atual de empregados e
diretores executivos, e terão o prazo improrrogável de um ano para transferência do capital estrangeiro nelas existente a brasileiros.
Parágrafo único. Os bancos de capital privado, coletores de depósitos, cujos estabelecimentos
passam aos bancos da União, dos Estados e dos
Municípios, onde estiverem as respectivas sedes
sociais, terão anuladas sem ônus as atuais cartaspatentes. Os imóveis e suas instalações, incorporados ao patrimônio dos bancos estatais, serão indenizados, pelo seu justo valor, com pagamento na
forma estabelecida em lei especial."
É este o texto que está em votação.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Concedo a palavra a V. Ex. a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Aliás, Sr. Presidente, é uma questão de ordem que indago
à Mesa. Lendo com cautela a emenda do ilustre Constituinte Darcy Deitos, a impressão que tenho - esta é a
dúvida que levanto para decisão da Mesa - é que ela trata
de dois assuntos num só texto.
O art. 23, § 2.°, do Regimento Interno, estabelece:
"§ 2.° Fica vedada a apresentação de emenda
que substitui integralmente o projeto ou que diga
respeito a mais de um dispositivo ... "
Analisando a emenda do Constituinte Darcy Deitos,
estou vendo que há dois dispositivos: um de estat!zação e
outro de nacionalização. Em princípio, sou favoravel aos
dois - à estatização e à nacionalização - mas vejo que
a Subcomissão está dividida. Temos Constituintes a favor
da estatízação contra a estatização e a favor da naeíonalízação e há aq~eles que, mesmo sendo nacionalizantes, são
privatizantes.
Parece-me que a emenda - e est~ é a; questão de ordem
que faço à Mesa - contém esses dOIS diSPOSItlyOS! ~m flagrante desrespeito ao § 2.° do. art. 23. Em .l?rlUClplO, s_ou
favorável às duas teses, mas e para permítír a votaç.ao,
sem que possamos eliminar uma. tese pela ou~ra. _Cal a
estatização e não poderemos apreciar a nacíonaíízação. Indago de V. Ex. a se minha intepretação está correta no que
tange a este assunto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - ~
Presidência ouviu a questão de ordem de V. Ex.a mas ha
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um problema. A colher a sua questão de ordem, a emenda
fica prejudicada como um todo. V. Ex. a está argüindo que
a emenda infringe o Regimento, por tratar de assuntos diversos, ou seja, por substituir mais de um dispositivo em
uma mesma propositura. Então, esse argumento levaria à
declaração de nulidade da emenda. Acho muito frustrante
declarar essa nulidade a esta altura dos acontecimentos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, não se deve destacar cada artigo?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Se
o Plenário concordar que eu destaque e faça duas votações para esta emenda, eu o farei. Se não concordar, serei
obrigado a acolher a questão de ordem, que foi muito bem
fundamentada.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, não há necessidade disso e explico por quê. Tenho
uma emenda que diz respeito à estatização. Se na proposta do companheiro também há essa intenção, só que é uma
emenda mais global, votemos a minha primeira. Em sendo
prejudicada, fica também prejudicada a parte que diz respeito à estatização na emenda do Constituinte Darcy Deitos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Isso facilita bastante.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, antes que V. Ex.a decida, gostaria de dizer que foi
feita uma consulta, na oportunidade. Foi remetida à Mesa
da Subcomissão, que se deveria manifestar e não receber
a emenda como tal, porque o § 2.° do art. 23 estabelece:
"§ 2.° Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o projeto ou que diga
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que
trata de modificações correlatas, de maneira que
a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros."
É evidente que se se vai estatizar, conseqüentemente,
tem que se nacionalzar os bancos estrangeiros. Isso é
de um entendimento mediano.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Na
verdade, estou atento às explicações de V. Ex.a , mas lamento que outros Constituintes entendam de outra maneira e criam, então, o entrechoque.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - V. Ex.a
poderia fazer duas votações.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
submeter a matéria ao Plenário. Quem concordar que a
Presidência divida em duas votações a emenda do Constituinte Darcy Deitas mantenha-se como está. (Pausa.)Havendo a concordância, submeto-a a duas votações.
Inicialmente, vamos decidir sobre o dispositivo relativo à estatização. Quem concordar com a proposta do
Constituinte Darcy Deitas diz sim, quem concordar com
o relatório diz não. Está bem esclarecido? O Sr. Secretário procederá à chamada.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
proposta foi rejeitada por 15 votos contra 4.
,Rejeitada esta parte, em votação a nacionalização, que
já é objeto do próprio relatório, onde o Sr. Relator Fernando Gasparian propõe que os depósitos só possam ser
feitos em bancos brasileiros, não competindo, portanto,
aos bancos estrangeiros -c3JptaT depósitos no Brasil.
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, defendo novamente o relatório, que coincide com a
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intenção da emenda do Constituinte Darcy Deitos. Voto a
favor da emenda do nobre Constituinte, mas com a redação que se encontra no anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, V. Ex.a considera que a emenda de S. Ex.a já está
contida no relatório?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, em que artigo isso está contido? É só yara
nos orientarmos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Informa o Relator que é o § 3.0 do art. 2.°
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, os Constituintes que forem contra a nacionalização votam não em relação à emenda e ao relatório?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Precisamos saber como vai ficar isso. Gostaria de ouvir o
Constituinte Darcy Deitos. V. Ex.a entende que sua emenda
está contida no relatório?
O SR. CONSTITUINTE SERGIO WERNECK - Sr.
Presidente, tenho uma emenda que modifica o § 3.°
do art. 2.° e o art. 3.0 que diz respeito ao problema. Gostaria que minha emenda não ficasse prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Sid Sabóia de Carvalho) - Vai
depender do que votarmos agora. A votação da emenda de
V. Ex.a virá em seguida.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, os dois pontos em destaque são sobre a nacionalização e estão contidos no art. 2.°, § 3.°, e no art. 3.°,
que prevêm exatamente a nacionalização dos bancos, quer
dizer, a não permissão que bancos estrangeiros possam
atuar no mercado de bancos de depósitos, possam captar
depósitos.
O SR. CONSTITUINTE
- Sr.
Presidente, apartir do momento em que o § 3.° do art.
2.° e o art. 3.° já contêm a emenda do Constituinte Darcy
Deitos, minha impressão é que isso não deveria ser objeto
de votação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Também acho.
O SR. CONSTITUL'N"TE
- A
votação tem que ser feita em relação a alguma emenda
substitutiva ou supressiva, como é o meu caso.
O aR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Na
verdade, a votação está prejudicada, porque a emenda está
atendida e não há o que decidir. Temos que aguardar a
oportunidade em que haja matéria com colídêncía. Como
não há colídêneía, também não há o que votar.
A Presidência declara prejudicada a votação nesta parte, após esses esclarecimentos.
Passaremos imediatamente ao exame de matéria atinente ao mesmo assunto, mas que traz colídêncía.
Portanto, vamos submeter a exame agora as emendas.
Em exame, a partir deste instante, a emenda do
Constituinte Sérgio Werneck. Emenda n.o 67-3, que trata
exatamente do mesmo assunto que estava em exame há
p<:JUC<lS instantes.
Com a palavra o Constituinte Sérgio Werneck.
O SR. CONSTITUINTE S:ÉRGIO WERNECK - Pela
emenda, fica substítuído o § 3.° do art. 2.°, que passa a
ter a seguinte redação:
"§ 3.0 Legislação complementar assegurará a
competitividade em todos os setores do sistema
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financeiro, bem como a predomínãneía das empresas financeiras nacionais em cada um deles,
regulando os limites e as condições de participação das empresas financeiras estrangeiras.
Justificação - A participação do capital
estrangeiro no sistema financeiro nacional não é
nociva em si mesma, devendo ser regulamentada
em consonância com os inter-esses nacionais, ressalvada a predominância do capital nacional, a
Lei de Remessa de Lucros e a soberania nacional."
Evidentemente a substituição do § 3.0 do art. 2.° por
este novo texto prejudica e exclui o § 4.° Além disto, a
legislação relativa à matéria deverá ter um caráter dinâmico em função das conveniências do interesse nacional,
em face do comportamento dos demais países e da necessidade eventual de concessão de reciprocidade. Isso pode
ser de necessidade absolutamente incontornável.
Então, acho que esse assunto deverá ser regulamentado por legislação complementar e legislação ordinária
e de acordo com as conveniências do País em cada momento, porque na Jegíslação ordinária e na legislação
complementar há muito mais dinamismo. Quer dizer, é
muito mais fácil a legislação acompanhar as conveniências do País.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Com a palavra o Relator para falar sobre o assunto.
S. Ex.a disporá de três minutos.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presídente, preciso do projeto original, porque as emendas
se referem não a este anteprojeto de agora, mas ao projeto original. A emenda está sugerindo a supressão do
§ 4.° do art. 2.° do projeto original.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
O projeto original já foi providenciado e virá logo.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Então,
gostaria de colocar o seguinte: na verdade, no novo anteprojeto que estamos votando, hoje, esse item que seria
suprimido - o § 4.° do art. 2.° - agora passou a ser o
art. 3.° Então, o eminente Constituinte está sugerindo
que nós eliminemos o art. 3.° do projeto ora em votação.
Além disso, S. Ex.a pede a substituição do § 3.° do art. 2.0
Então, mantenho, perante esta emenda, a posição colocada no relatório, votando a favor do texto como ele
se encontra no relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Pela manutenção do texto, é o parecer do Relator.
Em votação. Vamos proceder à chamada, Quem estiver de acordo com a emenda vota sim, quem estiver de
acordo com a manutenção do anteprojeto do Relator
vota não.
O SR. CONSTITUINTE JOS:É CARLOS VASCONCELOS - Sr. presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Não há encamínhamento, porque já houve ...
O SR. CONSTITUINTE JOS:É CARLOS VASCONCELOS - V. Ex.a colocou a emenda em votação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem razão V. Ex.a Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOS:É CARLOS VASCO~CE
LOS - Ouvi hoje inúmeros argumentos sobre o CUIdado
que se deveria ter quanto às normas que 0. Relator quer
que passem a vigir na Constituição a respeito do funCIOnamento dos bancos estrangeiros. Entretanto, a emenda
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proposta pelo Constituinte Sérgio Werneck não oferece
segurança ao funcionamento dos bancos estrangeiros, porque apenas remete para a legislação complementar, como
é hoje, esse cuidado que se deve ter. P-ortanto, não vejo
'como substituir o texto proposto pelo Relator, pelo que é
apresentado pelo Constituinte Sérgio Werneck, razão pela
qual 'concordo com o Relator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Em votação. Os Srs. Constituintes que forem favoráveis
à emenda votarão sim, os que forem favoráveis ao texto
votarão não.
Vai-se proceder à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Resultado: 11 votos não, 8 votos sim.
Portanto, a emenda foi rejeitada por 11 a 8.
Em exame outra emenda do Constituinte Sérgio Werneck, sobre o art. 3.° do anteprojeto.
O SR. OONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Está prejudicada porque já foi votada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Então, vamos voltar ao critério anterior, seguindo os
artigos.
Vamos ao art. 2.° A emenda é do Constituinte Luiz
Gushiken.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, tenho três emendas referentes a este artigo. Duas
já foram prejudicadas. Só resta a Emenda n.? 137.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _
Ela se refere ao art. 2.° Terá que ser examinada agora.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Esta
emenda é um aditivo ao art. 2.° Ela acrescenta seis alíneas
a este artigo.
O art. 2.° do Relatório define as instituições fínanceír~s como empresas de função social. Achei que era conven!ente arrolar aquilo que entendo como função social. En.
tao, ac~es~;nteI ao artI~o,. p~;a dar uma certa lógica, a
expressão tendo por objetivo . O art. 2.° ficaria com esta
redação:
"~rt. 2.° As instituiç~es financeiras, públicas
ou privadas, exercem função social e suas atividad~s deveI!! subordinar-se à obediência aos príncípIOS gerais da ordem econômica e social inscritos
nesta Constituição, tendo por objetivo:
a) cumprir as metas do desenvolvimento econômico e social a elas aplicáveis;
b) assegurar a formação, e a proteção das poupanças, bem como a aplicação de meios necessários à expansão das forças produtivas;
c) propiciar a diminuição das desigualdades
regionais e setoriais da economia brasileira;

d) assegurar a maior eficiência do sistema de
pagamentos e democratização do crédito;
e) garantir o acesso ao crédito aos pequenos
e médios tomadores, em condições adequadas e a
custos compatíveis;
f) evitar a usura, as práticas especulativas e
a formação de cartéís."
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o eminente Relator. S. Ex. a disporá também de
três minutos.
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O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, fico até embaraçado, porque realmente o Constituinte Luiz Gushiken trabalhou muito nessa série de proposições, mas utilizei parte delas para enriquecer o art. 2.°,
que modifiquei em relação à redação original. Mas não
fiz essa descríção de finalidades 'Porque achei que 1SSIO tornaria o anteprojeto muito longo e mesmo porque a Constituição, de certa forma, vai definir essa matéria através
de trabalhos de outras comissões. Então, é 'Por este motivo que fico com o anteprojeto do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação. Os Srs. Constituintes que forem favoráveis à
Emenda do Constituinte Luiz Gushiken votarão "sim" os
que forem favoráveis ao selatórío votarão "não".
Va~se proceder à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
proclamar o resultado da votação. A emenda foi rejeitada
por 16 votos contra e três a favor.
Em exame a emenda do Constituinte Nelton Friedrich.
Esta emenda está prejudicada pela votação das matérias
anteriores. É a Emenda n. O 5C0101-7.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, na enunciação da votação anterior tenho a imo
pressão de que V. Ex. a disse que a emenda foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não,
rejeitada. O Constituinte Luiz Gushiken pediu destaque.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Com a
aprovação do art. 2.°, ficaram prejudicadas as outras propostas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vamos apreciar a emenda do Constituinte Sérgio Spada. É
uma emenda aditiva ao anteprojeto da Subcomissão do
Sistema Financeiro. É sobre o art. 2.° A Emenda tem o n.?
46-1.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr.
Presidente" existe um pedido meu, de destaque sobre o
§ 2.° do art. 2.°
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas
V. Ex. a não o encaminhou à Mesa.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Encaminhei sim, reclamei sobre a relacão e ela acabou consertada.
_ O SR. PR~S.IDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Entao, vamos verificar esse pedido de destaque.
Vamos colocar em votação esta aqui e a de V. Ex. a
será a próxima.
Com a palavra o Constituinte Sérgio Spada.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, muito embora eu considere da
mais alta importância e relevância a minha proposta, acatando uma análise posterior e a posição do nobre Relator,
retiro a minha proposta.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
matéria foi retirada.
Vamos atender agora ao pedido de destaque do Constuínte Sérgio Werneck. É a Emenda n. O 5C0068·1 referente
ao § 2.° do art. 2.0 do anteprojeto do Relator. Pergunto se
isso já foi votado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONOELOS
- Foi prejudicado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Um
minutinho. Essa emenda tem o sentido contrário da emen-
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da do Constituinte Darcy Deites e do Relatório. Ela é o
ponto de colidêncía que faltou na discussão anterior. Então,
vamo votá-la.
Com a palavra o Constituinte Sérgio Werneck.
O SR CONSTITUINTE JOS3!: CARLOS VASCONCELOS
.- Sr. Presidente, tenho a impressão de que já é matéria
vencida, porque a emenda do Constituinte Luiz Gushiken
tratava também desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não
é a mesma coisa.
Em votação. Com a palavra o Constituinte Sérgio
Werneck.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Emenda n.O 5C0068-1 propõe a supressão do § 2.0 do art. 2.°
e também do art. 14 das "Disposições Transitórias".
Vou ler aqui o § 2.° para não haver dúvida quanto ao
assunto:
"2.° As taxas de juros reais, nelas Incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações direta
ou indiretamente referidas à concessão de crédito,
não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será conceituada como
crime de usura, punida, em todas as suas modalidades, nos termos em que a lei determinar."
Sr. Presidente, a partir do último bimestre do ano
de 1986, com a explosão da inflação, os juros atingiram
taxas inusitadas na economia brasileira, e isso levou as
micro, pequenas e médias empresas a uma situação extremamente penosa.

a SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Deputado Sérgio Werneck, V. Ex. a me permite um esclarecimento? V. Ex. a , na emenda, também se refere ao art.
14 que trata das atividades de fomento do Banco Central.
São matérias que não têm ligação.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Não,
no relatório novo é 15, mas anteriormente era 14.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Está certo.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O aSS·'•rnto
é correlato.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JERFFERSON Sr. Presidente, a proposição fere frontalmente o § 2.° do
art. 23. o art. 14, das Disposições Transitórias, fala sobre
atividades de fomento.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - A
numeração 14 é do relatório antigo. Não tínhamos o relatório novo Agora é a numeração 15.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Então é a numeração 15?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Exatamente. Está esclarecido. Continua com a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Com
a alta desmesurada dos juros, as micro, pequenas e médias
empresas foram extremamente penalizadas e estão numa
situação de insolvência. Toda a sociedade brasileira está
a exigir a redução das taxas de juros. Não conheço nenhum
segmento da sociedade que defenda o aumento das taxas
de juros. A partir do momento em que há um consenso
nacional sobre isso, estou' de acordo com que se tomem
medidas para a redução das taxas de juros, mas não nos
parece a forma .mats razoável e mais técnica a inclusão
na C-onstituição de um artigo ficando um limite de 12%
para as taxas de juros. Esse limite, se não houver uma
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queda na inflação, vai trazer distorções à economia. A
primeira delas diz respeito ao desvio dos recursos para
o mercado informal e para o mercado paralelo. Além do
mais, vai-se querer comprar terrenos, fazendas, imobilizar em ouro e em moeda estrangeira; inclusive o maior
instrumento de política monetária de curto prazo é a taxa
de juros. É através das taxas de juros que se consegue
evitar a especulação de estoques e reduzir o consumo desmesurado. A partir do momento em que contar da Constituição uma taxa máxima de 12%, vamos negar ao GovernoFederal o instrumento mais precioso doe política monetária
de curto prazo, e isso pode ser danoso para o País. A única
alternativa seria uma politiea fiscal. E a partir do momento em que a Constituição brasileira veda o aumento de
impostos no mesmo ano, o Governo se veria sem os instrumentos necessários para poder combater esses problemas da economia.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Relator Fernando Gasparian para falar sobreO assunto.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, não concordo com os argumentos do ilustre Constituinte - que são brilhantes - pelo fato de que não
haverá fuga de capitais ou imobilização de capitais se o
mercado pagar juros reais em torno de 6 ou 7%, que é o
que ocorre no mundo inteiro. E um exemplo disso são as
cadernetas de poupança, pagando juros reais, como pagam,
de 6% ao ano e, sem tributação, elas estão arrecadando
cada vez mais recursos no sistema financeiro. O que estamos querendo colocar na Constituição é a Lei de Usura,
como regra permanente. Talvez seja a primeira vez no
mundo que se fixaria numa Constituição a Lei de Usura,
estabelecendo um limite de taxa. Muitos países possuem
essa lei como lei ordinária, mas no Brasil seria através
da Constituição. O Brasil tem o maior juro real do mundo,
e essa seria a razão pela qual se justificaria colocar na
Constituição o conceito da Lei de Usura e o limite de usura,
que seriam os 12% de juro real. Tenho certeza de que qualquer .monetarísta concordaria com que 8 ou 10% de juro
real não faz nenhuma economia desviar os seus recursos
para investimentos ou de economia, vamos dizer, marginal,
como, por exemplo, dólares ou, investimentos em imóveis,
porque é muito difícil, uma vez que é renda fixa conseguir-se uma renda dessas em qualquer país do ~undo.
Portanto, voltando ao assunto, acho que é uma das
coisas mais importantes que está aí neste projeto, porque
ele realmente forçaria uma mudança rápida no sistema
financeiro através dos custos, e, junto com outras medidas
que estão sendo tomadas no anteprojeto, faria com que,
em pouco tempo, o nosso sistema financeiro deixasse de
ser essa carga brutal que está sendo hoje para a produção
inviabilizando-a quase que totalmente.
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) votação.

Em

O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, para encaminhar a favor da emenda. V. Ex.a permite?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) a palavra V. Ex. a

Tem

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Apenas
para dizer que concordo com o Relator quando S. Ex. a se
preocupa em querer fixar na Constituição um dispositivo
relacionado com o crime de usura, mas sinceramente, não
vejo como isso poderá ser cumprido. Tenho conversado
com o Deputado Fernando Gasparian a respeito disso e
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louvo até a sua preocupação - que é a minha - de fixar
na Constituição alguma coisa que possa representar uma
punição severa àquele que vier a infringir a legislação
relativa à usura. Acho que a Constituição deveria prever
.qualquer coisa nesse sentido. Mas fixar uma taxa me parece um pouco irreal. Talvez isso possa ser até produto
,do momento que estamos vivendo, dessa síndrome das
altas taxas de juros.
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não, tem a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Estive examinando detidamente a proposta do nosso Relator,
Deputado Fernando Gasparian. O crime de usura foi longamente comentado pelo ideólogo do trabalhismo brasileiro, ex-Senador Alberto Pasqualínl. Também concordo com
o que acaba de dizer o Deputado José Tavares. O ideal
seria que pudéssemos fazer isso, mas, obviamente, os bancos iriam criar os seus mecanismos próprios de compensação e seria mais uma das tantas leis descumpridas no
Brasil.
Entendo que o Governo deve, por seus meios, t-atar
de sair do mercado financeiro, de não tomar quase 80%
de open e over, desses dinheiros do mercado financeiro,
porque no momento em que ele deixar de tomar essa massa de recursos, vai sobrar dinheiro no País e as taxas de
juros naturalmente encontrarão os seus lugares.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação. Votar "Sim" é de acordo com a emenda; portanto, contra a fixação de 12%.
O SR. :CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, permita-me um esclarecimento? Estou
com uma dúvida e gostaria que o Relator me respondesse
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho - Pois
não, tem a palavra V. Ex. a
O SR. ;CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Indago do Relator se o Código Civil Brasileiro já não
estabelece a taxa de juros mensal e anual?
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Ele não
coloca como juro real. A Lei de Usura que exíste no
Brasil, até hoje, não funciona para o sistema financeiro.
Praticamente, a Lei de Usura funciona só na base de 12%
de juros, nominal, o que realmente é um absurdo, só pode
ser aplicado a um sujeito que emprestou dez cruzados ao
outro cobrando mais de 12% de juros nominal.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Há
a fixação de juros apenas nas questões judiciais.
Em votação.
Votar "Sim" é concordar com a emenda, votar "Não"
é pela manutenção do anteprojeto do Relator.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
onze votos contra oito, aprovada a emenda contra a fíxação das taxas de juros reais.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, na minha interpretação, está automaticamente prejudicado o art. 15. A emenda engloba as duas
hipóteses. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Será
substituído o artigo atacado pela emenda. Suprtmido.
Com a palavra o Deputado Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Como fica
a redação do artigo?
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o SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - A redação
é pela supressão do artigo.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Automaticamente, está prejudicado o art. 15 também. É esse o
esclarecimento que desejo. Eu havia pedido destaque, mas
não tem mais importância. - Estou vendo que os banqueiros vão se deliciar a partir de domingo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Obviamente, fica prejudicada a matéria por ser correlata.
O desdobramento dessa matéria está prejudicado. Isso é
evidente. Em exame a propositura do Deputado Vivaldo
Barbosa, que requereu destaque, no sentido da votação,
em separado, da Emenda n.> 560022/3.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Qual é o
artigo?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Só
um minuto. Ele acrescenta três parágrafos ao art. 2.0 do
anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - .
O art. 2.0 findou.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de
Está vencida essa matéria?
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE
forma alguma, Sr. Presidente. Não entendo
ra. Tenho uma emenda, inclusive, ao art.

Carvalho)'LUCA - De
dessa manei2.0

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Está aqui também. A sua vai ser, logo mais, examinada.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Não
pode estar prejudicada porque ela não foi votada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Não foi votada ainda, não é? (Pausa.) O Deputado Vivaldo Barbosa está presente?
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA Sr. Presidente, pela ordem. Posso usar da palavra para
encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Dou a palavra ao Deputado Vivaldo Barbosa para encaminhar sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, o sistema
rínanceíro nacional tem sido objeto de debates intensos
e profundos aqui nesta Subcomissão, e é uma questão
que interessa, evidentemente, a todo o Pais pelas características de que se reveste. As críticas, as análises, o diagnóstico, as soluções têm sido objeto de grande debate
nacional, mas uma questão fundamental, que a emenda
. visa a resolver é a da Federação. As instituições financeiras têm sido hoje uma fonte de sangria das poupanças
locais em todo o nosso Pais, carreando-as para os grandes centros financeiros e industriais, que são geralmente
Rio, São Paulo, principalmente, e Minas Gerais. Esta tem
sido uma maneira de destruir a Federação brasileira.
Diversos países do mundo já resolveram há muito essa
questão, especialmente os Estados Unidos. Em muitos
estados da federação americana, os bancos são municipais, não podendo o munícípío retirar a sua poupança
e recanalizá-la para os grandes centros. Sem dúvida alguma, isso permitiu que a federação amerícana se desenvolvesse de maneira mais harmônica, e nós sofremos,
décadas após décadas, os desequilíbrios regionais. E uma
das causas dos desequilíbrios regionais está nesta sucção
das poupanças locais, canalizando-as para os grandes
centros. Essa proposta limita a atuação do banco no
âmbito do seu estado. Temos urna rede de bancos estaduais em cada estado da Federação já em caráter sufi-
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ciente para, gradativamente, ir atendendo às necessidades
banqueiras e financeiras; locais em cada Esltado.
De maneira que é hora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, de implantarmos um sistema semelhante a este,
no sentido de que em cada Estado fique localizada a sua
poupança, e que as instituições financeiras atuem exclusivamente no âmbito de cada Estado, permitindo também,
como é evidente, que apenas três instituições operem em
caráter nacional: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica
Federal e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
Uma outra emenda que apresentei refere-se ao § 7.0
e diz respeito a operações especiais de créditos com empresas de pequeno porte. Acho que a nova Oonstituição
terá a preocupação de direcionar o desenvolvimento do
Pais no sentido de uma proteção especial às atividades
empresaríaís menores, das micro, pequenas e médias
empresas. Prevê o § 7.° que as instituições financeiras
de crédito darão um tratamento especial às micro, pequenas e médias empresas. Esse é o alcance da proposta,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de oarvalho) Com a palavra o Relator Fernando Gasparian para encaminhar a matéria por três minutos.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Não coloquei no relatório e no anteprojeto a idéia do Deputado
Vivaldo Barbosa, apesar de ter o maior entusiasmo por ela.
O nosso projeto não impede que, através de lei ordinária,
essas providências sejam adotadas. Por esse motivo, não
aproveitei a emenda do Deputado, apesar de julgar que
seria um avanço que isso fosse feito através de uma lei
ordinária. Quero dizer que não estão fechadas as portas
para o assunto, no nosso projeto, mas não cheguei a
adotá-lo, inclusive porque esta matéria não foi muito discutida na nossa Subcomissão - não vou pôr só a minha
opinião pessoal - e achei que não seria viável. Por isso
não coloquei no relatório. Fico a favor do relatório, esperando que uma lei ordinária venha em favor dessa idéia.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Sr. Presidente, para encaminhar, contra o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Inicialmente, com a palavra o Deputado Roberto Jefferson.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON A emenda do ilustre Constituinte Vivaldo Barbosa fala
de uma realidade social do nosso Pais, e posso citar um
exemplo, que conheço bem, do pequeno município do interior do Estado do Rio, Paraíba do Sul, onde há três grandes supermercados e cinco ou seis agências de bancos
nacionais, tipo Bradesco, Banco Nacional etc. Todos os
recursos oriundos das atividades agrícolas, dos supermercados e de outras atividades comerciais do município são
depositados nessas agências, que retiram esses recursos
e não os reaplicam no munícípío. Há um esvaziamento
brutal dos municípios e dos estados, principalmente dos
estados pequenos, com a transferência que esses bancos
nacionais fazem, aliás, política surgida na gestão do Ministro Delfim Netto e estimulada por ele. O sepultamento
dos bancos regionais, dos bancos municipais, é fruto dessa
estúpida concentração de recursos feita durante a gestão
do ministro, quando à frente do Mínistério do Planejamento.
Dessa forma, Sr. Presidente, a emenda proposta pelo
Constituinte Vivaldo Barbosa diz respeito a uma realidade
social e é importante pelo seu alcance. A nossa Subco-missão, mesmo com respeito ao voto do nosso Relator,
deve votar a favor, porque estará praticando justiça ao
Municipio e ao Estado. voto no meu ensamínhamentc a
favor da emenda do Deputado Vivaldo Barbosa.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Em votação. Quem vital' sim, vota de acordo com a emenda. Quem votar não, vota com o Relator.
(Procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Pode haver abstenção, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Sim.
(Interferência fora do microfone. Inaudivel.)
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Gostaria
que a Mesa respondesse.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Terei de fazer uma consulta, pois não conheço o Regimento
nesse sentido.
O SR. CONSTITUINTE JOS:Él TAVARES - Atrevo-me
a responder porque ontem presidi uma reunião onde ocorreu caso semelhante. Tive de consultar o Regimento. Estou
interferindo apenas para colaborar com V. Ex. a e evitar
que incorra em descumprimento do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
resolver a questão da seguinte maneira.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Ela tem
um fundamento, pois há no relatório os arts. 12 e 13 que
mais ou menos se assemelham com as aplicações de recursos, como propõe o Constituínte Vivaldo Barbosa. Então,
já que não passou a estatização, ficaria exatamente na dúvida de dar um voto favorável ou contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tenho de decidir a questão que me foi submetida. Sinceramente não estou seguro, mas peço à assessoría que examine incontinenti, porque é um assunto que me escapa totalmente. Afinal de contas sou jurista, professor de Direito e
acho que não tenho como forçar uma pessoa a votar. Acho
que é impossível. Não posso forçar ninguém, e se o regulamento diz que uma pessoa é obrigada a votar sim ou não,
diz errado.
O SR. CONSTITUINTE JOS:Él TAVARES - Concordo
Sr. Presidente, mas existem normas aprovadas para o funcionamento das Subcomissões e lamento que não estejam
aqui. Ontem eu as adotei.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex. a sabe me dizer qual é o artigo?
O SR. CONSTITUINTE JOS:Él TAVARES - Isso não é
do Regimento, são normas aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas
nós não aprovamos essas normas aqui.
O SR. CONSTITUINTE JOS:Él TAVARES - Não são
normas aprovadas pelas Subcomissões.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Nós
não fizemos esse regímentozinho interno, e eu me permíto decidir da seguinte maneira: a liberdade do Constituinte é absoluta para dizer sim, não ou ficar calado. Decido
então pela liberdade do Constituinte de votar em branco.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITaS - Voto em
branco.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, parece-me que esse assunto poderia ser resolvido da seguinte maneira: se o Constituinte se vir impedido de votar, ele se ausenta e se houver um suplente, que
seja ele chamado posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Decidi do modo que me parece o mais jurídico, que é a defesa das liberdades da pessoa humana. Acho que a pessoa
pode dizer sim, ou não, ou pode até calar, na dúvida.

Agosto de 1987

DIARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

S. Ex.a vota em branco porque tem dúvidas. É um direito
que tem o Constituinte de ter dúvidas. Prossiga-se então
com a votação.
(Dá-se prosseguimento à votação.)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presidente, perdoe-me por interromper. Não quero ser inconveniente, mas tenho que [lrovar o que dísse, Essas normas fazem parte do Regimento Interno das Subcomissões
Constitucionais e foram aprovadas pela Mesa e encaminhadas a todas as Subcomissões. Posso assegurar a V. Ex. a
que todas as Subcomissões estão, até agora, cumprindo-as,
inclusive a minha.
Aqui diz o sequinte:
Art. 11 do anteprojeto de Constituição.
"O voto será pela aprovação com restrições
ou vencido quando for pela rejeição."
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
Sr. Presidente, as normas não impedem o voto em
branco e, mais ainda, quero esclarecer ao Deputado José
Tavares que ontem o Presidente da Subcomissão dos Es·
tados admitiu, em inúmeras votações, o voto em branco.
Isso quer dizer que ele, como Presidente, deu a interpretação que lhe pareceu mais acertada. A mim não parece,
e eu louvo a decisão de V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência já adotou uma decisão. Não posso adotar uma
decisão diferente da minha consciência. Os que discordam de mim, por obséquio, me desculpem, mas não posso
encontrar no Direito algo que proíba a pessoa de abster-se.
Acho que as liberdades são mais importantes que tudo em
matéria de legislação. O Constituinte tem o direito de ausentar-se, de dizer sim, não, e de protestar. O direito do
Constituinte é amplo. Como se trata de uma Assembléia
Nacional Constituinte, a Presidência entende que essa libero
dade é salutar para o processo de elaboração da nova Constituição. Portanto, a Presidência decide que o Constituinte
pode abster-se. Continuemos a votação.
(Prossegue a votação.)
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Sr.
Presidente, pela ordem, V. Ex. a retificou o voto?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não,
votei de acordo com a emenda do Deputado Vivaldo Barbosa.
(Tem prosseguimento a votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
emenda foi rejeitada por 10 votos contra 8 e uma abstenção. No formulário há um espaço reservado para a
abstenção.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVA..'q,ES - Sim, mas
existem essas normas. Se elas não foram analisadas, é
claro que V. Ex. a não pode cumpri-las, mas sei que a
maioria das Subcomissões: analisou o roteiro de normas
para o funcionamento das Subcomissões.
O SR. PRESIDENTE (Cid saoóía de Carvalho) Agradeço a V. Ex. a pela sua colaboração e a tomo como
zelo absoluto pelos nossos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, essa regulamentação da Mesa não pode
modificar o Regimento. A Mesa está em absoluto confronto com o Regimento Interno. Não podemos, de maneira
nenhuma, cercear o direito de voto de ninguém; quem
não quiser votar, não vai votar; quem quiser abster-se,
que se abstenha.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - É
assim que penso. Em exame outra propositura do Depu-
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tado VivaldO Barbosa. S. Ex. a requereu destaque à Emenda n.? 560021-5, à qual acrescenta o § 6.° ao art. 2.° da
propositura do Relator. Concedo a palavra ao Deputado
Vivaldo Barbosa.
O SR. CONSTITUINT-E VIVALDO BARBOSA - Senhor Presidente, Srs. Oonststuíntes, assim como os incentivos fiscais, os benefícios financeiros de instituições oficiais de crédito a empresas em dificuldade que merecem
estímulo ou amparo do Poder Público, representam repasses de recursos' do Tesouro Nacional para essas unidades econômicas. Esses recursos do Tesouro Nacional,
que deveriam ser normalmente carreados para o custeio
de obras públicas, no interesse da Nação e da socíedade, são, no entanto, por interesse também relevante de natureza econômica, de estímulos a iniciativas
individuais, a empresas privadas, mas têm um cunho
social muito profundo, e nos não podemos continuar
permitindo que os financiamento favorecidos passem
às unidades de produção, sem lhes dar o caráter social que eles contêm em si. Esta emenda propõe, então,
assim como a propositura que fiz à Comissão de Tributos que, assim corno OSi valores dos recursos de incentivos
fiscais, também os valores calculados para Os financiamentos favorecidos sejam convertidos às empresas, que
serão beneficiadas com ações, que seriam por sua vez
atribuídas aos empregados dessas unidades de produção,
Na nossa visão, uma empresa não é apenas seus aeíonístas, nem apenas sua unidade de capital, e sim o seu complexo. Quando algum recurso do Tesouro, que é recurso
público, for injetado em uma empresa, que não vá beneficiar apenas a parte da empresa que é o seu capital
mas que beneficie, acima de tudo, o seu empregado, pará
manter-se o cunho SOCIal, com os recursos do Tesouro
sendo transformados em ações, que serão distribuídas pelos seus empregados. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem a palavra o Relator Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Essa
emenda, no mérito, tem bastante valor, mas não a incluí
no relatório e vou votar contra, pelo fato de que esse
assunto só poderá ser decidido através de lei complementar ou lei ordinária, pois os critérios de julgamento sobre
o favorecimento e as ações demandam grandes debates.
Por isso, não a coloquei, e acho que não deve ser colocada no nosso anteprojeto de Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Constituinte Walmor de Luca, para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, vou encaminhar a favor da emenda do
nobre Constituinte Vivaldo Barbosa e me sustento inclusive nas próprias' palavras do nobre Relator, quando disse que vê com simpatia a medida e que entende que a
lei ordinária deveria regulamentar a matéria. O nobre
Constituinte Vivaldo Barbosa teve muito cuidado ao redigir a sua emenda que diz:
" . .. os financiamentos tavoreeídos ou quaisquer outros benefícios financeiros concedidos a
pessoas [urídícas pelas: instituições oficiais de crédito terão o valor do estabeleeímento convertidos
em ações, que serão dístríbuídas a seus empregados, a pessoas jurídicas beneficiadas, na forma
que a lei determinar."
Quero cumprimentar, inclusive, o nobre Constiutinte
Vivaldo Barbosa. S. Ex. a atingiu o objetivo que o Relator
está querendo, ou seja, dar o benefício e dizer, na lei,
como isso será feito. Portanto, Sr. Presidente, cabe perfeitamente acolher a emenda do nobre Constituinte Vi-

414

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

valdo Barbosa, sem ferir o espírito do relatório e as intenções do próprio Relator.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Os
que forem favoráveis à emenda, votarão "sim"; os que
forem favoráveis ao relatório, votarão "não". Em votação.
(Procede-se à votaçâo.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
12 votos a 7 a emenda à rejeitada na Subcomissão do Sistema Financeiro. Em exame a emenda aditiva ao art. 2.°
do anteprojeto da Subcomissão do Sistema Financeiro,
de autoria do Constituinte Walmor de Luca. Com a palavra S. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor
Presidente a emenda está, naturalmente, contida no
art. 2.0 § '7.0 O autor diz que ela foi incorporada, nos
termos do art. 9.° Vejamos o que diz o art. 9.°:
"A União, através de suas instituições finan·
ceíras, não se responsabilizará pelos depósitos de
aplicações em instituições financeiras privadas e
bancoe estaduais."
Quero louvar o Relator, pois teve o cuidado,
no parágrafo úni~o, de complementar .D?-I';ilia
emenda. Mas contínuo com a redaçao ínícíal:
" ... somente terão garantias do Governo Federal
as poupanças públicas recolhidas a ínstítuíções de
crédito oficiais."
Sr. Presidente, hoje, quem tem de responder por uma
empresa é seu próprio patrimônio.
Queremos instituir - e ficou claEo neste plenário ---;uma economia de mercado. O que nao posso entender e
que o meu patrimônio de .contribuinte, ou .seja, os. recursos do Tesouro Nacional, SIrvam, como serviram ate agora,
lamentavelmente, para tapar rombos - que não convém
lembrar aqui - de instituições privadas. Diria até, Sr.
Presidente que o Governo tem os instrumentos nas mãos
para cuida:r melhor das suas instituições públicas, embora,
às vezes não o faça. É muito mais difícil o controle das
instituiçÕes privadas. Os exemplos estão aí, mas não gostaria nem de relembrá-los agora. Teríamos que citar uma
gama enorme de insti<tuiç~ rínanceíras em que .os contribuintes, os depositantes, tiveram suas eeonormas s~yas
graças ao Tesouro Nacional. É exatamente esse o espírito.
Economia de mercado implica que o patrimônio da e~pre:
sa é que responde pel~s seus atos e suas garantias. E
nesse sentido que, acredito, o autor acolheu parcialmente,
mas não com aquele sentido da garantia efetiva.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex. a poderia concluir, pois seu tempo está esgotado.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA -. Sr.
Presidente vou concluir, dando para o art. 9.° a minha
emenda, ~antido o parágrafo único proposto pelo próprio
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Relator Fernando Gasparian para falar sobre
o assunto, por três minutos.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - A emenda
do Deputado Walmor de Luca, no meu entendimento, foi
aproveitada no § 5,0 na íntegra - está colocada no art.
2.0 do anteprojeto. Os parágrafos 6,0 e 7.° _da sua emenda
não estão evidentemente, com essa redação, mas no seu
espírito, :r{o meu entendimento, ela está contida em artigos do anteprojeto. Por isso, fico contra o destaque à
emenda e voto com o relatório, que, tenho certeza, está
ipraticamente resolvendo as sugestões apresentadas pelo
Constituinte Walmor de Luca.
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- A emenda do Deputado Walmor de Luca é profundamente pertinente. Entretanto, acho muito mais amplo o
texto adotado pelo Relator, eis que no seu art. 7.°, que é
o que quer introduzir no art. 9.0, ele diz:
"Somente terão a garantia do Governo Federal as poupanças públicas, recolhidas pelas instituições de crédito oficiais."
Enquanto o Relator refere-se, no seu art. 9.°, "a todas
as aplicações feitas em instituições financeiras".
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - V. Ex.a
entende que poupança pública e aplicação financeira não
são a mesma coisa?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Gostaria de evitar o diálogo entre um e outro porque tomaríamos muito tempo. V. Exas. me desculp~m.
SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Considero que há um equívoco da parte do autor da
proposta. Fico com o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação. Quem votar sim, vota de acordo com a emenda'
quem votar não, vota de acordo com o texto do antepro~
jeto.
a SR. CONSTITUINTE DARCY DEITas - Sr. Presidente, é a manutenção do art. 9.° como está no anteprojeto?
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - S.
Ex.a emenda os parágrafos 5.°, 6.0 e 7.0 do art. 2.0
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Mas essa
matéria é pertinente ao art. 9.0
Entendo que o ilustre Relator foi muito lúcido ao
colocar um artigo especifico, para que a União não aloque
recursos arrecadados dos impostos do povo brasileiro a
fim de cobrir as falcatruas a que assistimos ao longo
destes anos. Sem dúvida alguma foi um artigo de fundamental importância, bem como o seu parágrafo único.
Mas o Deputado Walmor de Luca amplia essa redação
~.uito embora tenha sido colocado no art. 2.° Entendo qu~
Ipa melhorar apenas um pouco mais essa redação. Este
e um dos pontos fundament.ais desse anteprojeto, o de preservarmos. o orçamento publico de ter que ser alocado
para cobrir rombos do mercado financeiro nacional das
entidades privadas. Entendo que talvez fosse oportuno
devolver-se a palavra ao Deputado Walmor de Luca para
que se chegasse a uma conclusão efetiva.
'
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, se o Plenário permitir, dobro-me aos arguo
mentos do nobre Deputado Darcy Deitos e retiro a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Fica
portanto, retirada a emenda, de acordo com o comporta~
mento do Plenário, porque já estava em processo de votação. O Plenário concorda com a retirada da emenda?
Quem concordar, fica como está. (Pausa.) Retirada a
emenda do Deputado Walmor de Luca.
Em exame a Entenda n.o 5C0136-0, que substitui, com
nova redação, o art. 4.° do anteprojeto do Relator, de
autoria do Constituinte Luiz Gushiken.

O sn. CONSTITUINTE IVAN BONATO --'- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - com
a palavra o Senador Ivan Bonato, para uma questão de
ordem.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Esse substitutivo do Deputado Luiz Gushiken colide com o meu
destaque à Emenda n.O 86, ao art. 4.°, em que solicito a
supressão. Acredito que seria melhor votar primeiro a
minha emenda, porque, se for rejeitada, automaticamente ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex. a tem razão. Sua emenda deve ser examínada em
primeiro lugar, por ter caráter supressivo. Peço ao Deputado Luiz Gushiken que aguarde um pouco, enquanto
examinamos a emenda de autoria do Constituinte Ivan
Bonato, que trata, exatamente, da supressão do art. 4.°
e seus parágrafos. Com a palavra o Constituinte Ivan
Bonato.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Onde está relacionada a emenda?
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Pedi destaque à Emenda n.O 86, de autoria do Deputado Osmundo
Roebouças.
O SR. PRESIDENTE (Cid Babóía de Carvalho) Está em exame a Emenda n.? 5S008a-O. Com a palavra
o Constituinte Ivan Bonato.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Esta emenda do Deputado Osmundo Rebouças diz o seguinte:
"Suprima-se o art. 4.° e seus parágrafos do
anteprojeto da Subcomissão da Assembléia Nacional Constituinte. Justificação: o art. 4.° co
anteprojeto em exame atribui ao Congresso Nacional poderes para determinar a sustação de decisões do Poder Executivo nas áreas das políticas
monetária, creditícia e cambial, e propõe, para
tanto, a criação da comissão mista [lermanente,
cujas atribuições são detalhadas nos §§ 1.0, 2.° e
3.0 Ressalta-se, desde logo, a impropriedade de
se tratar no texto constitucional matéria atinente ao díscíplínamento da forma como se organizará o Congresso Nacional para cumprir sua missão constitucional. A criação de comissões especializadas. no trato das questões afetas à Câmara
dos Deputados, Senado Federal ou ao Congresso
Nacional, é matéria a ser regulada nos Regimentos Internos de cada uma das Casas ou no Regimento Comum, conforme o caso. A Constituição
que estão a redigir, e que se pretende seja duradoura, não pode descer a tais detalhes. Deve a
Constituição, no entender da maíoría dos especialistas, traçar as regras gerais e as normas que
informarão a ação do Congresso, do Presidente,
do Governo, da administração dos tribunais e dos
juízes, na condução dos negócios públicos."
Sr. Presidente, apresentei a Emenda n.O 131 que foi
aceita pelo Relator e que se tornou o item 4 do art. 4.°
que diz O seguinte:
"Acompanhar e fiscalizar atividade do Governo e da administração em matéria de política
monetária, tínanceíra ecambiaJ."
A minha intenção ao apresentar essa emenda foi justamente a de que se substituísse o otem 6, ou seja, a formação de uma comissão mista. No meu entender, daremos poderes ao Congresso, para que, depois, através do
seu Regimento Interno, possa eonstítuír uma comissão, ou
não, para acompanhar e fiscalizar as atividades financeiras do Governo. É esta a justificativa. Por isso, peço
a supressão desse artigo.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Com a palavra o Relator Fernando Gasparian para falar
sobre a emenda do Constituinte Osmundo Rebouças, com
o destaque à emenda solicitado pelo Constituinte Ivan
Bonato.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Com relação às emendas apresentadas pelo Deputado Osmundo
Rebouças ...
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Sr. Presidente, desculpe, mas no final eu pedia a supressão do
artigo, mas não é isso. Peço a supressão do item 6, com
os §§ 1.0, 2.0 e 3.0
O SR. RELATOR (Flernando Gasparian) - Eu não
entendi.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Sua
Excelência requer a supressão do Hem 6 com os §§ 1.0,
2.0 e 3.0 do art. 4.0 A emenda do Constituinte Osmundo
Rebouças é no sentido de suprimir o art. 4.° e seus parágrafos.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Mas artigo
4.0 do antigo relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab~i~ de Carvalho) - O
Relator o localizará no novo relatório. Com a palavra o
Relator. É o item 6 do art. ~.o A emenda foqnulad~ baseou-se no anteprojeto anteríor, O Rel:;tor esta localizando a mesma matéria no atual anteprojeto,
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, para facilitar, não seria mais inte~essante que
o Constituinte Bonato lesse o eaput do artigo que gostaria de ver alterado?
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Colocarei
o seguinte para ficar mais simples: o art. 4.° é, agora,
o capítulo '6.° do art. 3.° Este capítulo, que agora é o 6.°,
trata da comissão mista permanente do sistema financeiro. Na verdade, o que o Deputado Osmundo Rebouças
propôs é que se -extermíne a comissão especial mista permanente. Esta comissão mista permanente foi discutida
nesta Subcomissão durante muitas reuniões. Daquilo que
entendi das reuniões, a idéia era de formar uma comissão que pudesse substituir, de 'Certa forma, junto com o
Congresso, o Conselho Monetário Nacional. Soa formos tirar
os poderes do Conselho Monetário Nacional, não quero
que amanhã digam que estamos truncando a vida econômica do País, porque o Congresso é lento, não é ágil como
o Conselho Monetário Nacional, porque muda uma coisa
um dia, muda outra amanhã, deixando o País, com isso,
em sobressalto o tempo todo. Não precisamos ter a agilidade extrema do Conselho Monetário Nacional, mas precisamos ter alguma. A ídéía foi no sentido de formar
uma comissão mista, sendo isto debatido por muitos conselheiros. Inicialmente, a idéia era dar-lhe muitos poderes; depois, foram reduzidos os poderes desta Subcomissão.
Existem diversas divergências sobre o assunto. Esta questão, depois de todas as ídéías ouvidas, foi colocada neste
anteprojeto, agora como capítulo 6.° A emenda do Constituinte Osmundo Rebouças é no sentido de que não haja
'Comissão mista. Fico com o relatório.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Com a palavra o Deputado José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Acredito que a instituição da comissão mista é
o que existe de mais moderno no relatório do Relator
Fernando Gasparian. Ela valoriza o Parlamento e o Congresso Nacional. É a fórmula moderna de se legislar.
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Qual é a grande acusação feita ao Congresso? Que aqui
se legisla de maneira lenta. As vezes, um projeto de leí
ou matéria de resolução leva um longo período - dois,
três ou quatro meses e, às vezes, até um, dois ou três anos.
Instituir a comissão significa modernizar o Congresso,
significa ter-se um instrumento que pode legislar rapidamente, ad referendum do Congresso, portanto, de maneira eficiente. O Constituinte Osmundo Rebouças - a
quem muito admiro - creio que não se apercebeu - homem que tem toda uma vivência no Executivo - da
necessidade de se modernizar o Legislativo. Chamo a
atencão do Constituinte Ivan Bonato para essa necessidade: que me parece a mais importante. Se estamos tratando de matéria atinente ao sistema financeiro, não há
por que não existir uma comissão desta natureza, que
seja ágil, e que possa responder às necessidades específicas do sistema. Acredito que essa é a melhor inovação.
Como toda inovação, evidentemente, ela causa uma série
de dúvidas. Pediria ao Constituinte Bonato que acompanhasse o meu raciocínio: se temos uma comissão, é
fácil reuni-la. E o Congresso terá o cuidado de, através
de projeto de resolução, determinar a responsabilidade
dos seus membros, a maneira de substituí-los, os prazos,
que têm de ser cumpridos religiosamente, e a modernização do Congresso, para que recupere ou aprofunde o
respeito diante do próprio povo brasileiro, que acusa e
condena permanentemente o Congresso Nacional de ser
lento nas suas decisões. Por isso, apelo a todos os componentes desta Subcomissão, para que não seja suprimido
o artigo, que é o que existe de mais moderno no relatório
do Relator Fernando Gasparian.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Em votação. Os que votarem a favor da emenda, dirão
sim; os que votarem contra, dirão não.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO dente, para encaminhamento da votação.

Sr. presi-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Pois não. Tem V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE NAN BONATO - Apenas
gostaria de deixar claro que procurei, na apresentação
que tomou o item 4, justamente dar toda essa cobertura
ao Congresso.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, apelo a V. Ex. a mais uma vez. Está havendo
encaminhamento de encaminhamento. Temos mais de
cinqüenta destaques e, até agora, só votamos doze. Perdoe-me por estar sendo um pouco duro nas minhas colocações, mas se não houver disciplina, não terminaremos
isso hoje.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Considero o assunto devidamente esclarecido. Apelo ao
Constituinte Ivan Bonato que considere suficientemente
esclarecido, para que não haja exceção e muita demora
no exame dessas matérias.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - É só para
dizer que não sou contra a formação da comissão. Apenas
acho que não é matéria constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Em votação. Os que votarem de acordo com a emen~a
supressíva dirão sim; os que votarem pela manutenção
do texto do Relator dirão não.
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvll;~o) - Por
10 votos a 9 foi mantido o texto do Relator. ReJeItada, portanto, a emenda.
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Com a palavra o Constituinte Luiz Gushiken para fazer
a sustentação da Emenda n.? 5C00136-0, de sua autoria.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - A nossa
proposta é apenas para uma definição da composição dessa Comissão, que, entendo, tem um enorme poder no Congresso. Concordo com o Constituinte José Carlos Vasconcelos, quando diz que valoriza o Congresso e, mais ainda,
o regenera, porque hoje, em matéria de política econômicofinanceira esta instituição, ao invés de fiscalizar a ação
do Executivo, é a primeira a pedir ao Executivo favorecimento para empréstimos, para projetos que o Orçamento
anual não é capaz de contemplar. De maneira que a existência dessa Comissão regenera o Congresso Nacional,
além de valorizá-lo. Mas vejam só, com um poder dessa
magnitude, se em sua composição não tomarmos precauções, podemos criar a ditadura de um partido e fazer com.
que ela perca seu papel original, ou seja, o de fiscalizar a
ação do Executivo. Nesse sentido, introduzi a idéia de que
os partidos devam ter, pelo menos, um representante nessa
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Relator.
a SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Na redação
do anteprojeto, alterei os artigos que estavam ligados, ínclusive passei a Comissão para o art. 4.°. Aproveitei a redação de diversas emendas, talvez até alguma coisa que o
Constituinte Luiz Gushiken tenha colocado. Não entrei nos
detalhes restantes sugeridos por S. Ex. a porque julguei que
teriam mais propriedade se tratados em lei ordinária - de
que maneira se formará e outras atribuições que também
deva ter. Ficou com uma redação mais geral e, por esse
motivo, voto com o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação.
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS nhar, Sr. Presidente.

Para encami-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Constituinte José Carlos Vasconcelos.

a SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Percebo uma preocupação do Constituinte Luiz Gushiken, mas parece-me que o substitutivo proposto por
S. Ex. a não oferece as condições que nos permitam aprová-lo, já que prevê a representação de todos os partidos.
Não sabemos ainda - isso cabe à outra Comissão - como
ficará definido o quadro partidário brasileiro. Agora, vejam
bem, se aqui estivesse escrito "na proporção de suas re·
presentações", como é a tradição do Parlamento brasileiro, poderíamos evoluir para sua aprovação. Evidentemente, essa emenda pode ser melhorada na Oomíssão Temática e, portanto, fico com a emenda do Relator, mas considero válidas as preocupações apresentadas por S. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação. Quem votar sim, votará de acordo com a emenda,
quem votar não, votará com o texto do relatório.
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Emenda rejeitada por 13 votos a 6, declara a Presidência.
Emenda de autoria do Constituinte Luiz Gushiken, de
n,v 5C0023-1, (Pausa.) Prejudicada.
Emenda do Constituinte José Carlos Vasconcelos, propondo a supressão da expressão "que não sejam destinadas a promoção de liquidez bancária" como modificação
ao art. 6.° do anteprojeto. É um pedido de destaque. Co~
a palavra a Constituinte José Carlos Vasconcelos, por tres
minutos.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de oro
demo
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. Ex.a. a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Vejo que há também o pedido de destaque ao art. 6.°
do Constituinte Sérgio Werneck. É bom ver se entra em
conflito com ...
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Não
entendi o que disse V. Ex. a
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Há um
pedido de' destaque de V. Ex. a para o mesmo art. 6.°
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Mas o
meu é para o § 1.0 do art. 6.°, que está prejudicado, porque
o Relator já disse que o § 1.0 do art. 6.° é do art. 8.°
então o meu pedido está prejudicado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
pedido do Constituinte Sérgio Werneck deixa de existir.
Em discussão apenas a emenda de José Carlos vasconoelos, com essa supressão parcial. Com a palavra o Consti·
tuinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Pediria ao Relator que explicasse por que ele exclui o
que é vedado ao Banco Central, ou seja, "financiar direta
ou indiretamente o Tesouro Nacional, Distrito Federal,
Estados, Territórios e Municípios, bem como efetuar operações de crédito que não sejam destinadas a promoção
da liquidez bancária". Parece-me que essa expressão pode
permitir que o Banco Central continue a injetar recursos
em instituições que estejam em processo falimentar, o
que contraria o disposto em outro artigo da proposição.
Se dada uma redação melhor que impedisse esse procedimento, eu retiraria o destaque.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Gostaria
de dizer ao Constituinte Sérgio Werneck, se S. Ex.a me
permitisse, que aproveitei esse texto de uma emenda de
S. Ex. a, justamente porque dizia o contrário. Nos termos
em que eu havia feito poderiam dar margem a isso.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Seria muito interessante a intervenção do Constituinte
Sérgio Werneck, a quem, inclusive, expus minha preocupação a respeito do artigo.
O SR. CONSTITUINTE SÊRGIO WERNECK - O
texto anterior, fazia menção...
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O texto
antigo, tinha a seguinte redação:
uÉ vedado ao Banco Central do Brasil a prática de operações de crédito e a negociações com
títulos da dívida pública, salvo as que sejam indispensáveis a suas funções de autoridade monetária."
O Constituinte fez emenda que podia ser considerada
como indispensável à função de autoridade monetária
socorrer um banco que houvesse dado um estouro na praça.
Então sugeriu a alteração, julgando que com sua redação
ficaria mais preservada a moralidade pública.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Carvalho} - Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - O texto anterior, que facultava a exceção para as funções da
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autoridade monetária, na minha opinião dava margem a
que fossem vendidos títulos para uso em operações de
salvamento de instituições financeiras em processo de falência, porque é função da autosidade monetária, desde
a concessão da autorização para funcionamento até o
acompanhamento da liquidez individual de cada empresa
do sistema financeiro. Com essa redação que aqui está,
do Constituinte Fernando Gasparian, "promoção da Ilquídez bancária" é a promoção da liquidez bancária do sistema como um todo e não a operação de salvamento de
instituições individuais. Acho que essa redação dá menos
margem a desvios.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pergunto ao Constituinte José Carlos Vasconcelos se mantém
sua p1"opositura.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Solicitei, anteriormente, esclarecimento ao Relator sobre um aspecto puramente técnico da matéria. Gostaria,
antes de definir-me, que o Relator entrasse no mérito da
questão. Declarou o oonstituinte Sérgio Werneck que essa
redação daria menos margem a desvios e aí teríamos de
abrir uma exceção à rigidez do Regimento para que fosse
esclarecido que margem é permitida para aplicações do
Banco Central nesse setor.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Adotei a
emenda do Constituinte, porque me pareceu que, mudando
a redação original, conforme a do anteprojeto anterior,
onde constava "salvo as que sejam indispensáveis a sua
função de autoridade monetária" para essa outra de llquidez, porque. na verdade, uma das fundamentais razões da
existência do Banco Central é conseguir uma liquidez
monetária. Por exemplo. o Banco Central poderia emitir
títulos seus, para que em uma época de safra, quando
precisa haver mais recursos em poder do público, ele possa
manter a Iíquídez bancária e, depois, fazer o contrário.
Então essas são realmente funções de autoridade monetária. Ficaria mais explicito, talvez, se colocarmos que
seria apenas para manter a Iíquídes monetária. Fico tranqüilo em relação à redação do anteprojeto, como um todo,
porque na frente está colocado explicitamente que a União
não pode, inclusive através de qualquer entidade a ela
ligada, aplicar dinheiro para salvar bancos e honrar depósitos que tenham sido feitos em entidades que tenham
tido insucesso..
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Sr. Presidente, dadas as explicações do Relator e do
Constituinte Sérgio Werneck, e considerando a possibilidade que tem o Relator de tratar, melhor a matéria se
for o caso na Comissão Temática, retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Ca;rvalho) - Fica
retirado o destaque.
O Constituinte Adroaldo Stteck retirou suas proposituras. Temos outra do Oonstítuínte Sérgio Werneck.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, à guisa de esclarecimento, há também
uma emenda supressiva do Constituinte Luiz Gushiken ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Está prejudicada.
Com a palavra Sérgio Werneck sobre o art. 7.°
(Intervenção fora do microfone - Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) - A
emenda ao art. 7.° diz o seguinte: "Destaque da. votação
em separado do art. 7.° do anteprojeto do Relator". É um
projeto do Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS -- O
artigo pretende que:
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"A execução orçamentária da União, bem como a emissão e colocação de títulos da dívida
pública, sej am procedidas pelo Tesouro Nacional
através do Banco do Brasil S.A., como seu agente
financeiro, vedado a este a utilização desses recursos, salvo quanto a itens de despesa previstos
no Orçamento Fiscal e autorizados pelo Tesouro
para execução por seu intermédio."
Têm sido dados passos importantes, em curtíssimo
prazo, no sentido de uma organização da administração
financeira do Governo Federal. São exemplos claros do
processo de unificação orçamentária a criação da Secretaria do Tesouro Nacional ou, mais recentemente, a instituição do caixa único do Governo Federal, implementado em janeiro de 1987. Eliminou-se, inclusive, a possibilidade de outros agentes oficiais deterem a competência
de execução financeira do Tesouro Nacional. A partir do
momento em que os recursos ficarem esterilizados não
permitiria que fossem utilizados, quando necessário, para
a redução temporária da dívida pública. O artigo impediria tal medida, reduzindo as despesas do Teoouro. Enfim, redundaria em um benefício muito grande para a
sociedade e o artigo está impedindo que isso aconteça.
Aliás, em todos os sistemas organizados de finanças públicas, cabe ao Banco Central a função de depositário das
reservas do Tesouro.
Quanto aos fundos de pensão, que aqui estão relacionados, - aliás, os fundos de pensão estão no art. 10,
não? - a partir deste ano, desde que o Governo se organizou de forma a ter maior agilidade ,e controle na administração das finanças públicas, com a unificação dos
orçamentos e com a gestão do Banco do Brasil em caráter exelusívo, Esta emenda, na Constituição, apenas viria
atrapalhar esse esforço governamental, no sentido de
maior racíonalízação da administração financeira do orçamento da União. Sou pela supressão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Relator, Constituinte Fernando Gasparian,
para falar sobre a emenda.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O ilustre
Constituinte Osmundo Rebouças fala que e-ssa proposta
estabelece que o Banco do Brasil não pode utilizar os
recursos, e que a proposta é, no mínimo, inócua. Não
achei inócua. Acho bom reforçar o dispositivo de que
eS&3S recursos fiquem no Banco do Brasil a fim de não
serem utilizados pelo Banco Central para cobrir rombos.
Na verdade, todos os rombos financeiros ocorridos foram
cobertos com recursos da União à sua disposição, bem
como por venda de títulos da dívida pública. O caixa do
Banco Central é um caixa onde até recursos cambiais e
recursos das entidades de fomento funcionam juntos. O
que realmente estamos querendo aqui, no anteprojeto como um todo, é fazer com que o Banco Central fíque sendo
somente a autoridade monetária e mais nada, para poder, realmente, fiscalizar o sistema financeiro - o que
não faz com eficiência até o momento - tornar claros
seus objetivos, e que o Tesouro Nacional, ess-e sim, cumpra as decisões do Congresso com relação ao Orçamento
e com relação ao financiamento do eventual déficit que
possa haver nos orçamentos aprovados. Por isso não adotei as providências colocadas pelo Constituinte Osmundo
Rebouças. Sou contra a e-menda e pelo relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação.
, O SR. JOSÉ-CARLOS VASCONCELOS - Sr. Pr-esidente um momento, apenas para clarificar minha posição. Ó Constituinte Sérgio Werneck está pedindo para
suprimir o artigo por ínteíro?
, ·--0 SR. CONS1I'ITUINTE SÉRGIO WERNECK - É por
inteiro, Sr. Presidente.
-
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Solicito a palavra para encaminhar a votacão,
'
Sr. Presidente.
O SR. PRESID'ENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - A impressão que tenho - e esse foi o trabalho
todo desta Subcomissão e essa foi a preocupação de todos
os depoimentos que aqui presenciamos - é a de que o
BanCD Central tem de ser, de fato, a autoridade monetária. Ele não se pode envolver com a execucão orcamentáría da União, bem como com a emissão e 'colocaéão
de títulos da dívida pública - o que aquí com muita
propriedade, é atribuído ao Banco do Brasil ~ qual inclusive está melhor aparelhado do que o Bane<i Central para
executar esse tipo de operação. O Tesouro Nacional emite
esses títulos através do Banco do Brasil. O que se pretende é que ele seja o agente financeiro e que faca essa
'Circulação.
'
Se deixarmos o Banco Central com as atribuições que
ele tem hoje - e não só essas, mas inclusive aquelas
outras de fomento - estaremos ccnsentíndo que a estrutura do mesmo seja usada em assuntos fora da política
monetária. Por isso, fico com a proposta do Relator.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK _
Sr. Presidente, pela ordem, pois há uma coisa que não
foi entendida, na minha proposta e na proposta do Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Tem V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE _ SÉRGIO WERNECK
Em todos os sistemas bem organizados relativamente às
finanças públicas, cabe ao Banco Central a função de
d~p?sit~rio das reservas do Tesouro, e o uso das mesmas
so e reíto pelo Banco Central no sentido de efetuar a
redução da. dívida pública, fazendo com que o Teoouro
nao pague Juros dessa dívida com o dinheiro depositado
no Banco do Brasil, porque isso é um contra-senso e vai
prejudicar a comunidade. Agora, o Banco Central não
vai poder fazer empréstimos com esse dinheiro, ele vai
apenas resgatar,
O SR. CONSTITUINTE (
) _ Lembro
ao Constituinte Sérgio Werneck que aqui também é vedado ao Banco do Brasil esse procedimento.
O SR:.._PR:ESIDE1'!TE (Cid Sabóia de Carvalho) _
Vamos entao a votação. Quem estiver de acordo com a
emenda, vota sim; quem estiver com o Relator, vota não.
(EJm votação.)
(Procede-se à votação.)
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON _
Sr. Presidente, pela ordem. Com a chegada da Consti~l;tint~ Rose de .Fr-eitas, quer-me parecer que o suplente
ja nao tem mais o exercício do voto. Essa a impressão
que tenho. S. Ex.a assumindo, sobra um suplente evidentemente.
'
_ ~ SR.. P~ESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _
Nao e o pnmeiro suplente a assinar a lista. Foram computados dez~nove votos. Está tudo certo. O suplente José
Tavares nao votou, em conseqüência da presença da Oonstituinte Rose de Freitas. Está, portanto, correta a votação.
Portanto, por onze votos contra oito, rejeitada a
emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ-TAVARES dente, peço .permíssão para me retirar: '

Sr.' Presi-
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Pois não. Há suplente do Partido?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sou o
segundo suplente, 'Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Que V. Ex.a não se retire sem o nosso agradecimento.
Quero dizer ao companheiro José Tavares que sua presença aqui foi da maior valia, e que sentimos o seu
companheirismo e o seu interesse democrático em ajudar
a Presidência. Muito obrigado. (Palmas.)
Em exame propositura do Constituinte Walmor de
Luca, que requereu destaque para a votação do art. 9.° e
preferência para a Emenda n.O 47-9.
Tem a palavra o Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Parece-me que o art. 9.° está prejudicado pela votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Está
prejudicado.
Em exame propositura do Constituinte Basilio Vilani,
que requereu destaque para a votação em separado do
art. 9.° do anteprojeto.
Tem a palavra o Constituinte Basílio Vilani.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Sr. Presidente, ao analisar atentamente o art. 9.°, fiz a proposição de sua exclusão, ou supressão, onde diz que "a
União não se responsabilizará pelos depósitos em instituições financeiras privadas ou em Bancos dos Estados".
A meu ver, essa não é uma matéria a ser regulada na
Constituição. Estabelece distinção de regime jurídico
proibida nos princípios gerais da ordem econômica entr~
instituições estatais da União e instituições fina~ceiras
privadas e estatais dos Estados. Ao declarar o contrário
que a União se responsabiliza pelas instituições financei~
ra~ federais, a União não se responsabiliza pelas demais
c~lando no público, por conseqüência, um clima psicoló~
gico a favor das instituições federais e adverso às demais
instituições: aos bancos estaduais e principalmente ao sistema privado.
Logo abaixo, refere-se a uma caixa de seguros bancários, para garantir depósitos e aplicações no setor privado.
Continuo dizendo que isso deve S'8r suprimido, porque não
é matéria a ser regulada na Constituição.

subsidia a nenhum empreendimento privado. Se o Congresso Nacional assim decidir, o Banco do Brasil, ou qualquer agência que pertença à União, poderá fazer sua
política social e, às vezes, chegar ao ponto, como no caso
de alguns bancos de desenvolvimento, de ter resultado
zero - ou sej a, não se mede a eficiência de um banco
estatal pelo seu lucro, mas sim pelos resultados sociais
que ele produz.
Então, no caso específico, essa é uma experiência que
existe no mundo inteiro: para que os depósitos populares
sejam protegidos, existe um fundo de seguro, que todos
os bancos pagam, num valor muito pequeno. Isso tem
sido feito desde 1934, quando quebraram 4 mil bancos nos
E,;tados Unidos por causa da depressão de 1929 e lá foi
criado um fundo desse tipo, que os bancos privados sustentam e pagam como se fosse um prêmio de seguro. O
que sobra, anualmente, é dividido pro rata entre os membros desse fundo de seguro.
Essa é a forma fundamental de se colocar no projeto
porque estamos eliminando as cartas patentes, para que
surjam bancos novos, pequenos. Para que ninguém se envolva em aventuras, e com isso prejudique a economia
popular, estamos colocando justamente esse seguro, que,
evidentemente, não vai ser para qualquer depósito, mas
para aqueles até um certo volume, porque acima disso
quem depositou sabe o que está fazendo e não tem de ser
protegido, de forma alguma. Isso também ocorre no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa garantia de
depósitos é até 100 mil dólares. l\lD caso, a lei complementar, ou a lei ordinária, iria regulamentar esse fundo, e
com isso estaríamos dando cobertura - e por isso é fundamental que esse seguro exista - à providência inicial,
na qual estamos propondo que qualquer pessoa que tenha
idoneidade econômico-financeira-e tenha capital possa, sem
ônus, instalar o seu estabelecimento ou sua instituição financeira. Potranto, Sr. Presidente, fico a favor.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Tem V. Ex. a a palavra.
O SR. OONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
Sr. Presidente, peço a palavra não para encaminhar a
votação, mas para um esclarecimento.

Estou tratando do parágrafo único. Por ser essa caixa
de direito privado e de exclusivo controle privado, não
pode, tecnicamente, ser criada por lei - mesmo a lei constitucional. Aliás, está claro aqui no relatório que a dita
caixa já existe. Parece-me que a situação atual já é de
susto.
.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Apenas um minuto, Constituinte José Carlos Vasconcelos.
T'em a palavra o Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA Sr. Presidente, Se não me falha a memória, o Sr. Relator
acatou em parte a sugestão do Constituinte Basílio Villani,
ou seja, retirando a expressão "bancos estaduais". É isso?

No relatório consta que têm que acabar as falcatruas.
Estou de pleno acordo e acho que realmente não deve a
União pagar as malandragens do sistema. Estou de pleno
acordo, e isso já consta no relatório. Entretanto, chamo
a atenção dos nobres Constituintes para o aspecto psicológico que isso pode causar, de imediato, a nossos bancos
estaduais, já numa situação um tanto assustadora, e à
iniciativa privada. Com isso, pode ocorrer uma situação
que leve a uma correria.
Estou pedindo a supressão nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
a palavra o Relator, Constituinte Fernando Gasparian,
sobre o assunto.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sou favorável à manutenção da redação inicial por achar fundamental mantermos esse princípio de que a União nada

O SR. RELATOR (Fernando -Gasparian) - É isso.
Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem a palavra o Constituinte José Carlos Vasconc·elos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, tenho sentido, da parte do COnstituinte Basílio Víllaní, uma preocupação muito grande, que
S. Ex. a tem transmítído nas conversas que mantém com
os membros desta Subcomissão, no sentido de encontra",
um caminho para acabar a corrupção, para acabar a má
gerência das instituições fínanceíras. Este é o instrumento
mais perreíto, tanto que o Relator aproveitou sugestões
,oferecidas pelo Constituinte Basílio Villani. Por que a
União se _vai responsabilizar por aplícaçõas em. instituições financeiras das quais ela não tem. maioria? Isso não
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tem o menor sentido. As próprias instituições financeiras
é que têm de ter esse cuidado de prover recursos para
socorrer as instituições que estejam em dificuldade.
Vejam V. Ex. as que o próprio Banco Central, obedecendo a uma resolução do Conselho Monetário, começou
a se preocupar com isso e, através da Resolução n.? 1.099,
está constituindo a possibilidade de fazer convênio com
instituição financeira sem fim lucrativo, da qual participem instituições privadas - e aqui públicas - com o
propósito de socorrer as instituições financeiras em dificuldades. Somente o Banco Central prevê também que
recursos seus serão aplicados para resolver esse problema,
através de empréstimos, do que todos aqui, inclusive o
Constituinte Basilio Villani, discordamos inteiramente.
Portanto, Sr. Presidente, não vejo por que o Constituinte Basilio Villani apresentou emenda supresslva desse
parágrafo, e chamo a atenção da Sr. Presidente, ~a Sr. Relator e de todos os companheiros da Subcomissao para o
momento que estamos vivendo. Estou cansado de ouvir
que determinado assunto não deve fazer parte da Constituição mas o povo brasileiro tem bem presentes os
escândaÍos que ocorreram neste País, com o uso de recursos públicos para cobrir a gatunagem, as fraudes que se
praticaram no sistema finance~ro. Se queremos man~r
o sistema financeiro privado, nao queremos que ele seja
produto de escândalos e do uso de recursos públicos para
cobrir tais escândalos.
O povo brasileiro está atento. Então, é importante e
fundamental que a Constituição trate desse assunto da
maneira mais racional e técnica, ou seja, adotando os
instrumentos que foram, inclusive, defendidos de forma
veemente pelo Constituinte Basílio Villani em. ~das as
reuniões que teve como membros desta subcomíssão.
Pelo que vejo, Sr. Presidente, a única preoc_upaç~o
do nobre Constituinte é a de que esse assunto nao seja
tratado na Constituição, mas sim na legislação ordinária.
Em nosso entendimento esse é assunto para ser tratado
na Assembléia Nacion~l Constituinte, porque inclusive
estaremos aqui regulando aquilo que o povo quer e anseia
seja regulado.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Já houve o encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS - Houve
uma coincidência na solicitação da palavra, Sr. Presidente, de forma que apelaria para a sua aquíeseêneía democrática ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Peço a V. Ex.a que seja breve, para não prejudicar o
andamento dos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. presidente vejo na proposta do ilustre Constituinte Basílio
Villani 'um contra-senso' batemo-nos aqui, ao longo destes
dias numa luta para que o Governo estatize o sistema
ou saia dele sem se responsabilizar. Agora, tivemos uma
votação de quinze a quatro i quinze são favor~~eis ~ que
seja tudo privatizado, mas aa se quer que o erário públíco
garanta o sistema. Quer dizer, ficaria muito bonito para
todos nós, amanhã, perante a Nação: a Subcomissão ~o
Sistema Financeiro, por ampla e esmagadora maloría,
votou pela prívatízação, mas v~tou aín<;la ,no s~~tido de
que as tetas gordas do. Gove~o rícassem ,a d,isp?Slça.o, para
garantir o sistema fínaneeíro. Que bríncadeíra e essa?
Atentem para a responsabilidade de todos nós. Vejam
o contra-senso. Com o maior respeito ao Constituinte
Basilio Villani, que é lá de meu Estado e pertence a meu
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Partido, não posso deixar passar uma discussão desta
envergadura sem aqui me manifestar. Tenham santa paciência, mas é evidente, Sr. Presidente, que talvez, 'aí, no
tocante ao problema de não se garantir até os bancos
estaduais ...
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Já retirei
essa expressão.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Acho que
até teríamos de pensar seriamente nesse sentido, porque
estou vendo aí a intervenção do Banco Central em mais
de meia dúzi'a de bancos, que de1e se serviram para cobrir
apetites que todos nós bem conhecemos.
Portanto, não posso concordar com essa proposta.
Sou pela manutenção, porque uma das coisas mais importantes que tem esse anteprojeto é esse art. 9.0 e o seu
parágrafo que institui o fundo de seguro de depósitos.
Aí, sim, eu concordo plenamente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação.
Quem votar 'Inão" o faz de acordo com o texto original
do anteprojeto. Quem votar "sim" vota com o Oon18tituinte
Basílio Vilani.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, gostaria de esclarecer uma dúvida. Parece-me
que o Relator acatou a supressão de uma expressão: "e
bancos estaduais". É isso?
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - É isso.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Desde
que S. Ex.a acate isso, a proposta do Relator termina aí:
"nas instituições financeiras privadas". Até me parece que
isso tem sentido, porque o Relator, no parágrafo único,
criou a proteção para o sistema privado, e não a estaria
dando para o sistema de bancos estaduais.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) - O
Relator acatou em parte, mas temos de votar.
.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- O que me parece é que essa expressão "bancos estaduais" aqui está porque não foi corrígída do original, portanto, não está constando "bancos estaduais". Até porque
isso é assunto da Subcomissão dos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Advirto somente sobre o tempo, que é muito curto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Sim, mas um esclarecimento. O art. 9.0 tem a seguinte
redação:
"A União, através de suas instituições financeiras, não se responsabilizará pelos depósitos e
aplicações nas instituíções financeiras privadas."
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Está muito claro. Quem votar s"im", o' faz pela emenda tal
qual foi proposta. Quem votar "não", o faz com o Relator
e sua supressão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Não há supressão, houve apenas correção.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não
importa a denominação que se dê. Com a oorrígenda, portanto.
Em votação.
(Votação,)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
dez votos a nove a emenda foi rejeitada.
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Passamos à emenda seguinte. Propositura de Walmor
de Luca, requerendo o destaque para a votação do art.
10. Propõe a redação de acordo com a emenda n,o 5C00479.

Com a palavra o Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, o art. 10 diz o seguinte, segundo o Relator:
<tA disponibilidade de caixa da União e de todas as entidades sob seu controle ou a ela vinculadas, bem como as dos fundos de pensão de todos
os seus servidores públicos e empregados, serão
depositados em instituições financeiras sob o controle da União, a fim de prover recursos para
aplicações prioritárias."
Sr. Presidente, realmente a minha emenda tem mais
um caráter redacional. Diria que o Relator a acolheu no
seu espírito mas não na sua intenção talvez plena. Propus
exatamente que se reserve com exclusividade às instituições financeiras públicas a destinação por ação direta
dos_recursos gerados e geridos pela administração pública.
Entao, parece-me assim mais abrangente. Estou permitindo, inclusive, mais elasticidade ao Estado. Que o próprio
Governo Estadual possa dispor dessas instituições.
Sabemos, Sr. Presidente, que a complementação da
rede oficial, seja ela, digamos, Banco do Brasil Caixa Econômica, ete., são os bancos estaduais. Daí por que me
parece mais lógica a interpretação dada, inclusive pela
minha redação, de que esses recursos fossem aplicados
sem discriminação, estendendo-os também aos bancos
estaduais.
O SR. CONSTITUINTE S:ÊRGIO WERNECK - Sr.
Presidente, pela ordem. Há uma emenda minha também
ao art. 10 que gostaria fosse lida antes de ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas
a votação poderá ser em conjunto? Tem o mesmo espírito
ou uma prejudica a outra?
O SR.:. CONSTITUINTE S:ÊRGIO WERNECK - Peço
a supressao.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON _
Sr. Presidente pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON _ Diz
a emenda do Constituinte Osmundo Rebouças que tem
destaque do Constituinte Sérgio Werneck: sup~ima-se os
arts. 8.° e 10 do anteprojeto.
O S~. RELATOR (Fernando Gasparian) - Essa é a
numeraçao do texto anterior, que corresponde aos arts.
7.° e 10 do atual anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON _
Eloes tratam da mesma matéria?
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) recidos.

São pa-

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se 'eles versam
sobre o mesmo tema.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas
como não chegou o momento do exame dessa emenda ...
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Mas S. Ex. a vai falar sobre ela agora.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
S. Ex.a fez o requerimento, mas a Presidência vai indeferir, porque se na verdade essa matéria que sugeriu o
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Constituinte Walmor de Luca prejudicar a outra, é um
fenômeno natural de qualquer votação, de qualquer colegiado. Então, se prejudicar, não tem importância, prejudicou. É um fenômeno natural. Se não prejudicar, não
prejudicou. Mas é um fato natural dentro de um critério
democrático.
Como eu não poderia votar as duas emendas por terem colidência, haveria três hipóteses: uma do Relat-or,
outra do Constituinte Walmor de Luca e outra do Constituinte Sérgio Werneck. Ficariam três hipóteses para
votação. Prefiro fazer a votação inicial da emenda do
Constituinte Walmor de Luca e, posteriormente, examinar, se for possível, a emenda do Constituinte Sérgio
Werneck.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Com a palavra o Relator, Fernando Gasparian, sobre a
emenda do Constituinte Walmor de Luca.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Quero falar sobre as duas propostas' de uma vez, porque, na verdade, a proposta do Constituinte Osmundo Rebouças foi
votada no art. 8.° E foi rejeitada. Agora está sendo novamente trazida à votação pelo art. 10. Mas, como ela imagina supressão e a proposta do Constituinte Walmor de
Luca só tem, praticamente uma redação diferente da
proposta que está no relatório - é um problema só de
redação - não vejo motivo para modificar o relatório.
Fico com o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Pergunto ao Constituinte Walmor de Luca se continua
mantendo a emenda, após o esclarecimento do Relator.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Senhor Presidente, se com a retirada da minha emenda o
art. 10 está aprovado, automaticamente, eu a retiro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) Fica, portanto, retirada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - ' Senhor Presidente, qual o destaque requerido e qual a emenda proposta pelo nobre Constituinte Sérgio Werneck?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) Será apresentada agora se V. Ex.a retirar a sua emenda.
O SR. CONSIl'ITUINTE WALMOR DE LUCA - Não
poderia retirar a minha emenda sem ter conhecimento
da emenda de S. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de carvalho) Vou esclarecer a V. Ex.a O artigo que V. Ex. a emenda, o
nobre Constituinte suprime.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Suprime? Então não retiro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Não retira. Então, com a palavra o Constituinte Divaldo
Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Senhor Presidente, Srs. Constituistes, gostaria de destacar
a justeza e os objetivos nobres da proposta do Constituinte Walmor de Luca. E chamaria a atenção para o
fato da praticabilidade da sua proposta. Se todos esses recursos que são transrerídos da União para os Estados e
falto, na estrutura, mas na prática todos esses são transferidos para os bancos estaduais, não vai ficar recurso
algum nos bancos federais, porque a União existe de
fato, na estrutura, mas na prática todos esses são transrerídos para obras nos Estados e Municípios. Se ao chegarem nesses Estados de origem houver a faculdade de
se colocar recursos nos bancos estaduais, fatalmente não
vai ficar centavo algum nos bancos oficiais.
Concordo com a justeza e com o objetivo, mas quero
chamar a atenção da Subcomissão para o fato de que
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na prática não ficará nenhum centavo nos bancos federais.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia d-e Carvalho) Vamos, então, à votação.
O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Há
um engano de V. Ex.a ...
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Nobre
Constituinte Walmor de Luca, parece que não me fiz
entender bem. Vamos admitir um recurso transferido para
o Estado de Pernambuco, o estado do Constituinte José
Carlos Vasconcelos. Ao ser transferido para uma obra
no Estado de Pernambuco, esse dinheiro fica depositado
no Banco do Brasil. Se o Governo tiver a faculdade de
transferi-lo para o Bandep, automaticamente não ficará
centavo algum no Banco do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Só chamo a atenção dos Srs. Constituintes para o critério
de votação. Só posso atender agora questões regimentais,
porque a matéria já foi discutida e já vai para votação,
do contrário, não sair-emos hoje daqui. Somente questões
regimentais.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK Sr. Presidente, votada essa opção da emenda do Constituinte Walmor de Luca a supressiva fica prejudicada?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Acredito que sim, porque é a manutenção do artigo.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK é manutenção, a dele é a manutenção.

Não

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) A emenda do nobre Constituinte substitui o artigo, não
é uma nova redação. Em qualquer hipótese a emenda
seguinte está prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Acho
da maior importância expor as razões que levaram o
Constituinte Osmundo Rebouças a apresentar sua proposta, porque S. Ex.a é PhD na Universidade de Harward
e um dos maiores especialistas do Brasil em administração financeira e em orçamento.
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Mas não tenho como misturar os dois exames, seria um
pecado.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Mas
ele prova aqui que não é factivel aquele artigo. Por isto
queria que fosse lido. Queria ter a oportunidade de ler
as razões.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Mantida a emenda do Oonstituinte Walmor de Luca, de
qualquer maneira, será prejudicada a seguinte, porque
haverá exame do mérito do artigo e a aprovação ou a
modificação por outro artigo. Aí já seria emenda ao que
foi emendado. Então, a supressão já seria aprovar a
emenda agora e suprimir depois, ou não aprovar, manter
o artigo para suprimir depois, o que seria uma incoerência.
O SR. CONSTITUINTE, BASíLIO VILANI - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem a palavra V. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Gotaria
de tazer um esclarecimento sobre a prática que temos
em termos do sistema financeiro.
O SR. PRIDSIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Mas no mérito não comporta mais o debate.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Mas o
dado que tenho a oferecer colabora; acho que devemos
somar. A proposta é inexeqüível.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Assim vamos gastar muito tempo em cada emenda dessas.
V. Ex.a terá oportunidade de votar contra.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILANI - Como
ficaria a situação de uma cidade onde não tenha banco
e tenha uma obra federal? Aqui está proibindo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos à votação. Quem votar sim, vota pela emenda;
quem votar não, vota de acordo com o projeto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, pela ordem. Estou lendo atentamente a emenda do Constituinte Walmor de Luca. Vou
ler para 9-ue. V. Ex.a faça uma reflexão. O que S. Ex.a
quer e substítuír o art. 10 pela seguinte redação:
. "Reserva-se com exclusividade às instituições
fmanceiras públicas a destinação, por ação direta,
dos recursos gerados e geridos pela administração pública."
E houye uma intervenção do Constituinte Divaldo
Su~uagy dízendo que esses recursos deveriam ser transfendas todos para os bancos estaduais.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY _ Não
eu dísse que fatalmente serão.
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _
:Mas o mérito já está discutido.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Mas, Sr. Presidente, não é no mérito que estou
entrando. Parece que foi distribuído outro texto da emenda, porque aqui não se fala em banco estadual. Aqui se
refere à entidade pública e quem vai determinar onde
fica é o Ministro da Fazenda. Por isso quero que V. Ex.a
esclareça a matéria que vai ser votada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) A matéria que vai ser votada é a propositura do Constituinte Walmor de Luca, que propõe uma nova redação
para o § 6.0 do art. 10 e que diz:
"Reserva-se ... "
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, deve estar havendo algum engano, porque nessa
relação que foi distribuída não existe emenda do Constituinte Walmor de Luca nesse sentido.
É

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) um destaque à emenda, que S. Ex.a apresentou.

O SR. OONSTITUINTE WALMORDE LUCA - Sr. Presidente, quando -apresenteí a minha emenda eu a fiz ao
art. 2.0 , criando um novo parágrafo. O Relator a acolheu,
parcialmente, porém, ao art. 10. O que estou propondo
é a substituição do caput do art. 10 pela redação da
minha proposta, baseado no anteprojeto do Relator, e
que passaria a ter a seguinte redação:
"Reserva-se com exclusividade às instituições
públicas a destinação, por ação direta, dos recursos gerados e geridos pela administração pública."
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Entendido, é exatamente c que há sobre a mesa.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Então,
Sr. Presidente, não há mais confusão. Parece-me muito
claro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vamos votar.
Em votação. Quem votar de acordo com o Constituinte
Walmor de Luca vota sim; quem votar de acordo com o
projeto, vota não.
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
13 a 5, foi rejeitada a emenda do Constituinte Walmor de
Luca. Prejudicadas as demais porque foi mantido o texto.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Foi
mantido o texto, Sr. Presidente? Em conseqüência, prejudicada, inclusive, a emenda do Constituinte Sérgio Werneck.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sim,
Sr. Presidente ,há uma decisão do Plenário que manteve o
texto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Houve uma decisão mantendo o texto; não pode haver uma
decisão seguinte alterando-o.
- Claro
O SR. CONSTITUINTE
que não.
O SR. CONSTITUINTE
- Minutos após?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Está
prejudicada. Todas as emendas colidentes com esta decisão são declaradas prejudicadas !por esta !Presidência.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr.
Presidente, gostaria que fosse aberta uma exceção. Vou ler
aqui um parágrafo importante, o qual gostaria que constasse de ata.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não.. Peço a V. Ex.a , que peça uma questão de ordem.
O SR, CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
não.

o

SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -

Pois

o SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Gostaria que constasse da Ata as razões do Constituinte Osmundo Rebouças, para que fosse suprimido esse artigo. A disponibilidade de caixa da União e de todas as entidades- sob
seu controle que ficar depositada no banco é, simplesmente, impossível de ser realizada, porque as disponibilidades
do Tesouro são, por vezes, superiores à totalidade do papel moeda emitido. Em 30 de abril de 1984, isso ocorreu,
tendo sido atingido a proporção de 104%. Além disso, não
permitiriam que esses recursos fossem utilizados na redução temporária da dívida pública, reduzindo as despesas
do Tesouro ...
Quero que fique registrado que a Assembléia Nacional
Constituinte está aprovando o dispositivo que é técnica e
fisicamente impossível de ser' realizado.
O SR. CONSTITUINTE
Quanto a isso, diséordo de V. Ex:a
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK .: No século XV, com relação à Ciência, quase queimaram Gãlileu
porque ele disse que-a terra era redonda, e parece-me que
estava certo ...
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
exame a emenda de autoria de Luiz Gushiken. S. Ex.a requereu a votação em separado.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, estão prejudicadas as duas emendas referentes aos
arts. 11 e 15.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Qual
é a próxima?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: CARLOS VASCONCELOS
- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -

Pois

não.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Solicito a V. Ex.a preferência para votação imediata
da proposição do destaque que apresentei à Emenda n.?
5C01122-0. Espero que V. Ex.a defira o meu requerimento,
a exemplo do que fez com o Constituinte Darcy Deitos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Muito bem, a seguir colocarei a de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Foi
registrado o destaque para o exame do art. 12 do anteprojeto de autoria de Rubem Branquinho. O Constituinte Rubem Branquinho está presente? (Pausa.) Não está.
A emenda para a qual V. Ex.a pede preferência é sobre
o art. 12?
-

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
sobre o art. 12.

:Ê

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, darei preferência. 'Vamos ao art. 12. A propositura é
aditiva, "onde couber". Está na relação da Mesa.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, quero lembrar a V. Ex.a que a minha emenda não
trata exatamente do art. 12 desse anteprojeto mas do anterior.'
,

o-

Qual?

SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -

'

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - A minha
emenda que está na relação como art. 12 emenda aditiva
não se refere ao art. 12 desse,anteprojeto, mas do anterior:
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
atender ao Constituinte José Carlos Vasconcelos no exame
.preferencial de emenda ao atual art. 12 da proposta do
Relator. V. Ex. a tem certeza de que é o art. 12?
O SR. CONSTITUINTE JOS:Ê CARLOS VASCONCELOS - Exatamente. Solicitei o art. 12. Embora seja aditiva "onde Couber", ela se refere especificamente ao art. 12.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho - Exatamente, ela foi colocada, com certeza, pela pressa da Secretária da Comissão.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO tão de ordem,
.
não.

Uma ques-

O SR. PRESIDENTE (Oíd Sabóia de Carvalho) '

Pois

O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Peço destaque do art. 12. Tenho uma proposíção de supressão. Então, pediria preferência para a minha exposição, a fim de
que fosse decidido 156 seria suprímído- ou não. ,
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
requerimento de V. Ex.a veio após o deferimento de outra
preferência.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Tenho o
meu na relação aqui.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Como?
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - O meu está
na relação aqui. Pedi destaque para o art. 12.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Mas
S. Ex. a pediu preferência e a Mesa deferiu.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, acontece que o art. 12 mencionado nessa relação
não é o art. 12 do anteprojeto que estamos discutindo.
O SR. :CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Perdão. A emenda é de minha autoria. Eu sei qual
o artigo que quero substituir. É o art. 12. Com esta emenda quero substituir a redação do art. 12 do anteprojeto
distribuído pelo Relator Fernando Gasparian. É um esclarecimento aos meus companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Temos aqui algumas proposituras de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Vou esclarecer a V. Ex. a Quero substituir o art. 12
pela emenda de minha autoria de n.o 560122-0.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Sr. Presidente, quero suprimir, porque não adianta votarmos ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Sr.
Constituinte José Carlos Vasconcelos, a preferência já foi
concedida.
O SR. :CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Está aqui a emenda. Já foi concedida a preferência
e peço aos companheiros que, por obséquio, tenham paciência.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
exame, a Emenda n.o 0122-0, de autoria do Constituinte
José Carlos Vasconcelos que pede preferência.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, apresentei a Emenda n.O 122-0 que
trata de uma antiga reivindicação das macrorregíões menos desenvolvidas. O Relator não aproveitou toda a emenda
formulada e que é resultado de longos estudos, tanto nesta
Casa quanto em organismos regionais, como a Sudene, a
Sudam e o Banco do Nordeste do Brasil.
Sr. Presidente, estou vendo que os companheiros das
diversas maororregíões do País estão preocupados em estabelecer um novo sistema financeiro no País, preocupados
em reforçar as ações do Banco do Brasil e dos órgãos
oficiais. Portanto, parece-me que terão que ter também a
preocupação de analtsar, de estudar a situação das macrorregiões menos desenvolvidas. O que pretendo? Pretendo
que as instituições públicas federais financeiras apliquem
seus financiamentos de empréstimo, de investimentos nas
maerorregíões, levando-se em consideração dois fatores:
a proporcionalidade direta à população e o inverso da renda
per capita. Por que pretende isso? Porque creio firmemente que novos investimentos em macrorregíões menos
desenvolvidas terão o significado de induzir o desenvolvimento, de acabar com a diferença hoje existente 'entre
macrorregíões pobres e ricas. Veja V. Ex.a que há toda uma
postura inovadora dos Constituintes, tendo o homem como
o centro do desenvolvimento. Por que, então, deixar de
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adotar este preceito que elimina o fosso que supera algumas maororregíões deste País?
Pretende, também, na minha emenda, que os financiamentos de capital de giro feitos pelas instituições financeiras públicas dêem prioridade àqueles critérios que,
com referência aos investimentos, a Constituição determinará sejam obedecidos. Tive o cuidado de agir desta
maneira, Sr. Presidente, porque me parece que, quanto
ao capital de giro, não seria muito sensato fazer a opção
pela transferência imediata para regiões mais pobres, diante dos critérios que apresentei. Espero que o Relator acate
o texto da minha emenda, pois é profundamente justo que
assim o faça.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
emenda do Constituinte sugere "onde couber". Daí por
que a assessoria não a pôde incluir, de imediato, no artigo,
como V. Ex.a pretende. Passo a palavra ao Relator.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de :Carvalho) - Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - O que
deduzi das palavras do nobre Constituinte José Carlos
Vasconcelos é que o art. 13 já atende às reivindicações
de S. Ex.a
O ,SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Perdoe-me, Constituinte Walmor de Luca. Mas ele não
está entendendo absolutamente a matéria nem o que pretende o autor da proposição.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vamos ouvir o Relator, que é a pessoa indicada para tanto.
Com a palavra o Relator Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, a primeira parte do artigo proposto - e peço a
atenção do nobre Constituinte que propôs a emenda compõe o art. 12. No entanto, ao final, omiti a expressão
"inverso à renda per capita" e não incluí o § 1.0, que fala
em capital de giro, por omissão. A minha intenção era
incluí-lo. Agora estou vendo que realmente foi uma falha
minha, porque cheguei a verificar que não estava aqui o
§ 1.0 Omiti a expressão "inverso à renda per capita", porque acho que isso criaria uma excessiva vinculação desses
bancos que, talvez, ficassem sem projetos para investir.
Então, Sr. Presidente, estou de acordo e voto a favor do
art. 12, como está aqui e com § 1.0 da emenda do Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Sr.
Relator se pronunciou favoravelmente à inclusão do § 1.0
da emenda, entendendo que a parte inicial já está atendida.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Solicito a V. Ex.a que coloque em votação, porque mantenho a minha emenda.
O aR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos proceder à votação.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Quero
uma explicação. O Relator votou favoravelmente à colocação "inverso à renda per capita".
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Não. Eu
retirei a expressão "inverso à renda per eapíta",
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Exatamente.
'
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Então, eu insisto em que seja colocada a expressão
"inverso à renda per capita".
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Inicialmente, vou pôr em votação a emenda tal como está.
Quem votar com o Relator, vota pela manutenção do texto
e com aproveitamento do § 1.0 proposto por S. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, pela ordem. Não quero votar nem no texto,
nem na emenda.
-Sr.
O SR. CONSTITUINTE
Presidente pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, vamos desdobrar a votação.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Vamos pedir destaque ·para a emenda supressíva, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr. Presidente há uma emenda supressíva, Gostaria de ouvir a
justificativa de quem a propôs para poder votar. Não podemos fazer isso, porque... o Sr. Constituinte Roberto
Jefferson - A não ser que todos se abstenham de votar,
não votando na do Relator e tampouco na emenda ...
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Mas
quem apresentou vai votar.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Se
todos se abstiverem, vai votar depois o pedido da supressão.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - São 10
votos. Se for acolhido o voto de abstenção, nem o Relator
nem o Constituinte alcançarão 10 votos. Teremos que repetir a votação com a propositura do Constituinte Ivan
Bonato.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Perdão. V. Ex.a se antecipa à decisão do Presidente e,
de forma muito grave. Quero que fique consignado nos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte porque foi
S. Ex.a , o Constituinte Walmor de Luca, quem levantou a
questão de ordem anterior, acolhida pelo Presidente Cid
Sabóia de Carvalho,
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK - Sr.
Presidente, pela ordem. Solicitaria que votássemos a proposição de supressão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
_ V. Ex.a quer retirar a matéria que está em votação para
votar outra? Perdão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência vai explicar e pede a atenção de V. Ex.as F?i
pedida preferência para o exame da emenda do Constltuinte José Carlos Vasconcelos. A Presidência não sabia
da existência de uma emenda supressíva. Somente depois
de concedida a preferência é que se falou em emenda
supressíva, mas a decisão já estava tomada.
A Presidência está decidindo. No entanto, o Regimento
Interno da Câmara Federal ordena essa matéria e diz,
"na votação de projeto sem substitutivo, serão votadas,
inicialmente as emendas supressívas, depois as substitutivas." Esse'é regulamento. A Presidêncla, acolhendo questão de orde~ formulada pelo Constituinte Adroaldo Streck,
suspende a votação da emenda do Constituinte José Carlos
Vasconcelos e, imediatamente, passa ao exame da supressiva. Depedendo deste resultado, continuaremos o exame ...
•

y

~

•

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
_ Não entendi, V. Ex.a, de maneira muito clara, resolveu,
quando estava sendo votado o art. 10 que, havendo uma'
decisã:o sobre esse artigo, ficavam prejudicadas as emendas.
Então, é esse mesmo tratamento, nada mais além daquela
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decisão de V. Ex.a que considerou prejudicada uma emenda
do Constituinte Sérgio Werneck, que espero agora votarmos. Desejo que a minha emenda seja aprovada. Não há
que se discuti mais o art. 12. Se por acaso ela for derrotada, passa a víger defínítívamente a matéria destacada, o
art. 12. Esse foi o entendimento de V. Ex.a Esse foi o tratamento que V. Ex.a dispensou, quando da votação do art.
10, inclusive, acabando com a questão de ordem levantada
pelo Constituinte Walmor de LUca. V. Ex.a decidiu, no
início dos trabalhos que iríamos votar artigo por artigo,
juntando toda a matéria correlata. Ora, quando uma é rejeitada, as outras são prejudicadas. Esse tem sido o tratamento até agora. Não é possível que V. Ex.as , na hora
em que trata de assuntos de interesse do Nordeste, queiram
prejudicar a região, porque assim me pareceriam falsas
as posições assumidas pelos Constituintes em defesa das
maiorias populares e representaria a vontade de atender
aos grandes grupos do Pais, às grandes regiões do País,
em detrimento das menos favorecidas. E chamo a atenção
de V. Ex.a , homem do Nordeste e professor de Direito,
para o fato de que, no curso de uma votação, não pode
mudar o entendimento que tem mantido até agora.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR CONSTITUINTE DARCY DEITOS
Sr. Presidente, quero dizer apenas que errar é humano, .mas persistir no erro, não é uma decisão lúcida. A decisão tomada
por V. Ex.a , revendo a posição adotada na questão anterior, é lúcida.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Sr. Presidente, estou estranhando muítíssímo a postura
que se assume nesta Casa. Permita-me a sinceridade e que
eu deixe, mais do que a minha razão, falar meu coração.
Há posições de esquerda, às vezes radicais. de pessoas
que querem estatizar o sistema bancário deste Pais, mas
quando é para defender as maerorregíõss menos desenvolvidas pedem que V: E~.a reformule sua decisão, alegando, como fez o Oonstítuínte Darcy Deitos, que V. Ex.a errou quando decidiu de maneira bem clara no art. 10.
Ora, naquele momento interessava a S. Ex. a ter um
ganho para os órgãos oficiais, querendo que eles fossem
dirigidos somente para as macrorregíões mais desenvolvidas do País. Onde está a posição de esquerda assumida
pelo Constituinte Darcy Deitas?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Como V.
Ex. a, estou defendendo o meu interesse.
O SR. CONSTITUINTE .rosa CARLOS VASCONCELOS - Repilo <de forma veemente essas posições contraditórias que mais me parecem próprias da extrema direita
deste Pais. Repilo O comportamento que se está tendo
aqui e que me parece fascista.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho Peço a V. Ex.as um pouco de calma. Confiem na Presidência, que há de encontrar uma solução adequada.
Ó S'R. CONSTITUINTE DAlRCY DEITOS - Comportamento facista é o seu, que só vê o seu interesse. Na hora
em que o seu interesse é ferido, V. Ex.a está aí a estrebuchar.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - V. Ex. a é que assumiu essa atitude. ' .
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - ·S. Ex. a,
na . questão anterior, equivocou-se. Se permanecesse no
erro, seria burrice S. Ex.a tem' realmente que' colocar' em
aprecíação o' que. está certo., .
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, o Constituinte está infame.
(Conversas paralelas)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho
Solicito aos companheiros que, por obséquio, tenham comedimento, para não prejudicarmos o nosso trabalho. É
um apelo que estou fazendo.
Com a palavra o Deputado Roberto Jefferson para
uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, ouvindo o Constituinte José Carlos Vasconcelos, creio que temos que decidir cada um de acordo com as
nossas consciências e evitar este constrangimento ao Presidente da Subcomissão. Estabelece a norma regimental
que as deliberações sobre matéria constitucional exigirão
maioria absoluta de votos. V. Ex.a já decidiu colocar em
primeiro lugar a emenda do Constituinte José Carlos Vasconcelos. Quem se abstiver de votar vai contrariar frontalmente a norma regimental, vai permitir que o texto do
regimento 'que estabelece que as deliberações sobre matéria constitucional exigirão maioria absoluta de votos seja
contrariado. Não alcançando maioria absoluta de votos,
cai a emenda do Constituinte. Poderemos então votar a
emenda supressiva, sem este conflito.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Que aberração! Chamo a atenção do Constituinte
Roberto Jefferson para que S. Ex.a assuma a responsabilidade do que está propondo, porque o processo total de
votação só se conclui tendo número até a última emenda.
O que V. Ex. a está propondo é que esta Subcomissão seja
irresponsável e não apresente o seu relatório até amanhã.
É isso exatamente que V. Ex. a propõe.
O SR. CONSTITli"'INTE ROBERTO JEFFEIRSON - Absolutamente não é isso, Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho Peço um pouco de silêncio para a Prasidência poder decidir.
A Presidência cometeu um deslize por não conhecer a
matéria seguinte. Eu não podia adivinhar. Quando foi pedida a matéria supressíva, eu já havia concedido preferência à matéria do Constituinte José Carlos Vasconcelos. E essa matéria está em votação. O regulamento, no
entanto é contra esse fato, ou seja, esse fato é colhido
pelo regulamento, o que me leva a considerar que, se
errei, tenho que corrigir. Com toda a humildade admito que
tenho de fazer a correção. Se não errei, tenho que persistir no meu acerto. Mas se errei .com toda a humildade
tenho que corrigir. Faço um apelo para que encontremgs
a solução. É evidente que estamos diante de uma questão
difícil. A Presidência já havia decidido do modo como disse o Constituinte José Carlos Vasconcelos. li: verdade. A
Presidência havia decidido assim. Há poucos minutos ela
decidiu desse modo. Mas em ambas as oportunidades, só
depois de começado o processo de votação, é que se argüiu
tudo isso. Então, a Presidência foi colhida pela surpresa.
No entanto, não gosto de fixar uma deliberação - principalmente em se tratando de uma Assembléia Nacional
Constituinte - ditatorial. Vou transmitir ao Plenário a
decisão deste problema. O Plenário se manifestará sobre
como procederemos: se oontínuaremos a votação da emenda do Constituinte José Carlos Vasconcelos, ou se a suspenderemos para votar a emenda supressíva,
Com a palavra, pela ordem, o Constituinte Joaquim
Bevilácqua.
O SR CONSTITUINTE JOAQUIM BEV1LAQUA - Sr.
Presiden~,. não faço parte desta Subcomissão,. mas na
condição de Constituinte sinto-me no dever, diante da
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posição liberal de V. Ex.a , de manifestar meu ponto de vista.
Entendo que V. Ex. a não errou. Discordo dos companheiros que disseram que V. Ex.a cometeu um deslize.
V. Ex.a está confessando um crime que não cometeu. Quando V. Ex. a colocou em votação a emenda do Constituinte
Walmor de Luca não foi levantada questão de ordem.
Ela foi levantada agora, contra o pedido de preferência
do Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho) - Exatamente. Depois do fato consumado.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLACQUA E V. Ex. a decidiu com muita sabedoria, aplicando subsidiariamente o Regimento Interno da Câmara.
Desta forma, parece-me que não houve erro nem deslize e não há por que censurar a Presidência, quando,
acolhendo o Regimento Interno da Câmara, determina a
votação, primeiro, da emenda supressiva, como quer o
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho) Realmente, é o que o Regimento determina. E só vim a
ter conhecimento dessa emenda supressiva quando estava
iniciado o processo da preferência dada por mim ao Constituinte José Carlos Vasconcelos. Vou colocar a matéria,
que é da maior importância, em votação. A Presidência
quer resolver o problema de modo que o que a maioria
expresse será acolhido como recurso e transmitido ao Plenário. Esta é uma medida liberal e é s6 o que posso fazer
nesta hora.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLACQUA Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho) - Tem
a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVlLACQUA Sr. Presidente, o Plenário desta Subcomissão, em que pese
à relevância dos membros que o compõem, não pode alterar o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Data venia, entendo que V. Ex.a decidiu com a maior sabedoria e dentro dos ditames do Direito. V. Ex. a está com
inteira razão. Trata-se da parte adjetiva da votação, que
V. Ex. a está cumprindo. Durante a votação da emenda do
Constituinte Walmor de Luca - repito -, não houve questão de ordem levantada. Portanto, é matéria vencida e
não pode mais se realizar. Já foi votada. O que se está
vontado agora é uma emenda que aduz alguma coisa, mas
existe uma emenda supressiva da qual V. Ex. a tomou conhecimento. Então, se V. Ex.a tomou conhecimento da
emenda supressiva, pelo Regimento ela deverá ter preferência.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho) - Com
a palavra, pela ordem, o Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, desejo discordar de algumas manifestações, para
expor a V. Ex. a o que tem sido praxe em outras Subcomissões e também antiga norma de ambas as Casas do
Congresso Nacional. A emenda substitutiva prefere sempre
todas outras. A seguir veêm as aditivas e depois as supressivas. Explico por quê.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho)
Quem pediu questão de ordem?
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Estou
falando, Sr. Presidente e pretendia dizer a V. Ex. a ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sab6ia de Carvalho) Pois não. Pode falar, Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Votada
primeiro a emenda supressiva, extinto o dispositivo, não
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há como se votar emendas aditivas ou substitutivas. Isso
é claro. Quando se vota uma emenda substitutiva, esta
sim, é prejudicial - art. 200, item UI, do Regimento Interno da Câmara. Esta traz a prejudicialidade do projeto
e de todas as emendas. É por isso que V. Ex.a estava certo.
Vota-se primeiro a emenda substitutiva, depois a aditiva e
finalmente a supressiva. Esta é a ordem regimentalmente
correta. Daí o procedimento do Constituinte Roberto Jefferson ao dizer: se quero fazer prevalecer a emenda supressiva, tenho que votar contra ou me abster em relação à
emenda aditiva ou à emenda substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Concedo a palavra ao Constituinte Divaldo Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a importância da matéria
foi muito bem destacada pelo Constituinte José Carlos
Vasconcelos. A imagem deste colegiado poderá ser também analisada como conseqüência de uma decisão que venha a prejudicar as regiões menos favorecidas deste País.
A Mesa tem que submeter ao Plenário a emenda do Deputado José Carlos Vasconcelos. Ela pode ser vitoriosa ou
derrotada, mas terá que ser julgada e analisada por todos
aqueles que compõem esta Subcomissão. Isto é de fundamental importância, porque amanhã todos aqueles que residem no Norte e no Nordeste não terão condições de comparecer perante seu eleitorado para explicar uma posição
que não seja em defesa da proposta do Constituinte José
Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, com o respeito devido ao Líder do meu
partido, Constituinte Gastone Righi, devo informar que
S. Ex.a cometeu um equívoco na interpretação do Regimento. Esclareço por quê. Diz o § 4.0 do art. 198 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados:
"§ 4.° Na votação de projetos sem substitutivo ... "
É o caso deste projeto, porque ele não tem substitutivo.
" . .. serão votadas inicialmente as emendas supressivas, depois as substitutivas ... "
Como é o caso da emenda do Constituinte José Carlos
de Vasconcelos.
" . .. a seguir as modificativas, finalmente as
aditivas."
A decisão de V. Ex. a , então, é acertada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vou
ouvir o Plenário. Os Constituintes que entendem que deve
continuar a votação da emenda do Deputado José Carlos
de Vasconcelos, por obséquio permaneçam como estão.
Quem não concordar ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - 'Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Oarvalho - Tem
a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - V. Ex.a quer interromper o processo de votação?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
votação em si não foi iniciada. Estávamos ainda nos debates.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Perdão, mas a votação inicia-se no encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) lIouve esse incidente que estou querendo resolver ouvindo
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o Plenário, no que gostaria de contar com a cooperação
de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não entendi e quero que V. Ex.a esclareça.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Quero pôr em votação porque as opiniões estão em choque.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Votaríamos o quê? Se por acaso o Plenário decidir
que está interrompido o processo de votação dessa emenda,
teremos interrompido o 1J.rocesso para votar o quê?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então votaremos a emenda supressiva.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS- E se ror aprovada a emenda supressívav
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia Carvalho) tarão prejudicadas as demais.

Aí es-

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Permita-me dizer que este não foi o procedimento
que V. Ex.a adotou e tornou norma ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia. Oaevalho) - Isso já
está esclarecido. Estamos num impasse, mas a Presidência quer reparar...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - V. Ex.a é um constitucionalista. Eu sequer sou
advogado. Mas nunca vi na minha vida parlamentar, - e
chamo a atenção de V. Ex. a , - um processo de votação ser
interrompido para ser dado início a outro. Nunca assisti a
isso em toda a minha vida parlamentar. Se este Plenário
decidir, não há agressão ao autor da emenda, não, É uma
determinação de quem não quer o desenvolvimento das
macrorregiões menos desenvolvidas. É, como disse o Constituinte Divaldo Suruagy, uma agressão ao Nordeste, feita
pela Assembléia Nacional Constituinte, através da sua
Subcomissão do Sistema Financeiro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tudo está entendido. Gostaria que V. Ex. a compreendesse
que estamos num impasse. A Presidência tem que sair do
impasse e ir adiante.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Mas peço a V. Ex.a o mesmo tratamento dispensado pela presidência, que foi acatado pelos membros da
Bubcomíssâo. Peço para V. Ex.a rever esse seu ponto de
vista.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Ora,
mas há várias questões de ordem e resolvi ouvir o Plenário.
Nada mais democrático do que ouvir o Plenário. Vamos
ouvir o Plenário e decidiremos juntos. Temos que ter a
humildade.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Anti-regimentalmente, inclusive. Não é a décisão
de V. Ex.a , mas a do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
problema é que posso decidir como já decidi, mas atenhome a uma questão de ordem levantada quanto à aplicação
do Regimento. Gostaria de ouvir o Plenário, porque isto
me parece profundamente democrátic-o. Todos nós somos
democratas. Vamos ouvir o Plenário, porque temos que
sair do impasse. Peço a atenção dos nobres companheiros.
Vamos tomar esta decisão, por obséquio. Os Constituintes
que acharem que deve continuar o exame da emenda do
Constituinte José Carlos Vasconcelos, permaneçam como
estão. Os que acharem que devemos votar primeiro a
emenda supressíva, levantem-se, por obséquio. (Pausa.)
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Então, primeiramente a supresslva , Peço a V. Ex.as que
acolham a decisão da maioria, que é o mais democrático.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Onze a oito.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex.a tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Na verdade, V. Ex. a pede para que se acolha uma
decisão sob força, que não tem amparo algum em nenhum
parlamento do mundo, ou seja, ser interrompido um processo de votação. Não sei quantos advogados e juristas
existem aqui, mas V. Ex. a sabe, porque é um constitucionalista, que essa posição de força é assumida contra todos
os regimentos da Constituinte, da Câmara e do Senado.
P-oderia até V. Ex.a ter permitido a votação em hora errada, porque não foi esse o entendimento anterior, da emenda supressiva, após a conclusão da votação dessa emenda
substitutiva. Seria uma decisão errada de V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _
Como já está decidido, peço que sigamos os trabalhos
porque do contrário não vamos chegar a bom termo.
A emenda de V. Ex. a não está prejudicada.
Passemos à emenda supressíva, A emenda é do Constituinte Rubem Branquinho S. Ex. a requereu destaque para
a votação do art. 12 do anteprojeto do Relator.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Sr. Presidente, 8rs. Constituintes, solcitei destaque para o art. 12,
que diz o seguínte:
"Art. 12. A aplicação dos empréstimos finaseíamentos de investimentos concedidos pela instituições financeiras públicas, de âmbito nacional
será distribuída pelas maerorregiôes geográficas
do País, obedecendo o critério da proporcionalidade direta à população."
Quero inicialmente fazer a distinção estre a aplicação
de empréstimos e financiamento. Empréstimo não é a
mesma coisa que financiamento. Empréstimo prevê capital de giro e custeio. Sou pela supressão, porque as disponibilidades financeiras das instituições de crédito público devem ser aplicadas segundo os interesses do País e
de acordo com as necessidades regionais. Não se pode
amarrar em uma norma constitucional critérios de ordem
administrativo-financeira. Veja-se, por exemplo, o caso de
supersarra de cana-de-açúcar no Estado do nobre Constituinte que propôs emenda, a qual, louvo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Já expliquei pessoalmente a V. Ex.a Financiamento de
safra não está ...
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Está, porque quando se diz empréstimos, é capital de giro, e financiamento é investimento.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Então, V. Ex. a não entendeu a emenda. V. Ex. a deveria
ter lido a outra emenda. Está-se falando em empréstimo
para investimento.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Não falaSe em empréstimos e financiamentos de investimentos.
Está escrito aqui no art. 12.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Gostaria que V. Ex. a evitassem o diálogo, porque assim
não chegaremos ao fínal, V. Ex.a tem três minutos' para
concluir.
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O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Os recursos
destinados à região, em época própria, devem ser necessários ao escoamento, comercialização e aproveitamento
integral da safra. Uma norma rigida dessa natureza poderá privar as regiões produtivas do Pais de explorar, .em
benefício da Nação, o potencial nelas existente. Vou CItar
o exemplo de Santa Catarina, meu Estado, que é produtivo, e que tem pouca população. Se prevalecer este artigo, Santa Catarina ficará, como todo o sul, al~amente
prejudicado, porque os recursos do Ban~o do BrasIl.e dos
bancos de investimentos, se forem feitos proporcíonalmente, impedirá o desenvolvimento esses Estados por falta de recursos de investimentos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Constituinte, permita-me V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Srs. Constituintes, gostaria que não houvesse diálogo por
causa do tempo.
O SR. CONSTITUINTE :ryAN BONATO - Sr. Presidente, então permita-me encerrar.
O aR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Pois não.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Temos de
olhar para as regiões menos desenvolvidas. Mas essa é
uma atitude administrativa e não da Constituição.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Está-se vendo, Sr. oonatítuíste,
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Por isso,
no momento em que temos que incentivar o Nordeste,
não podemos prejudicar os Estados mais desenvolvidos e
os que realmente têm grande produção.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: CARLOS VASCONCELOS - Para encamínhar Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Dareí a palavra a V. Ex.a após o Relator.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Só queria perguntar ao Senador se ele baseou a
defesa da sua emenda supressiva no financiamento de
safra com base no texto que leu. Por que não propôs a
supr~ssão da palavra empréstimo?
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Não SOLl
contra o investimento.
O SR. :CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Então não diga que quer defender maerorregiões
menos desenvolvidas. Assuma.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO ., Admito.
Esta Comissão já tomou posição contra regiões menos
desenvolvidas, porque não procurou sequer aprimorar a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Peço
aos Srs. Constituintes que tenham calma. Vamos ouvir o
Relator Fernando Gasparian.
O SR. REL.ATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente, quero colocar-me contra a emenda supressíva, que
o art. 12 incluiu no projeto e que podia ser possivelmente
votada. Se a emenda supressíva não for aprovada, irá ser
votado o art. 12, como redigi, contra o art. 12 da relação
do Constituinte José Carlos Vasconcelos. Estou defendendo a redação como está, contra a emenda supressíva.
Quero dar minha interpretação ao art. 12, como está escrito: "a aplicação dos empréstimos e financiamentos dos
investimentos". Quando se diz instituições financeiras públicas, obedecendo o critério da proporcionalidade direta
à população ... Omiti da proposta do Constituinte e inver-
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samente à população. Então, defendendo esta proposta,
fico com o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - At,enção! Em votação a emenda supressiva. Quem }or favoravel
votará "sim" e quem for contra votará "não", Concedo
a palavra ao Constituinte Walmor de Luca.
O SR. :CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
P-residente tive a oportunidade de conversar com o Constituinte R~bem Branquinho, também autor do pedido de
destaque para essa emenda. Lembrava S. Ex.a o seguinte:
de acordo com a redação proposta pelo nobre Constituinte Fernando Gasparian, a Amazônia não teria mais nenhum programa de desenvolvimento. O Projeto Oarajás
estaria'impedido de desenvolver-se por não haver~ população. Diria mais, aprovado o art. 12, com a redação proposta pelo Relator, na verdade não se está muito longe
daquilo que quer o nobre Constituinte ~osé Carlos de Vasconcelos. Observe-se que serão talvez dois ou três Estados
de alta concentração populacional os beneficiados. Não ~e
levaria em conta 'aquilo que louvo na proposta do Oonstítuinte José Carlos Vasconcelos, que é exatamente levar em
consideração a renda per eapíta, Oontesso, Sr. Presidente - e não quero falar como catarínense, pois, quero
despir-me da condição de Constituinte por Santa Oatarína - que não quero ver amanhã o meu País ter a sua
imensidão da Amazônia, exposta à sanha internacional,
porque não poderemos fazer programas de desenvolvimento, mesmo que se descubram novas jazidas, novos recursos minerais. Pois bem, o Governo não teria como desenvolver programas nessa região, se mantido o art. 12.
Gostaria, neste instante, de saber Sr. Presidente, se a
média da população do Nordeste, a densidade demogr~
fica, é maior 011 menor do que em outras partes do País.
Tenho certeza de que há uma densidade geográfica muito
grande talvez na capital de Sergipe. Não sei como ficaria,
Sr. Pre'.sidente, por exemplo, o coitado e miserável Piauí.
Não sei realmente. Tenho receio. Daí por que, Sr. Presíàpnte, me parece que programas nacionais de desenvolvimento têm que existir, não poderão ser impedidos por
dispositivos constitucionais. Eu até iria mais longe. Tenho
também um pedido para suprimir o art. 12. Não ficarei
sequer de acordo com a redação dada pelo Consttiuinte
Ivan Bonato, que nada acrescenta.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de :Carvalho) - Ela
está suprimida.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA
pressão total?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Ca-rvalho) O tempo de V. Ex. a está esgotado.

SuÉ.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Então,
a minha proposição soma-se à proposição do nobre Constituinte Ivan Bonato.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos passar à votação.
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O SR. PRESIDENTE (Cid 8:],bóia de Carvalho) - M~s
não dá mais. Já tivemos os encamínhamentos. Do contratrárío, não vamos sair deste artigo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Eu havia pedido a palavra Quando falava o Senador Ivan
Bonato. V. Ex. a disse que me concederia a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pediu para encaminhar ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Não. Solicitei antes.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
liberalidade, V_ Ex. a tem dois minutos.
O SR. COÍ'TSTITUINTE JOSÉ'CARLOS VASCONCELOS
- Para tranqüílízar o amor pela Região Amazônica, que
também é nosso, do Constituinte Walmor de Luca, se
aprovada essa emenda' - acredito que tenha falhas - a
Região Amazônica iria receber financiamentos três vezes
e meio a mais do que recebe .hoie. Então, é - para que
V. Ex.a veja a falta de programas de desenvolvimento no
Brasil, e no sentido de corrigir suas desigualdades. Mas o
que quero deixar bem caracterizado é que a Subcomissão
não teve a preocupação de melhorar 'a emenda. Fez uma
opção para suprimi-la pura e -simplesmente. Ora, usou o
argumento de que empréstimos e 'financiamentos poderiam
ser interpretados como também empréstimos ,Çle capital de
giro. E por que não se fez uma emenda para suprimir a
palavea empréstimo e Se fez sobre o total? Porque não
houve a preocupação de Se tentar outros mecanismos e o
estabelecimento de outros parâmetros;
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Lem-bro a V. :E;x.a que o seu tempo está esgotado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
--:.... Já vou terminar, Sr. Presidente. Isso me parece resultado de uma postura discriminatória. Perdoem-me os
meus companheiros a franqueza com que falo. . O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia' de Carvalho) - Pois
não. Vamos então proceder à votação.. Os Srs. Constituintes que: concordarem com a emenda votarão "sim", os que
não concordarem votarão "não".
(Vótaçãó.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
14 votos "sim" é 5 "não", é aprovácía a emenda supressiva.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Sr. Pre~
sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex.a a palavra ,pela ordem.

Tem

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - Baseado
no precedente, na eqüidade e na isonomia, gostaria que
fosse dada à votação- do art. 10, a oportunidade de analisar
a minha emenda supressiva.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA
Matéria vencida, Sr. Presidente.

O SR CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Nós
não pode~os votar ~m função d~ população: Temos que
votar, sim, em funçao das ynorldades, e ate. n;esmo d~
renda per capita. Tem razao o nobre Constltumte JC!se
Carlos Vasconcelos quando atenta para isso.• ~as tamb!Jm
lembro que nós precisamos conservar a Amazônía nas maos
dos brasílelos.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK - E tem
mais, não procede a alegação do Presidente de que não
tinha conhecimento, porque eu recebi um impresso da Mesa,
mostrando que a minha emenda está registrada lá.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Atenção. Vamos então passar à votação.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não.
V. Ex. a fez isso quando já estava em votação a outra.

-

O SR. CONSTITUINTE JOSl5 CARLOS VASCONCELOS
'

Eu tinha pedido a palavra 'para encaminhar. . .

(Intervenções paralelas.)

-

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK Mas eu disse.

Não.
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Eu
não podia adivinhar o que vinha à frente. Não sei qual a
emenda, agora.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, para contraditar ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia da Carvalho) - Não.
Vamos em frente. A próxima emenda ...
O aR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, peço a palavra ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não, com a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Qual
delas?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) A emenda do Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Está
prejudicada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
II!J, exato.
(Conversa paralelas - Fora do mícrotone.)
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Não há
emendas ao art. 13. Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Oid SaJbóia..Qe Carvalho) Em exame a emenda do Constituinte Darcy Deitos. Jt: o
art. 12 também? Sobre o mesmo assunto?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Esse art.
12 era do anteprojeto anterior.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Nesse agora, qual é?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Versa
sobre a constituição do Conselho Monetário NacionaL .•
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Então já está prejudicado.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS Talvez
possa ficar para apreciação, na hora que formos examinar
o art. 18, último item do projeto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Atendida a sua solicitação. Vamos' então a outra matéria.
(oonversa paralelas - Fora do microfone)
O aR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de oarvaüio) Em exame a propositura do Constituinte Basílio Villani.
S. Ex. a requereu destaque para votação em separado do
art. 14 do anteprojeto.
Com a palavra o Constituinte Basilio Villani.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILLANI sidente, quero retirar 'a minha solicitação.

Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Retirada, portanto, a propositura do Constituinte Basilio
VilIani.
Art. 15. Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA 15, lamentav-elmente está prejudicado.

O art.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Está
todo prejudicado. Então há várias emendas ao art. 15. Vamos imediatamente ao art. 16.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Lamentavelmente, Sr. Presidente, quero deixar registrado não podermos apreciar esta emenda, que iria suprimir a vontade
do Sr. Relator de deixar sendo cobrado neste Pais juros
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reais de 20% ao ano, o que seria, sem dúvida alguma, um
absurdo.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr. Presidente, somente para registrar nos. Anais, reitero aquela
minha posição já dada no meu voto. Entendo que há condições de se poder tabelar juros. Pela decisão do Plenário,
que acato democraticamente, está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Constituinte Sérgio Werneck, para o exame do
destaque ao art. 16 e seus §§ 1.0, 2.°, 3.0 e 4.°
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNEOK - Sr. Presidente, a nossa emenda é no sentido de suprimir o art. 16.
O SR. CONSTITUINTE ~GIO NAIA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
V. Ex. a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO NAIA - O art. 15 não
foi prejudicado, porque tem a emenda ...
O SR. PRESIDENTE (Cid. Sabóia de Carvalho) - É o
art. 16.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO NAIA - Poderá ser
acolhida, onde couber. Trata-se de taxa de permanência
nos ibancos atualmente.
O SR. CONSTITUINTE S:ÉRGIO NAIA - li: uma das
coisas mais violentas que há no sistema bancário e que até
agora não foi tratada.
O SR. CONSTITUINTE
- li: um
termo aditivo "onde couber", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - E
cabe, perfeitamente, uma vez que não funcionou. Vou passar a palavra ao Relator para decidir, para falar sobre
essa questão.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O problema é o seguinte: qual o quorum necessário para votar
proposta, justificativa ou emenda supressiva?
O SR. PRESIDENTE (:Cid Sabóia de Carvalho) - Passo
a palavra ao Constituinte Sérgio Werneck, para falar sobre
sua propositura.
O SR. CONSTITUINTE S:ÉRGIO WERNECK - Proponho a supressão do art. 16 e todos parágrafos.
O anteprojeto do Relator em seu art. 4.°, inciso IV,
dá competência ao Congresso Nacional para fiscalizar a
atividade do Governo em matéria de política monetária,
financeira e cambial.
O art. 16 determina ao Poder Executivo a realização
de auditoria relativa aos empréstimos externos realízados
pela Administração Pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Os parágrafos deste artigo descem a
detalhes sobre a forma como essa auditoria será procedida.
Nada temos contra a realização dessa auditoria. Ao contrário, entendemos deva a mesma ser realizada e o Congresso Nacional já tem poderes para não só determinar
a sua realização, como ele próprio realizá-la, dada a sua
competência prevista no art. 4.°, inciso IV do anteprojeto.
O Congresso Nacional, pela Constituição ainda em vigor,
possui já essa atribuição. Prova disto é que está promovendo ampla averiguação da dívida externa do País no
nível do Senado Federal. Por esta razão, não vemos por
que inserir na Constituição o dispositivo em foco, se o
Congresso Nacional 'Pode, a qualquer momento, por intermédio de um ato administrativo seu, determinar semelhante auditoria.
O SR. CONSTITUINTE S:ÉRGIO SPADA - Para contraditar, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Antes, porém, concederei a palavra ao Relator. S. Ex.a tem
a palavra.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Fico com
o relatório que acolheu a emenda do Constituinte Sérgio
Spada na íntegra, e que aqui está colocado como art. 16.
O ilustre Constituinte Sérgio Werneck faz um destaque
pedindo sua supressão total. Fico com o art. 16 e vou votar
com ele.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Tem
a palavra o Constituinte Sérgio Spada.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é sabido por todos que um
dos maiores cancros deste nosso País é exatamente a dívida externa. Dívida externa que, apesar de legal - comenta-se, sabe-se perfeitamente - é imoral e está fazendo com que o povo brasileiro doe seu sangue, seu suor,
o próprio pão da boca e ainda assim não consiga pagar
sequer os juros. No momento em que a Assembléia Nacional constituinte, portanto, em um momento de grandeza,
em que os mais legítimos representantes do povo se encontram reunidos, é fundamental e importantíssimo que
discutamos essa questão. Temos sentido, na Assembléia
Nacional Constituinte, uma inquietação muito grande nos
corredores, até porque estamos em fase de moratória e
não sabemos o que devemos, a quem devemos, em nome
de quem essa dívida foi contraída e por quem foi autorizada. Muitas dúvidas e interrogações enchem a cabeça da
população brasileira. Mas uma questão é certa: essa dívida, como está, é algo que a sociedade brasileira não tem
condições de saldar. Portanto, é oportuno que nas Disposições Transitórias dessa nova Constituição se insira
esta proposta da auditoria da dívida externa. E tem que
ser pela Assembléia Nacional Constituinte. Sabemos que
a Câmara dos Deputados, recentemente, através da CPI,
constatou que grande parte dessa dívida é imoral e que
não deveria ser paga. Infelizmente, por ser a Oâmara órgão menor do que a Assembléia Nacional Constituinte, na
prática efeito nenhum deu essa auditoria. Assim, neste
momento maior, queremos aproveitar as atenções de toda
a população brasileira, até mesmo do mundo e colocar
essa questão em xeque. Queremos exatamente saber o que
devemos e a quem devemos. Pagaremos o saldo, mas sem
questionar a questão da divida externa, neste momento,
estaríamos sendo relapsos e perdendo a grande oportunidade de fazermos o acerto de contas, no bom sentido,
com aqueles que se locupletaram e continuem se locupletando com o sacrifício do povo brasileiro. Portanto, apelo
aos companheiros da Subcomissão do Sistema Financeiro
para que apóiem essa medida e para que, posteriormente,
a sustentem também na Comissão do Sistema Tributário.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
náo. V. Ex.a tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, como membro da Comissão de Sistematização, tive a oportunidade de votar pela preliminar de rejeição do exame da matéria naquele órgão da Assembléia
Nacional Constituinte, por entender que isso deveria constar, como diz o nobre Constituinte Sérgio Spada, das Disposições Transitórias. O exame da dívida não é um ato
que comporta - e aliás o nobre Relator disse que o Executivo o fará e depois o trará para exame do Congresso 30 ou 60 dias. Demanda exames profundos, análises técnicas aprofundadas. Assim, parece-me inteiramente procedente a inclusão da matéria na Subcomissão do Sistema
Finànceiro, a fi!!]. de que conste das Disposições Transi-
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tórias. Para que não fique qualquer dúvida sobre a nossa
posição na IComissão de Sistematização diante da proposta
do Constituinte Hermes Zaneti, entendemos que este é o
foro próprio. Embora não pertença a esta Subcomissão,
elogio a iniciativa do Relator, pois esse dispositivo é da
mais alta relevância.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vamos dar início à votação. Quem concordar com a emenda
votará "sim" e quem concordar com o texto do relator
votará "não". Atenção para a chamada.
(Votação,)
O SR. PRESID'ENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Rejeitada por 15 votos a 3. Faltou um voto. Qual foi o
Constituinte que deixou de votar? (Pausa.) Rejeitada a
emenda por 15 votos a 3.
Em exame o destaque para o art. 17 do anteprojeto do
Relator, Emenda Substitutiva 5C0067/3. Requerimento do
Constituinte Sérgio Werneck, que tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNEOK - Sr.
Presidente, esta emenda ficou prej udicada porque no
artigo correspondente, do anteprojeto, minha emenda foi
derrotada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Portanto, esta emenda está retirada de exame.
Requerimento do Constituinte Sérgio Werneck ao
art. 18 do anteprojeto do Relator. Trata-se de emenda
supressiva. Tem a palavra o Constituinte Sérgio Werneck.
O SR. CONSTITUINTE S];jRGIO WElRNEGK - O Constituinte Ivan Bonato é quem vai apresentar a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Pois não. Tem a palavra o Constituinte Ivan Bonato.
O SR. CONSTITUINTE IVAN BONATO - Sr. Presídente, Srs. Constituintes, o art. 18 diz o seguinte: "Fica
extinto o Conselho Monetário Nacional". No meu entender, esse artigo é completamente inócuo, porque, extinto o
Conselho Monetário Nacional pela Constituição, nada obsta
que o Presidente da República, por decreto usando de suas
atribuições para descentralízar as tarefás administrativas, venha a criar um órgão análogo, mas com outra denominação, como por exemplo Conselho de Política Econômica, ou Conselho de Política Financeira. O essencial ao
regime democrático, que queremos construir, consiste em
assegurar a prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre matéria financeira, com liberdade de fiscalizar
a ação do G~)Verno. E já tivemos oportunidade de aprovar,
no art. 4.°, Item IV, que compete ao Congresso Nacional
acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo e da Administração em matéria de política monetária financeira e cambial.
'
No meu entender, vamos dar um tiro de canhão numa
mosca. Por decreto do Presidente da República pode ser
extinto o Conselho, ou ser criado um outro Conselho. Portanto, acho que não deve ser matéria constitucional e sim
uma decisão do próprio Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem a palavra o Relator, esclarecendo que essa emenda
de que falou o Constituinte Ivan Bonato, é idêntica à do
Constituinte Sérgio Werneck. São duas emendas supressívas no mesmo sentido. De tal sorte que o exame de uma
representa o exame das duas,
O SR. CONSTITU'INTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Ex. a que também tenho uma
emenda 'que trata do mesmo assunto, só que totalmente
diferente da dos Srs. Constituintes. Não sei se me manifestaria já, ou se aguardaria o Relator e depois faria as
minhas considerações.
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o SR. CONTITUINTE DARCY DEITOS - Por que não
examinar as 3 emendas no bojo da mesma discussão?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Porque ela é supressiva. E a emenda do Constituinte Darcy Deitas acrescenta: "Acrescente-se o seguinte artigo, renumerando-se os seguintes".
O SR. CONSTITUINTE !ROBERTO JEFFERSON - A
emenda supressíva tem preferência regimental.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Exatamente. A emenda supressiva tem que ser examinada
em primeiro lugar. Vamos resolver primeiro a votação ...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS' - Mas a minha também seria supressíva, Sr. Presídente, porque trata
da reíormulaçâo do art. 18, que diz o seguinte: "Fica extinto o Conselho Monetário Nacional". E crio o Conselho
Monetário Nacional.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - É
uma emenda modificativa.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Resolveremos logo mais esse problema. Em votação a
emenda supressiva. Tem a palavra o Relator, Constituinte Fernando Gasparian. Peço a atenção dos Srs. Constituintes.
O SR RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. Presidente julgo que o artigo não seria inócuo, na medida em
que d~ tal forma o Conselho Monetário Nacional se inseriu
na vida econômica brasileira, que mesmo o fato de termos,
neste projeto já aprovado por esta Subcomissão, trazido
para o Congresso Nacional os poderes de legislar sobre assuntos do sistema financeiro, praticamente faz com que o
Conselho Monetário fique sem as atribuições que tem hoje. Julgo que seria importante colocar o art. 4.°, porque
viria reforçar as medidas que tomamos, aprovando uma
série de artigos deste anteprojeto. Fico com o relatório.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SUiRUAGY - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex. a tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY :-. Sr.
Presidente,' Srs. Constituintes, concordo com os objetivos
políticos do Constituinte Fernando Gasparian ~uandC? .deseja eniatizar a extinção do Conselho Monetno. Polítícamente falando, S. Ex.a está correto. Mas em termos constitucionais, concordo com o Constituinte Iya:t?- Bonato. P?rque, amanhã, qualquer Presidente d!7 Re;publIca pode criar
outro colegiado com as mesmas fínalídades, com outro
título se assim o desejar. Passa a ser um problema de
terminologia. Pode criar, como o Constituinte explicou
muito bem, o Conselho de Política Financeira ou de ~o
litica Econômica. Nada impedirá, porque os conselhos sao
criados por decretos presidenciais e poderão, também, ser
extintos por decretos presidenciais.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Na
atual Constituição, mas V. Ex. a deve raciocinar que estamos elaborando uma outra Constituição e que, provavelmente, isto não vai acontecer.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Não
vai permitir que conselhos sejam criados através de decretos, tranqüilamente.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Portanto os conselhos que forem necessários, serão demoeraticam~nte votados aqui no Congresso.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Em
seu argumento,
Constituinte Ivan Bonato usou uma ex·,
pressão muito feliz: é um tiro de canhão para matar uma
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mosca. Acho que a própria fiscalização aprovada hoje nesta
Subcomissão, automaticamente extingue o Conselho Monetário Nacional.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Hoje
não.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sim,
claro. Digo hoje, porque esta Subcomissão tomará uma
decisão que será levada ao Plenário da Constituinte, dentro do ritual que o colegiado naturalmente define e determina. Mas essa é a posição e acompanharia o ponto de
vista do Constituinte Ivan Bonato, embora destaque o
objetivo e a nobreza do que defende o Constituinte Fernando Gasparian, secundado pelos Constituintes Rose de
Freitas e Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Não
há mais encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Mas o
Constituinte falou a favor da proposta de supressão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Sim,
mas já houve a palavra do Relator e a dos Constituintes
Divaldo Suruagy e Ivan Bonato. Portanto, coloco a matéria em votação.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Presidente, não é correto. Os Constituintes Ivan Bonato e
Divaldo Suruagy defenderam a mesma posição: contra a
defesa...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
outra posição foi do Relator.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Pois é.
São dois contra um.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
um princípio liberal, concedo a palavra a V. Ex. a por 2
minutos.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Muito
obrigado. Apenas lembrando ao Constituinte Divaldo Suruagy que o art. 4.° aprovado define como competência
exclusiva do Congresso a legislação sobre matéria financeira. De sorte que o Presidente da República não tem
poder para criar um órgão que venha normatizar.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Reforço o seu ponto de vista.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - O importante da extinção é pela marca que o Conselho Monetário criou neste País, porque a sua atuação foi de tal
envergadura que é preciso que o enterremos de vez, e
que o Congresso assuma essa posição de legislar, esquecendo essa instituição, que não tem mais sentido ...
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Ilustre Constituinte, destaquei o papel político e enfatizei a
nobreza do objetivo. Politicamente, entendo e louvo a atitude do Relator Constituinte Fernando Gasparian.
O SR.. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - De qual.
quer maneira acho importante enterrar de vez esse órgão
pernicioso.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
votação. Quem acompanha o Relator vota "não", e quem
aprova a emenda vota "sim".
(Votação,)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Por
14 votos contra 4, a emenda foi rejeitada.
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Em exame a propositura do Constituinte Darcy Deitos,
que manda incluir, "onde couber", o dispositivo de que
trata a emenda. Tem a palavra o Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, encaminhamos esta emenda que já foi produto
de uma proposta que fizemos na fase preliminar, e que
não havia sido acatada. Como recebemos antem à noite
o relatório do Constituinte Fernando Gasparian, verificamos que houve uma sensível melhora na redação no que
diz respeito à competência exclusiva do Congresso Nacional para legislar sobre matéria financeira. O meu pensamento de que deve manter-se o Conselho Monetário Nacíonal, ainda permanece. Mas diante da redação dada ao
art. 4.° e seus parágrafos, vou dispensar-me de fazer uma
análise mais profunda porque pretendo apresentar emenda
na Comissão Temática, criando o Conselho Monetário Nacional, sob o crivo exclusivo do oongresso Nacional, não
sob o crivo do Presidente da República. Então, quero
comunicar à Mesa que vou retirar a minha emenda, dado
o adiantado da hora. Sei que os companheiros estão cansados. (Palmas.) Sou daqueles que gostam de matar a
cobra e mostrar a cobra morta. E cada um de nós deve
cumprir o papel fundamental histórico perante a Nação
e principalmente perante o povo que nos delegou o mandato. Outra coisa não devemos fazer, a não ser honrar
o compromisso que cada um de n6s assumiu com povo
do seu Estado, do seu Município. A agressão inoportuna
que sofri hoje de um ilustre Constituinte não procede.
Agradeço, Sr. Presidente, retiro a emenda que V. Ex. a colocou em apreciação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Em
exame proposta de Roberto Jefferson.

°

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, faria uma consulta à Mesa. Não cabem mais
emendas aditivas sem que estejam colocadas em seus devidos artigos. Por exemplo, acho que esse instrumento regimental "onde couber" não existe mais e gostaria de
consultar V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Vamos verificar o Regimento para decidir esta questão de
ordem levantada pela Constituinte Rose de Freitas.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, para contraditar a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pcís
não. Com a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Qu·sro esclarecer à Constituinte Rose de Fr,eitas que as
emendas que não foram cotejadas, que não constam dos
artigos, do documento, do Relator, Constituinte Fer~ando
Gasparian, podem vir à votação, onde couber, e serao renumeradas.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - 81'.
Constituinte, antes; agora não cabem mais.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDE.."t\[TE (Cid Sabóia de Carvalho) Com a palavra o Constituinte Divaldo Suruagy.
O SR. CONSTITUINTE DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, gostaria de congratular-me com a Constituinte Ros? de Freitas, referendando o seu ponto de vista.
Acho que o argumento de S. Ex.a é insofismável. A nossa
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contríbuíção, no dia de hoje, já f,oi concedida. Meus parabens, nobre Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Gostaria de consultar o Regimento para saber o que ele
diz sobre as emendas.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFE,RSON Veja bem, Sr. Presidente, diz o seguinte:
"Na votação sem substitutivo serão votadas
inicialmente emendas supressívas, depois as substitutivas, a seguir as modificativas e finalmente
as aditivas."
Aditivas, onde couber. Este é o Regimento, nobre
oonstítuínte Divaldo Suruagy. Sei que estão todos cansados, mas é o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Faço o seguinte apelo, antes de decidir. Na verdade, a posição da Presidência tem que ser de não suprimir a atividade do Constituinte. Acho que todos chegamos aqui com
um compromisso com o povo, compromisso de palanque,
compromisso com o eleitorado. De tal sorte que qualquer
medida que suprima a participação do constituinte, parecerá castrante e poderá prejudicar a própria missão do
constituinte.
O SR. CONSTITUINTE VALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, o art. 23, no seu § 2.0 diz o seguinte:
"Fica vedada a apresentação de emendas que
substituem integralmente o projeto ou que digam
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que
tratem de modificações correlatas. De maneira
que a alteração relativamente a um dispositivo
envolva a necessidade de se alterarem outros."
Ora, Sr. Presidente, estamos correndo o risco, com
essas emendas aditivas, de modificar totalmente aquilo
que acabamos de aprovar. 1] esse {) risco. As emendas aditivas podem contrapor-se totalmente ao texto já aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Mas na hipótese de não haver essa contraposição, fica a
grande indagação. E se não houver a contraposição?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - O
Constituinte Walmor de Luca tem uma bola de cristal ou
é pitonisa. Já está adivinhando a emenda, no mérito, sem
tê-la lido.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr. presidente, esta discussão é estéril pelo seguinte; as emendas
nas quais conste "onde aprouver", na lista, estão superadas. O Constituinte Roberto Jefferson fez a Emenda
n.O 104, que já foi atendida em um artigo votado aqui
sobre a nacionalização dos bancos estrangeiros.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON Fiz dois destaques já prevendo isso. Este está prejudicado.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Este está
aprovado.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Na
segunda parte da emenda, veja bem: "a União terá controle acionário dos estabelecimentos de crédito e das seguradoras privadas, existentes no País". E é uma solução
intermediária mista.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência vai decidir da seguinte maneira: vai verificar
as emendas que estão na mesa. As que não colidirem com
matéria já decidida, serão examinadas.
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A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Muito
bem, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, à guisa de esclarecimento. Quanto à primeira
parte o Sr. Relator tem razão. A nacionalização já foi
discutida, votada e aprovada. Tanto que é minha preocupação apresentar dois destaques, um da primeira parte,
outro da segunda parte da emenda. O que diz a segunda
parte: "A União terá controle acionário dos estabelecimentos de crédito e das seguradoras privadas existentes
no País". Essa matéria não foi votada, porque cria uma
solução intermediária das empresas de capital misto. Isso
não foi votado aqui. Votamos a estatização ou a privatização, mas essa solução mista não foi votada.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Presidente, gostaria de uma informação de V. Ex. a
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Amanhã é
o último dia da entrega do relatório da Subcomissão à
Comissão Temática. Gostaria que
Ex.a dissesse, a que
horas será entregue oficialmente esse relatório votado
hoje.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
Presidência vai decidir o seguinte: as emendas ainda restantes, que não colidirem com o que foi decidido, serão
examinadas. Sobre a mesa emenda do Constituinte José
Carlos Vasconcelos que tem o n. o 122-0.
Com a palavra o Constituinte José Carlos Vasconcelos
para fazer a defesa da emenda, em que propõe o monopólio da poupança.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Qual é a emenda?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
emenda é a de número 001-1.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, e o meu pedido de destaque?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
V. Ex.a tem pedido de destaque?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Fiz um pedido de apreciação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Está
sendo examinado agora na mesa. Inicialmente, vamos examinar esta aqui e logo mais examinaremos o de V. Ex. a
Com a palavra o Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- Qual é a emenda?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A
de n.O 001.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS
- A 001 está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então vamospara a do Constituinte Roberto Jefferson. Qual
a einenda que V. Ex.a tem preferência?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - A
Emenda n.o 104-1. É a segunda parte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Emenda n.O 104-1.
O SR, CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - É
o art. ?o, porque o prímeío artigo já é matéria vencida.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - "A
União terá controle acionário dos estabelecimentos de
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crédito e das seguradoras privadas existentes no País." :l!:
isto?
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Então, com a palavra V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, a emenda é do Constituinte Francisco Pinto,
do PMDB, da Bahia. Entendemos que ela dá uma solução
intermediária a essa discussão ideológica, a que assistimos
hoje aqui, da privatização ou da estatização. Entendo que
a emenda do Constituinte Francisco Pinto, nessa segunda
parte, atende ao clamor público, à vontade nacional e ao
programa dos partidos políticos que têm o pensamento
progressista de coibir a especulação financeira hoje concentrada em mãos de muito poucos, em prejuízo de milhões
de brasileiros, que, como bem salientou o Constituinte
Sérgio Spada, não têm o pão para comer.
Desta forma, Sr. Pre.sidente, solicito a V. Ex.a colocar
em votação essa parte da emenda, pedindo o apoio dos
Constituintes presentes.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvaho) - Qual
é a parte, Sr. Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - É
a segunda parte: "A União terá controle acionário dos
estabelecimentos de crédito e das seguradoras privadas
existentes no Pais." Quer dizer, 51% da União, 49% da
iniciativa privada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Com relação ao projeto do Constituinte Francisco Pinto, para o
qual o Constituinte Roberto Jefferson pediu destaque, no
art. 2.0, não o inclui. O .prímelro tinha sido colocado e foi
aprovado no relatório, o segundo não coloquei porque adotamos um modelo de sistema financeiro, no qual pensaríamos que através da competição das forças de mercado
e da eliminação do oligopólio e do cartório, que hoje em
dia regem esse sistema, conseguiríamos reduzir as taxas
de juros e fazer com que o sistema funcionasse de uma
forma competitiva e correta. Por isto, não adotamos esse
segundo artigo. Então, somos favoráveis ao relatório e
contra a emenda do Constituinte Francisco Pinto.
(Intervenção fora do microfone. Iriaudivel.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - O
Constituinte Roberto Jefferson retirou o seu pedido de
destaque e os demais Constituintes retiraram as emendas
ainda restantes.
Chegamos ao final dos nossos trabalhos, Agradeço a
todos a cooperação, que foi realmente de grande valia.
O nosso trabalho vai continuar com a entrega do relatório.
O SR. ICONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, não poderíamos encerrar esta sessão, sem deixar registrado, nos Anais, a maneira com que V. Ex. a, na
condição de Presidente, com competência e democraticamente, dirigiu os trabalhos da sessão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA - Sr.
Presidente, ao encerrar os trabalhos desta Subcomissão,
fica registrado, não apenas o meu agradecimento, e tenho
certeza de que todos os Constituintes que dela participaram,
aos funcionários que conosco colaboraram na elaboração
dos nossos trabalhos. A eles a nossa homenagem. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE lCid Sabóia de Carvalho) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VAS:OONCELOS - Sr. Presidente, embora tenha discordado trontalmente da decisão de V. Ex. a quando da discussão da Emenda n.? 122, de minha autoria, para a qual pedi destaque,
não posso deixar também de consignar o esforço de V. E'{.a
à frente dos trabalhos desta Comissão. Quero, igualmente
consignar aqui a dedicação dos funcionários desta Comissão, da Secretária ao mais humilde dos funcionários,
que se dedicaram, de maneira profunda, o êxito dos trabalhos aqui realizados.
'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) Muito obrigado.
O SR. :CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Sr.
Presidente, gostaria também de cumprimentar V Ex.a
pela maneira democrática com que conduziu os trabalhos.
Quero cumprimentar o Relator pelo seu esforço de apresentar esse excelente trabalho que discutimos hoje na
Subcomissão. Quero ainda homenagear todos os companheiros Constituintes presentes, porque se houve divergências ideológicas - e esta é uma Subcomissão que tería
naturalmente esses problemas - todas as discordâncias
foram apresentadas de forma respeitosa, sem ferir o decoro parlamentar, sem provocar feridas no relacionamento de todos nós. V. Ex. a, os integrantes desta Subcomissão
e os funcionários que a compõe estão de parabéns.
O SR. PRESIDENTE <Cid Sabóia de Carvalho) Muito obrigado de nossa parte.
Está encerrada a sessão.
ANTEPROJETO
Art. 1.0 Compete à União:
I - emitir moeda;
II - fiscalizar operações de crédito, câmbio, capitalização e seguros;
ITI - legislar sobre sistema monetário e financeiro,
suas instituições e operações;
IV - estimular a formação de poupança e sua captação pelo sistema financeiro;
V - definir medidas para garantir a poupança popular.
Art. 20. As instituições financeiras, públicas e privadas, exercem função social e suas atividades dev,em subordinar-se aos interesses ,da coletividade, segundo os princípios gerais da ordem econômica e social definidos nesta
Constituição.
§ 1.0 O exercício dessas atividades por instituições
bancárias e financeiras, cooperativas de crédito, bem corno estabelecimentos de seguro, previdências e capitalização do setor privado será autorizado, sem ônus, a todos
quantos comprovarem idoneidade ,e capacidade técnica,
econômica e financeira. Essa autorização é irrevogável e
intransferível.

§ 2.0 As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões
e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente
referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será
conceituada 'como crime de usura, punida, em todas as
suas modalidades, nos termos em que a lei determinar.
, .. § 3.° Os bancos de depósitos, de investimento, as
companhias e corretores de seguro e demais instituições
financeiras não poderão ter participação acionária de
·pessoas física ou jurídicas estrangeiras.
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§ 4.° A abertura e funcionamento de agências de
bancos ou instituições financeiras no município fica condicionada à aprovação prévia da autoridade local que
poderá, através de lei municipal, regulamentar horário,
lugar e condições de funcionamento destes estabelecimentos, de forma compativel aos interesses da comunidade
local.
§ 5.° As instituições, públicas e privadas, que realizam intermediação financeira de qualquer natureza, não
po:1erão participar diretamente de outras atividades econômicas, salvo em caráter transitório e definido em lei.
Art. 3.° Os bancos e outras instituições financeiras
estrangeiras, autorizados a funcionar no Pais, não poderão receber depósitos ou outra forma de captação de recursos no mercado.
Art. 4.0 É competência exclusiva do Congresso Nacional:
I -legisla!' sobre matéria financeira, cambial e monetária;
II - estabelecer as condições e limites e autorizar a
emissão de moeda e de títulos da divida pública federal,
estadual e municipal;
III - autorizar e aprovar empréstimos, operações,
acordos e obrigações internas e externas de qualquer natureza, contraídas pela união, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municipios e pelas entidades de sua administração direta e indireta, ou sociedades sob seu controle;

IV - acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo
e da Adoministração em matéria de política monetária, financeira e cambial;
V - aprovar o Orçamento Agregado Anual do Sistema Nacional de Previdência Social;
VI - instituir Comissão Especial Mista Permanente
do Sistema Financeiro.
§ 1.0 A Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso Nacional, por iniciativa
própria ou por solicitação de um terço dos componentes
do Senado e Câmara, ad retsrendum do Congresso Nacional, poderá determinar a sustação temporária ou definitiva de deliberações ou decisões do Poder Executivo, referidas as políticas monetárias, de crédito comercial.
§ 2.° O Congresso terá trinta dias para referendar as
decisões da Comissão Mista Permanente do Sistema Financeiro, de acordo com o parágrafo anterior. Decorrido
esse período, as decisões serão tidas como aprovadas.
§ 3.° A Comissão Especial Mista Permanente do Sistema FinanceirD do Congresso Nacional incumbirá fiscalizar
todos os órgãos financeiros do Executivo ou a ele ligados.

Art. 5.° Ao Banco Central do Brasil, órgão autônomo
do Poder Executivo, compete, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas em lei:
I - emitir moeda e títulos de créditos de sua responsabilidade, para execução da polítíca monetária, nas condíçõe s estabelecidas pelo Congresso Nacional;
TI - executar a programação monetária;
III - controlar as operações de câmbio;
IV - executar os serviços do meio circulante;
V - exercer a fiscalização das instituições financeiras
e aplicar as penalidades
previstas
em lei;
.
,
VI. - dispor normas sobre a execução das políticas
monetárias, de crédito e cambial, e do mercado de capitais observado o disposto na letra I do artigo 4.0; .
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estimular a criação de cooperativas de crédito.
§ 1.0 Seu presidente e diretoria serão indicados pelo
Presidente da República, sendo nomeados para mandato
de quatro anos, após ter suas indicações aprovadas pelo
Congresso Nacional, 'que poderá também votar suas destituições ou apreciar expediente do Presidente da República nesse sentido.
§ 2.° É vedada a eleição para a presidência e diretorias do Banco Central do Brasil a quem tiver exercido,
nos últimos quatro anos anteriores à indicação, função
de direção de qualquer entídade financeira privada.
§ 3.° É vedado a quem tiver ocupado a presidência
ou diretorias do Banco Central do Brasil exercer cargo em
órgão ou entidade financeira privada, durante os quatro
anos seguintes ao seu desligamento daquele Banco.
Art. 6.° É vedado ao Banco Central do Brasil financiar direta ou indiretamente o Tesouro Nacional, Distrito
Federal, Estados, Territórios e Municípios, bem como efetuar operações de crédito que não sejam destinados à
promoção da Iíquídez bancária.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo
poderá ser dada nas condições que a lei determinar.
Art. 7.° A execução orçamentária da União, bem como a emissão e colocação de títulos da divida pública, serão procedidas pelo Tesouro Nacional através do Banco
do Brasil S.A., como seu agente financeiro, vedado a este
a utilização desses recursos, salvo quanto a itens de despesa previstos no Orçamento Fiscal e autorizados pelo Tesouro para execução por seu intermédio.
Art. 8.° Dependerá de autorização legislativa a eoncessão de aval ou garantia de crédito pelo Tesouro Nacional, Banco Central, autarquias e outros órgãos da administração descentralizada sem autonomia financeira, em
favor de entidades não controladas pela União, pessoas
jurídicas de direito privado em geral, Estados, Municípios
e entidades das administrações estaduais e municipais ou
sob seu controle.
Art. 9.° A União, através de suas instituições financeiras, não se responsabíüzará pelos depósitos ou aplicações nas instituições financeiras privadas e bancos estaduais.
Parágrafo único. As instituições financeiras privadas
formarão Fundo de Seguro de Depósitos Bancários, com
o objetivo de prteger a economia popular, garantindo depósitos ou aplicações até determinado valor, que a lei definirá.
Art. 10. As disponibilidades de caixa da União e de
todas as entidades sob seu controle ou a ela vinculadas,
bem como as dos fundos de pensão de todos os seus servidores públicos e empregados, serão depositados em instituições financeiras sob o controle da 1Jnião, a fim de prover recursos para aplicações prioritárias.
Parágrafo único. As operações de câmbio das empresas. autarquias e fundações, pertencentes ou controladas, direta ou indiretamente, pela União Federal, pelos
Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e Municípios serão feitas pelos respectivos bancos estatais.
Art. 11. Os crimes praticados na gestão financeira
serão de competência da justiça fe::leraI.
Art. 12. A aplicação dos empréstimos e financiamentos de investimentos concedidos pelas instituições financeiras públicas, de âmbito nacional, será distribuída pelas
macroregtões geográficas do País, obedecendo o critério
da proporcionalidade direta à população.
Art. 13. Os depósítos ou poupança pelas instituições
financeiras em macroregíões menos desenvolvidas, não
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poderão ser aplicadas em macroregíões mais desenvolvidas.
Disposições Transitórias
Art. 14. Todas as atividades de fomento do Banco
Central do Brasil serão transferidas para o Banco do Brasil S.A. e Bancos Regionais Federais, e todas as atividades
relacionadas como Sistema Financeiro da Habitação, para
a Caixa Econômica J:. ederal num prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da promulgação desta Constituição.
Parágrafo único. Em igual período, o Banco Central
do Brasil transferirá para o Tesouro Nacional todas as
operações e encargos que não se relacionem com as ativiuaues específicas de autoridade monetária.
Art. 15. A taxa de juros real máxima, à data da promulgação desta Constituição, será fixada em 20% ao ano,
decrescendo em dois pontos percentuais, a cada trimestre,
até alcançar o limite máximo de 12%, fixado nesta Constituição, dentro de um período de um ano.
Art. 16. No prazo de um ano, contado da data de promulgação desta Constituição, Q Poder Executivo fará realizar ampla e círcunstaneíada auditoria das operações financeiras, relativas a empréstimos e financiamentos obtidos em instituições estrangeiras, realizadas pela administração pública direta ou indireta federal, estadual e municipal, bem como por pessoas jurídicas de direito privado
sempre que praticadas com aval, fiança ou qualquer outra
garantia fidejussória oferecida pelos órgãos referidos neste
artigo.
§ 1.° A auditoria prevista compreenderá o exame de
quaisquer contratos, protocolos, convênios e cartas de intenções relativos às citadas operações financeiras, independentemente de seus termos, dos ativos financeiros objeto dos mesmos e da natureza jurídico-econômica das partes contratantes, bem como a identificação e o acompanhamento das aplicações realizadas com os recursos obtidos.
§ 2.° O processo de auditoria financeira deverá ser .
singular e especifico, devendo, em cada caso, ser emitido,
pela autoridade responsável, laudo técnico a ser submetido
à apreciação do Congresso Nacional, em sessão conjunta,
previamente instruído com o parecer conclusivo do Tribunal de Contas da União.
§ 3.° Sempre que acolhidas pelo Congresso Nacional
eventuais irregularidades apontadas nos laudos ou no parecer citado no parágrafo anterior, relativas a aspectos
jurídicos das operações financeiras de que trata este artigo, quer se refiram à soberania nacional, a questões de
direito internacional, público ou privado ou à legitimidade
de práticas comerciais ou financeiras adotadas pelos instrumentos dos atos acordados, poderá o Congresso Nacional
encaminhar !L matéria à apreciação do Supr-emo Tribunal
Federal que sobre ela se pronunciará, decidindo sobre a
ocorrência de atos ilícitos pratica:dos por entidades sediadas no País sobre a responsabilização dos respectivos agentes e sobre as penalidades aplicáveis a cada espécie, podendo, inclusive, declarar a nulidade de atos praticados
pelas partes.
§ 4.° No caso previsto no parágrafo anterior in fine o
Poder Executivo deverá denunciar a operação realizada à
parte sediada no exterior, com vistas à sustação dos efeitos
externos dos referidos atos, bem como ao seu eventual saneamento jurídico.
Art. 17. Os bancos e outras instituições financeiras,
autorizados a funcionar no País, de que tratam o § 3.0 do
art. 2.° e o art. 3.°, encerrarão suas atividades no prazo
improrrogável de um ano, em que ficarão extintas as respectivas licenças, sem ônus para a União.
Art. 18. Fica extinto o Conselho Monetário Nacional.
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ANTEPROJETO
Redação Final
Art. 1.0 Compete à União:
I - emitir moeda;
II - fiscalizar operações de crédito, câmbio, capitalização e seguros;
rII - legislar sobre sistema monetário e financeiro,
suas instituições e operações;
IV - estimular a formação de poupança e sua captação pelo sistema financeiro;
V - definir medidas para garantir a poupança popular.
Art. 2.° As instituições financeiras, públicas e privadas.exercem função social e suas atividades devem subordinar-se aos interesses da coletividade, segundo os princípios gerais da ordem econômica e social definidos nesta
Constituição.
§ LO O exercício dessas atividades por instituições
bancárias e financeiras, cooperativas de crédito, estabelecimentos de capitalização, do setor privado, será autorizado,
sem ônus, a todos quantos comprovarem idoneidade e capacidade técnica, econômica e financeira. Essa autorização
é inegociável e intransferível.
§ 2.° Os bancos de d-epósitos, de investimento, as companhias e corretores de seguro e demais ínstãtuíções financeiras não poderão ter participação acionária de pessoas
físicas ou jurídicas estrangeiras.
§ 3.0 A abertura e funcionamento de agências de bancos ou tnstãtuíções financeiras no município fica condicionada à aprovação prévia da autoridade local que poderá,
através de lei municipal, regulamentar horário, lugar e
condições de funcionamento destes estabelecimentos, de
forma compatível aos interesses da comunidade local.
Art. 3.° Os bancos e outras instituições financeiras
estrangeiras, autorizadas a funcionar no Pais, não poderão
receber depósitos ou outra forma de captação de recursos
no mercado.
Art. 4..0 É competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - legislar sobre matéria financeira, cambial e monetária;
rI - estabelecer as condições e limites e autorizar a
emissão de moeda e de títulos da dívida pública federal,
estadual e municipal;
III - autorizar e aprovar empréstimos, operações,
acordos e obrigações internas e externas de qualquer natureza, contraídas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios e pelas entidades de sua administração, direta e indireta, ou sociedades sob seu controle;
IV - acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo
e da Administração em matéria de política monetária, financeira e cambial;
V - aprovar o Orçamento Agregado Anual do Sistema
Nacional de previdência Social;
VI - instituir Comissão Especial Mista Permanente do
Sistema Financeiro.
§ 1.0 A Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro do Congresso Nacional, por iniciativa própria ou por solicitação de um terço dos componentes do
Senado e Câmara, ad referendum do Congresso Nacional,
poderá determinar a sustação temporária ou definitiva de
deliberações ou decisões do Podes Executivo, referidas às
políticas monetárias, de crédito e eambíal,
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§ 2.0 O congresso terá trinta dias para referendar as
decisões da Comissão Mista Permanente do Sistema Financeiro, de acordo com o parágrafo anterior. Decorrido
esse período, as decisÕ'es serão tidas como aprovadas.
§ 3.° A Comissão Especial Mista Permanente do Sistema Financeiro do Oongresso Nacional incumbirá fiscalizar todos os órgãos financeiros do Executivo ou a ele ligados.
Art. 5.° Ao Banco Central do Brasil, órgão autônomo
do Poder Executivo, compete, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas em lei:
I - emitir moeda e títulos de créditos de sua responsabilidade, para execução da política monetária, nas condições estabelecidas pelo Congresso Nacional;
II - executar a programação monetária;
III - controlar as operações de câmbio;
IV - executar os serviços do meio circulante;
V - exercer a fiscalização das instituições financeiras
e aplicar as penalidades previstas em lei;
VI - dispor normas sobre a execução das políticas
monetária, de crédito, cambial e do mercado de capitais,
observado o disposto na letra I do artigo 4.°;
VII - estimular a criação de cooperativas de crédito.
§ 1.0 Seu presidente e diretoria serão indicados pelo
Presidente da República, sendo nomeados para mandato
de quatro anos, após ter suas indicações aprovadas pelo
Congresso Nacional, que poderá também votar suas destituições ou apreciar expediente do presidente da República nesse sentido.
§ 2.° É vedada a eleição para a presidência e diretorias do Banco Central do Brasil a quem tiver exercido,
nos últimos quatro anos anteriores à indicação, função
de direção de qualquer entidade financeira privada.
§ 3.° É vedado a quem tiver ocupado a presidência
ou diretorias do Banco Central do Brasil exercer cargo
em órgão ou entidade financeira privada, durante os
quatro anos seguintes ao seu desligamento daquele Banco.
Art. 6.° É vedado ao Banco ICentral do Brasil financiar direta ou indiretamente o Tesouro Nacional, Distrito
Federal, Estados, Territórios e Municípios, bem como
efetuar operações de crédito que não sejam destinadas à
promoção da liquidez bancária.
Art. 7.° A execução orçamentária da União, bem
con:o a emis~ão e colocação de títulos da dívida pública,
serao procedídas pelo Tesouro Nacional através do Banco
do Brasil S.A., como seu agente financeiro, vedado a este
a utilização desses recursos, salvo quanto a itens de despesa previstos no Orçamento Fiscal e autorizados pelo
Tesouro para execução por seu intermédio.
Art. 8.° Dependerá de autorização legislativa a concessão de aval ou garantia de crédito pelo Tesouro Nacional, Banco Central, autarquías e outros órgãos da administração descentralizada sem autonomia financeira, em
favor de entidades não controladas pela União, pessoas
jurídicas de direito privado em geral, Estados, Municípios
e entidades das administrações estaduais e municipais ou
sob seu controle.
Parágrafo único. A autorização prevista neste artigo
poderá ser dada nas condições que a lei determinar.
Art. 9.° A União, através de suas instituições financeiras, não se responsabilizará pelos depósitos ou aplicações nas instituiçõe,s financeiras privadas.
Parágrafo único. As instituições financeiras privadas formarão Fundo de Seguro de Depósitos Bancários,
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com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo depésitos ou aplicações até determinado valor, que
a lei definirá.
Art. 10. As disponibilidades de caixa da União e de
todas as entidades sob seu controle ou a ela vinculadas,
bem como as dos fundos de pensão de todos os seus servidores públicos e empregados, serão depositadas em instituições financeiras sob o controle da União, a fim de
prover recursos para aplicações prioritárias.
Parágrafo único. As operações de câmbio das empresas, autarquias e fundações, pertencentes ou controladas, direta ou indiretamente, pela União Federal, pelos
Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e Municípios serão feitas pelos respectivos bancos estatais.
Art. 11. Os crimes praticados na gestão financeira
serão de competência da justiça federal.
Art. 12. Os depósitos ou poupanças captados pelas
instituições financeiras em macroregiões menos desenvolvidas, não poderão ser aplicados em macroregíões mais
desenvaIvidas.
Disposições Transitórias
Art. 13. Todas as atividades de fomento do Banco
Central do Brasil serão transferidas para o Banco do
Brasil S.A. e Bancos Regionais Federais, e todas as atividades relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação, para a Caixa Econômica Federal num prazo máximo
de 90 (noventa) dias, contados da promulgação desta
Constituição.
Parágrafo único. Em igual período, o Banco Central
do Brasil transferirá para o Tesouro Nacional todas as
operações e encargos que não se relacionem com as atividades específicas de autoridade monetária.
Art. 14. No prazo de um ano, contado da data de
promulgação desta Constituição, o Poder Executivo fará
realizar ampla e circunstanciada auditoria das operações
financeiras, relativas a empréstimos e financiamentos obtidos em instituições estrangeiras, realizadas pela administração pública direta ou indireta federal, estadual e municipal, bem como por pessoas jurídicas de direito privado
sempre que praticadas com aval, fiança ou qualquer outra
garantia fidejussória oferecida pelos órgãos referidos neste
artigo.
§ 1.0 A auditoria prevista compreenderá o exame de
quaisquer contratos, protocolos, convênios e cartas de intenções relativos às citadas operações financeiras, independentemente de seus termos, dos ativos financeiros
objeto dos mesmos e da natureza jur'dico-econômica das
partes contratantes, bem como a identificação e o acompanhamento das aplicações realizadas com os recursos
obtidos.
§ 2.° O processo de auditoria financeira deverá ser
singular e específico, devendo, em cada caso, ser emitido,
pela autoridade responsável, laudo técnico a ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, em sessão conjunta, previamente instruído com o parecer conculsivo do
Tribunal de Contas da União.
§ 3.0 Sempre que acolhidas pelo Congresso Nacional
eventuais irregularidades apontadas nos laudos ou no parecer citado no parágrafo anterior, relativas a aspectos
jurídicos das operações financeiras de que trata este artigo, quer se refiram à soberania nacional, a questões de
direito internacional, público ou privado, ou à legitimidade de práticas comerciais ou financeiras adotadas pelos
instrumentos dos atos acordados, poderá o Congresso Nacional encaminhar a matéria à apreciação do Supremo
Tribunal ·Federal que sobre ela se pronunciará, decidindo
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sobre a ocorrência de atos ilícitos praticados por entidades
sediadas no Pa's sobre a responsabilização dos respectivos
agentes ,8 sobre as penalidades aplicáveis a cada espécie,
podendo, inclusive, declarar a nulidade de atos praticados
pelas partes.
§ 4.° No caso previsto no parágrafo anterior in fine
o Poder Executivo deverá denunciar a operação realizada
à parte sediada no exterior, com vistas à sustação dos
efeitos externos dos referidos atos, bem como o seu eventual saneamento jurídico.
Art. 15. Os bancos e outras instituições financeiras,
autorizados a funcionar no País, de que tratam o § 2 ° do
art. 2.°, e o art. 3.°, encerrarão suas atividades no prazo
improrrogável de um ano, em que ficarão extintas as
respectivas licenças, sem ônus para a União.
Art. 16. Fica extinto o Conselho Monetário Nacional.
Ata da H.a Reunião Extraordinária
Comissão de Sistematização
Aos onze dias do mês de julho do ano de mil novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas e trinta e quatro
minutos no Plenário da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a comis~ão de Sistematização, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Aluízio :Campos, Primeiro-Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, presentes os Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Almir Gabriel, Aloysio Chaves Antonio Carlos Konder Reis, Arnaldo Prieto, Antoniocarlos Mendes Thame, Artur da Távora, Bernardo Cabral, Brandão Monteiro, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Edme Tavares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo
Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
Fernando Henrique Cardoso, Francisco Dornelles, Francisco Benjam.im, Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Gerson Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, Joaquim Bevílaequa, José Fogaça, José Geraldo,
José Ignácio Ferreira, José Jorge, José Lins, José Luiz
Maia Jo:;;é Maurício, José Paulo Bisol, José Richa, José
Sant~na de Vasconcelos. José Serra, José Thomaz Nonõ,
José Ulisses de Oliveira, Luiz Eduardo, Lysâneas Maciel, Man0'91 Moreira, Marcondes Gadelha, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga, plínio de Arruda Sampaio, Raimundo Bezerra, Renato Viana, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas,
Siqueira Campos, Virgildásio de Senna, Virgílio Távora,
Wilson Martins, Aécio Neves, Aldo Arante, Antônio Mariz,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas Rodrigues,
Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Euclides Scalco,
Hugo Napoleão, João Agripino, João Menezes, João Natal,
José Carlos Grecco, José Genoíno, José Maria Eymael,
José Tavares, José Tinoco, Luiz Henrique, Luiz Salomão,
Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ottomar Pinto, Paes Landim, Vicente Bogo e Vilson Souza.
compareceram, também os Senhores Constituintes não
membros da Comissão: Nelson Aguiar, Mauro Borges, Cardoso Alves, Florestan Fernandes, Raimundo Rezende, Ad"emar de Barros Filho, Edmison Valentin, Amaury Müller,
Matheus Iensen e Lídice da Mata. Deixaram de comparecer
os Srs. Constituintes: Alfredo .Campos, Antonio Farias, Carlos Chiarelli, Darcy Pozza, Fernando Lyra, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Freire, Luis Inácio Lula da Silva, Mário Assad, Mário Lima, Milton Reis, Osvaldo Coelho,
Prisco Viana e Theodoro Mendes. Havendo número regi-
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mental o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
anunciando a distribuição da Ata da reunião anterior, por
cópia, que foi aprovada unanimemente; anunciou, também,
a leitura, procedida pela Secretária, do Ofício GP-O/375/87ANC, datado do dia dois do corrente mês, do Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte e dirigido ao
Presidente da Comissão, contendo esclarecimentos sobre
o tratamento a ser dispensado às emendas de mérito oferecidas ao Anteprojeto de Constituição do Relator. A reunião se destinou à discussão e votação do Parecer do
Relator, com o seu Projeto de Constituição. Com a palavra,
o Senhor Constituinte Fernando Henrique Cardoso abordou
os entendimentos havidos entre as lideranças partidárias,
que concluiu pela aprovação do Projeto do Relator, sem
discussão, e pelo envio das emendas excluídas, qualquer
que tenha sido o motivo do não-acolhimento, ao Presidente da Assembléia, para renumeração e apreciação da
fase próxima, quando do retorno da matéria (Projeto e
emendas) a esta Comissão, para novo parecer. Falaram,
em seguida, enfocando matérias jornalísticas alusivas aos
trabalhos da Comissão, os Senhores Constituintes Virgildasio de Senna e Cristina Tavares, tendo o Senhor Relator,
Constituinte Bernardo Cabral, lido nota sobre o assunto,
com a assinatura de todos os Líderes partidários presentes,
bem como da Senhora Constituinte Sandra Cavalcanti,
indicada como autora de algumas críticas aos trabalhos
desenvolvidos na Comissão; a nota negou a versão dos
fatos apresentada na imprensa. Em seguida, falaram, também, sobre o Projeto de Constituição e o acordo anunciado,
os Senhores Constituintes Bernardo Cabral, Alceni Guerra,
Gastone Righi, Virgílio Távora, Plínio de Arruda Sampaio,
Jamil Haddad, Mauro Borges, Haroldo Lima, Roberto
Freire, Brandão Monteiro, Gerson Peres, Fernando Henrique Cardoso, José Lins, Siqueira Campos, Bocayuva Cunha,
Oscar Corrêa, Aluízio Campos, José Costa, José Genoino,
Adolfo Oliveira, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles. Hugo
Napoleão, Paes Landim, Ademir Andrade, Paulo Ramos,
Vicente Bogo, Fernando Bezerra Coelho, Francisco Benjamim, Antoniocarlos Mendes Thame, Luís Eduardo, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Carlos Sant'Anna,
Inocêncio Oliveira, Mário Covas, José Maria Eymael e
Joaquim Bevilacqua. Em pronunciamentos feitos por todos
os Senhores Líderes partidários presentes e outros Senhores Constituintes, à exceção do senhor Constituinte Antonio Farias, líder do PSB, ausente, houve unanimidade
quanto ao encaminhamento sugerido no acordo de lideranças. As dezessete horas e quarenta minutos assume a
Presidência o seu titular, Constituinte Afonso Arinos, permanecendo até o final da reunião. Tendo havido, mediante
o acordo celebrado, a supressão da fase destinada à
discussão da matéria, o Senhor Presidente anunciou que
submeteria a votação o Projeto, ressalvadas as emendas
e os destaques existentes, informando que, para a consagração do acordo, havia a necessidade de que os autores
de requerimentos de destaques ou de emendas se manifestassem sobre o assunto. Foram retirados, então, os
Requerimentos de destaques, à exceção do apresentado
pelo Senhor Constituinte Gastone Righi, este com o apoio
dos Senhores Constituintes Inocêncio Oliveira, Antoniocarlos Mendes Thame, Brandão Monteiro e Oswaldo Lima
Filho, com o sentido de votar, separadamente, o art. 336
do Projeto de Constituição apresentado. Em votação, pelo
processo nominal o Projeto foi aprovado por setenta e
seis votos favoráveis e quinze contrários. Votaram "sim"
os Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade Almir Gabriel, Aluízio Campos, Artur da Távora, Berna~do Cabral Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado Cid' Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
Fern~ndo Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ib.,en Pinheiro, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio
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Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta, da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Daso Coimbra, Euclides Scalco,
João Natal, José Carlos Grecco, José oosta, José Tavares,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Inocêncio Oliveira, José Jorge, Marcondes Gadelha, Paulo Pimentel, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Hugo
Napoleão, Mozarildo Cavalcanti, Bonifácio de Andrada,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Plínio
de Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram "não"
os Senhores Constituintes: Oswaldo Lima Filho, Délio Braz,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles,
José Lins, José Thomaz Nonô, Luiz Eduardo, Oscar Corrêa,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Paes Landim, Francisco
Rossi, Gastone Righi e Joaquim Bevilacqua. Passando-se
à votação do Requerimento de destaque ao art. 336 do
Projeto, o mesmo foi rejeitado, por setenta e oito votos
contrários e seis favoráveis. O Senhor Constituinte Oswaldo Lima Filho, após considerações sobre seus pedidos
de destaque, comunicou ao Presidente que os retirava para
não atrapalhar o encaminhamento proposto no acordo de
lideranças. Apresentaram declaração de votos os Senhores
Constituintes: José Lins, Hugo Napoleão, Daso Coimbra,
Roberto Freire, Nelton Friedrich, Vilson Souza, Arnaldo
Prieto, Inocêncio Oliveira, Plínio de Arruda Sampaio, José
Genoino, Haroldo Lima, Brandão Monteiro, Oswaldo Lima
Filho, Oscar Corrêa, Francisco Benjamim, Sandra Cavalcanti, Ricardo Fiúza, José Thomaz Nonô, Eraldo Tinoco,
José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Enoc Vieira,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Antônio Carlos Konder
Reis, Bonifácio de Andrada, Gerson Peres, Ademir Andrade
e José Maria Eymael. Proclamados os resultados das votações, o Senhor Presidente leu e submeteu ao plenário Requerimento do Senhor Relator - Constituinte Bernardo
Cabral-, solicitando a dispensa de redação final do Projeto
de Constituição, considerando que não houve alteração no
texto apresentado e votado. Em votação, o requerimento
foi aprovado, unanimemente. Antes de encerrar a reunião,
o Senhor Presidente convocou uma reunião extraordinária,
a seguir, destinada à votação dos Projetos de Decisão de
números 4/87-ANC e 5/87-ANC. Em seguida, o Senhor Presidente, em rápidas palavras, disse que chegava-se ao final
de uma fase dos trabalhos, confessando-se extremamente
sensibilizado não apenas com a colaboração brilhante dada
por todos, como também pela soma das experiências parlamentares e de conhecimentos que foram fortemente exigidos pela intervenção de tantos Constituintes; lamentou
não haver o conhecimento suficiente da opinião pública
nacional do que se realizava, em termos sem precedentes
na história constitucional do Brasil, ressaltando que "se
desenvolve, com a participação de todos, uma ação concertada, norteada no sentido de coordenar, estimular, recriar iniciativas que já vinham das Subcomissões e Comissões Temáticas", chamando a atenção para o fato de
que naquele instante ali eram menos de cem, mas lá fora
havia mais de cem milhões aguardando a conclusão da
obra que se está erigindo, diante das carências, das esperanças, das decepções e dos sofrimentos de toda uma
geração. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião, às dezenove horas e cinqüenta e quatro minutos. O inteiro teor desta reunião foi gravado,
devendo ser publicado no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte, constituindo-se na Ata circunstanciada dos
trabalhos. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho, Se:
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cretáría, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião. A Ata da
reunião de ontem foi distribuída aos Srs. membros da
Comissão. Se houver alguma reclamação, peço a gentileza de ser enviada à Mesa para as devidas retificações.
O Presidente Af()nso Arinos deixou sobre a mesa ofício, já enviado ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, que passa a
ser lido, nos termos, pela Secretária da Mesa.
(Leitura do Otícío.)
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a palavra S. Ex.a , pela ordem.
O ss, CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desde ontem
à tarde e hoje pela manhã, as. lideranças 9- e todos os
Partidos aqui representados estlVeram reunidas com o
Presidente Afonso Arinos e 'Com o Relat?r Bernardo Ca;bral, no esforço de chegar a um entendImento quanto a
forma de encaminharmos os nossos trabalhos nesta Comissão de Sistematização. Considerando vários argumentos advindos de setores os mais diversos dos nossos partídos' considerando que, nesta fase, a Comissão de Sistematiza'ção por força de dispositivo existente no Regimento
Intern~ da Assembléia Nacional Constituinte, deve cingir-se à apreciação de emendas de adequação formal;
considerando finalmente, que dentro de poucos dias o
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte iniciará a
discussão do projeto e apresentará novas emendas, muit~s
das quais tornando sem eficácia as emendas de adequação
formal ora eventualmente aprovadas e, mais ainda, modificando a fundo a substância do texto constitucional, pareceu-nos, aos Líderes presentes a essas reuniões, que seria de inteligência politica e de economia de tempo trazer
à consideração do Plenário da Comissão de Sistematização
a possibilidade de, hoje, ao recebermos e acolhermos o
relatório apresentado pelo Constituinte Bernardo Cabral,
que introduz cerca de trezentas modificações em seu próprio texto, anteriormente trazido ao nosso conhecimento,
darmos como bom o trabalho de adequação feito. Levando-se em conta, ainda mais, que os limites entre o que
seja emenda relativa à adequação formal e o que seja
emenda relativa ao mérito são freqüentemente tênues e
objeto de interpretação - portanto, contém algo de subjetivo - ao invés de nós, pura e simplesmente, depois de
aprovarmos o projeto, ao contrário de considerarmos algumas emendas como rejeitadas, e, portanto, desclassificadas, e outras como aproveitadas, que enviemos o conjunto das emendas, tenham sido elas classificadas como
de mérito ou de forma, sem entrarmos na díscussão, para
a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
O Presidente da Assembléia, Constituinte Ulysses Guimarães, uma vez aprovado o acordo ora em fase de complementação entre as lideranças partidárias, aceitará todas essas emendas, que terão de ser obviamente renumeradas e adequadas ao texto novo do projeto. Elas terão
seu curso normal no decorrer dos próximos trínta dias e
serão objeto de eonsíderação, novamente, por esta mesma
Comissão de Sistematização, quando aí, sim, tendo vindo
estas emendas do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, caberá a nós discutirmos todas elas em face do
relatório do Constituinte Bernardo Cabral, para então
tomarmos uma posição definitiva sobre se serão ou não
aceitas.
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Bendo assim, peço a consideração do Sr. Presidente,
bem como a vênia do Relator, - e aproveito a oportunidade para louvar S. Ex. a pelo imenso trabalho que desempenhou, pela probidade absolutamente exemplar com que
se houve nesta matéria, pelas vistas largas e o espírito
aberto e tolerante com que aceitou a colaboração de todos
os Constituintes - e a consideração dos membros desta
Comissão para que dêem sustentação a este entendimento,
fruto, inicialmente, de uma proposta do Constituinte Carlos Chiarelli, do PFL, e com a inestimável colaboração do
Constituinte Vivaldo Barbosa, do :PDT.
Espero que as Lideranças dos partidos que participaram das conversas desta manhã possam reafirmar, de
viva voz, aquilo que acabo de trazer ao conhecimento desta Casa. Muito obrigado a V. Ex.as
O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNASr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a palavra o Constituinte Virgildásio de Senna.
O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA Sr. Presidente, desejo fazer uma reclamação, com fundamento no art. 55, inciso TI, do Regimento Interno desta
Casa.
Os jornais da manhã noticiam ocorrência de fraude
na Comissão de Sistematização, denúncia que ontem agitou o Congresso Nacional. A Constituinte Sandra Cavalcanti, do PFL, afirmou ter havido má-fé na definição do
mérito de 5.460 emendas. E, mais ainda: os jornais da
manhã de hoje descem a detalhes - a respeito do anteprojeto do nobre Relator Bernardo Cabral - que não são
do conhecimento da maioria da Assembléia Nacional
Constituinte.
A reclamação que trago a V. Ex.a tem o seguinte teor:
como é possível que somente alguns poucos Constituintes
tomassem conhecimento do assunto, se apenas hoje foi
distribuído o projeto?
Pergunto a V. Ex.a nesta reclamação formal, se o assunto foi tratado díretaments pelo Relator com alguns
Constituintes, ou se o projeto de S. Ex.a vazou a ponto de
somente alguns poucos dele tomarem conhecimento.
Evidentemente, Sr. Presidente, os assuntos relativos à
Assembléia Nacional Constituinte não podem ser objeto de
tratamento por grupos isolados nem divulgados apenas
para limitado número de constituintes. Gostaria de saber
de V. Ex.a como foi possível a alguns constituintes, de
modo especial os colegas Sandra Cavalcanti e Francisco
Pinto, nominalmente citados pelos jornais, tomarem conhecimento, em detalhes, do projeto apresentado pelo Relator, sem que os demais sequer soubessem do seu conteúdo. Foi o assunto diretamente vazado pelo Relator, ou
seus assessores passaram informações a terceiros, sem conhecimento dos demais constituintes?
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Informo ao
ilustre Constituinte Virgildásio de senna que já existe
sobre a mesa nota de esclarecimento sobre a matéria,
subscrita pelos Líderes dos diversos partidos. Como o assunto envolve o Sr. Relator, passo a palavra a S. Ex.a

o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente, hoje, pela manhã, na reunião das Lideranças, este assunto foi devidamente tratado, inclusive porque o noticiário dos jornais registrou que a Constituinte Cristina
Tavares teria tido, por parte do Relator, a aprovação de
14 emendas. Quero registrar, para conhecimento dos srs,
constituintes, que a Sra. Constituinte Cristina Tavares
apresentou 29 emendas, das quais 24 foram consideradas
de mérito -e 5 rejeitadas. Logo, S. Ex.a não recebeu qual-
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quer favoritismo do Relator. Dai a razão da nota firmada por todas as Lideranças - e, cabe fazer justiça, pela
própria Constituinte Sandra Cavalcanti - nos seguintes
termos:
"Nota de esclarecimento.
Considerando que as noticias de alguns jornais e da TV, a respeito da atuação do Constituinte Bernardo Cabral, Relator da Comissão de
Sistematização, bem 'Como de sua assessoria, distorcem totalmente os fatos e ferem gravemente
a imagem da Constituinte na opinião pública, representando além disso graves injustiças ao Relator e seus assessores, os Constituintes abaixoassinados, representantes de seus partidos na referida Comissão, resolveram:
1 - em face das amplas explicações oferecidas pela Deputada Sandra Cavalcanti, negando a
autoria das declarações estampadas na imprensa,
prestar integral solidariedade ao Relator e sua
assessoria e repelir, como inverídicas e aleivosas,
as referências feitas a seu trabalho na forma divulgada;
2 - tendo em vista que as notícias roram
amplamente divulgadas e o eseíarecímento do
episódio deu-se no âmbito de uma reunião interna
da Constituinte, solicitar ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte a requisição de horário para leitura desta noticia e demais informações destinadas a elucidar plenamente a opinião
pública.
Brasília, 11 de julho de 1987."
Firmam o documento todos os Lideres partidários, o
Senador Mário Covas e a própria Constituinte Sandra
Cavalcanti, dando-se, assim, por encerrado o episódio.
O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o nobre Líder do PFL, Constituinte Alceni Guerra.
O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA - Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal participou, inicialmente, com seus Líderes José Lourenço e Carlos Chiarelli, da
discussão da matéria cujo acordo final foi assentado hoje,
pela manhã, e relatado pelo Constituinte Fernando Henrique Cardoso.
Queremos comunicar que estamos de acordo com o
que propôs aqui o nobre Constituinte Fernando Henrique
Cardoso, ressalvadas, naturalmente, eventuais declarações
de voto dos 81'S. Constituintes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a palavra o nobre Constituinte Gastone Righi, Líder do PTB.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, foi anunciada pelo ilustre Constituinte Fernando
Henrique Cardoso a possibilidade da existência de um
acordo entre as Lideranças, através do qual as emendas
existentes na Comissão de Sistematização seriam encaminhadas diretamente ao Plenário da Constituinte e votado
o Projeto do Sr. Relator.
Vou repetir aqui a posição de meu partido, já expendida perante a reunião de Líderes. O PTB, pela unanimidade de sua bancada, exige o estrito cumprimento do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte e da
Comissão de Sistematização. Votaremos o Projeto do Sr.
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Relator, ressalvados os destaques de artigos ou dispositivos previamente declarados e das emendas cujos autores,
com apoio de outros cinco membros desta Casa, peçam
destaque para votação em separado.
Esta é a posição do PTB, que a manterá até o final.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esclareço
à Constituinte Cristina Tavares, que solícita a palavra neste
instante, ter havido proposta do Líder do PMDB sobre
pronunciamento dos Líderes dos demais partidos. Em seguida concederei a palavra a V. Ex. a
Com a palavra o Constituinte Virgílio Távora, pelo PDS.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, o PDS, partido democrático, respeitando vozes
discordantes que eventualmente existam no seio da sua representação nesta Comissão, apóia integralmente o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço aos
Srs. Líderes dos demais partidos que se pronunciem sobre
a matéria.
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Adolfo
Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, demais membros da Comissão de Sistematização, o Partido Liberal, empenhado desde o início na elaboração da Carta Magna do nosso País, não poderia deixar
de concordar com a proposta encaminhada hoje pelo ilustre Constituinte Fernando Henrique Cardoso e que nasceu
de amplos entendimentos entre todas as correntes partidárias, ressalvado sempre o direito individual de cada
Constituinte oferecer sua contribuição fora do acordo.
Na verdade, este acordo é necessário para que, desde
logo, nos preparemos para o grande debate no plenário
da Constituinte, recebendo as emendas de mérito, as aditivas e até as supressívas, em respeito ao esforço desenvolvido pelas oito Comissões Temáticas.
Esta, a posição do Partido Liberal.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio, pelo PT.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores
manifestou, hoje de manhã, sua concordância com a proposta de que abreviássemos esta etapa, pois todas as emendas de mérito poderão ser renovadas na fase seguinte,
com vistas a um processo mais econômico, mais rápido
e racional. Como não houve acordo, fizemos alguns destaques. Mas estamos dispostos a abrir mão deles em arras
de um entendimento que permita o consenso em torno
da rápida superação desta etapa.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o Constituinte Jamil Haddad, pelo PSB.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presidente, na reunião dos Líderes realizada hoje pela manhã,
nosso partido aceitou os termos do acordo. Portanto, votará favoravelmente a ele.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o Constituinte Mauro Borges, pelo PDC.
O SR. CONSTITUINTE MAURO BORGES - Sr. Presidente, o PDC confirma o acordo feito entre os Líderes
dos partidos, para que se proceda da forma estabelecida.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o Constituinte Haroldo Lima, pelo PC do B.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, ··0 PC do B participou das reuniões realizadas com
os diversos partidos e considera absolutamente indispensável, neste processo constituinte, que se resguarde a in-
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teireza no cumprimento do Regimento Interno. Segundo
o PC do B, o acordo proposto hoje de manhã pelos Líderes de todos os partidos não fere o Regimento Interno.
Visa a encaminhar o processo de discussão, respeitando
em sua integralidade o Regimento Interno. Nesse sentido,
o PC do B apóia o acordo feito. O partido apresentou pouquíssimas emendas de destaque, mas, a prevalecer o acordo, delas abrirá mão, certo de que, em tempo útil, voltará
a apresentá-los - isto é, no momento de decisão final e
de discussão do mérito dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire, que falará
pelo PCB.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, segundo o que foi acertado
hoje de manhã, caso prevaleça a hipótese de não haver
solicitação de destaques por parte dos Srs. Constituintes,
estaremos também de acordo, retirando dois destaques
apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Brandão Monteiro, que falará pelo PDT.
O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, a posição do PDT é pela ratificação do acordo.
Evidentemente, esperamos que este seja integralmente cumprido. Nessa hipótese, o PDT não apresentaria destaques.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já se pronunciaram quase todos os Líderes dos diversos partidos representados nesta Constituinte, faltando apenas o nobre
Líder do PMB, o Constituinte Antônio Farias, 'que não se
encontra presente.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Gostaria de
informar a V. Ex.a que primeiramente ouvirei o Relator
sobre o pronunciamento dos Líderes.
O ELR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pergunto a
V. Ex.a se a questão de ordem é sobre a matéria de que se
está tratando.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - O assunto
se encaixa no que foi deliberado pelas lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) a palavra V. Ex.a pela ordem.

Então, tem

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, conhecendo bem, hoje, o mecanismo da Constituinte, temos que nos prevenir com relação a este acordo.
Com ele concordamos e não criaremos nenhum problema.
Mas é preciso esclarecer alguns pontos.
Primeiro, gostaria de ouvir da Mesa, para que fosse taquigrafado e ficasse transcrito para análise posterior e
decisão de cada Constituinte, o que entrará no novo funil
de elaboração do projeto, se a etapa que vamos queimar,
para ganhar tempo, se somará ao prazo enteríormente esttpulado, isto é, ao prazo que a Comissão de Sistematização
terá para apreciação do Sustitutivo do Relator quanto ao
mérito.
Em segundo lugar, quero referir-me à numeração das
nossas emendas. No computador, a numeração é a do anteprojeto emendado pelo Relator. Houve redução no número de artigos. Perguntaria, então, como será feita a compatibilização numérica.
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Esses dois pontos precisam ficar bem claros, para que,
depois, não pairem dúvidas sobre o trabalho do Sr. !Relator nem sobre a decisão da Mesa.
Era a colaboração que queria prestar.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa esclarece a V. Ex.lli que, depois de ouvido o Relator, comunicará exatamente os termos em que está sendo proposto o
acordo para ser submetido ao Plenário, quando esclarecerá devidamente esses pontos. Desde já, no entanto, antecipa que as emendas serão renumeradas para se adequarem
à nova redação do anteprojeto. Além disso, se o Plenário
aprovar o acordo, o projeto será enviado com todas as
emendas à Presidência da Constituinte, que, depois, o submeterá à apreciação do Plenário, recebendo, posteriormente, a numeração feita pela Mesa da Constituinte.
'I'ezn a palavra o nobre Relator Berriardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, ao que entendi, os eminentes Lideres,
naturalmente autorizados pelos seus respectivos liderados,
acabam de compor-se para facilitar os trabalhos da Comissão de Sistematização, no sentido de que as emendas
consideradas de mérito, aquelas que foram rejeitadas,
aquelas que foram tidas como prejudicadas, passem para
o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte. E não seria este Relator que se oporia a tal composição. Até porque
o acordo visa à celeridade dos nossos trabalhos, à economia
processual. E, mais, este acordo demonstra a pacificação
entre as Lideranças credenciadas na Comissão de Sistematização e, conseqüentemente, na Assembléia Nacional
Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGffi - V. Ex.a
me prestaria um esclarecimento?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Com muito
prazer.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Eu continuo sem entender o acordo proposto. Desejaria que V. Ex.a
esclarecesse o seguinte: o seu projeto será colocado em votação na Comissão, ressalvados os destaques de artigos ou
dísposítívos para votação em separado?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) -:Ê exatamente
isto.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - As emendas admitidas como de compatibilização e adequação, mas
rejeitadas, para as quais forem solicitadas destaques, serão também votadas?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Ao que entendi, as Lideranças se compuseram no sentido de que
todo este material fosse para o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte. Este é o entendimento.
Inclusive, indago do autor da proposta, o Constituinte
Fernando Henrique Cardoso, se foi este o propósito de S.
Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - De forma explícita, acordo havido foi precisamente no sentido de nos esforçarmos para que não haja
destaques. Obviamente, estes podem ser solicitados. As Lideranças pedirão aos Srs. Constituintes que retirem seus
destaques. Se não os retirarem, se insistirem na sua apresentação, as Lideranças votarão contra.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Então,
como não há voto de liderança na iComissão, quero crer
que nós todos nos empenhamos neste sentido. Declaro ter
feito um único pedido de destaque para uma emenda e
dois pedidos de destaque para votação em separado de
artigo do projeto do nobre Relator. Isto, então, será votado?

°
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A decisão, ai,
cabe à Presidência. Acho que sim. Não vejo nenhum inconveniente. Deste modo, Sr. Presidente, expressando
minha concordância, retiro-me da tribuna.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A minha
dúvida permanece, Sr. Presidente. Disse que não tinha
entendido e verifico que o Sr. Relator também não entendeu bem. E apenas para fixar uma posição. O projeto
será votado - o Sr. Relator concorda comigo - ressalvados os destaques de artigos ou dispoistivos, 'Para votação
em separado. Em seguida, seriam votadas as emendas com
parecer contrário e para as quais foram formulados pedidos de destaque. Serão votadas assim ;pela Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Segundo a
proposição do Constituinte Fernando Henrique Cardoso,
o acordo tem por objeto considerar aprovado o último
parecer do Volume II, com o encaminhamento à Presidência da Assembléia Nacional Constituinte, acompanhado de todas as emendas que receberam parecer do Relator, para que a matéria passe a tramitar diretamente em
plenário e todos os Constituintes possam apreciá-la amplamente.
Este acordo foi comunicado ...
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, permite-me?
(Sinal de assentimento.)
E que o assunto está fugindo à minha compreensão,
dada a velocidade do raciocínio de V. Ex. a São justamente
as suas luzes e o seu auxílio que estou implorando.
Sr. Presidente, o que desejo saber é se o projeto será
votado, ressalvados os destaques de artigos ou dispositivos
e destaques de emendas consideradas de compatibilização
e adequação, mas que foram rejeitadas. Só quero saber se
é sim ou não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre Constituinte, o projeto será submetido ao Plenário, com ressalva dos destaques e das emendas. Mas há um apelo da
Liderança para que ...
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, não falamos em apelo.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio :Campos) seja
votado como manda o Regimento, com ressalva dos destaques e das emendas.
Aproveito a oportunidade para completar o esclarecimento sobre a questão de ordem levantada pelo Constituinte Gerson Peres, quanto ao prazo.
Recebido o Projeto pela Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte, o prazo, naturalmente, será aquele
determinado pelo Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, a não ser que haja modificação do Regimento.
Está, então, respondida a questão de ordem de S. Ex. a
Concedo a palavra ao Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSE LINS - Sr. Presidente,
o mínimo que o Plenário deseja é entender o acordo que
parece ter sido feito. Se não entendermos como é o acordo,
certamente não vamos poder cooperar. Nesse sentido, gostaria de lembrar que votar o projeto, ressalvados os destaques, é normal. Para isso não é preciso acordo.
Segundo, gostaria de ser esclarecido pelo Sr. Relator
quanto às emendas que S. Ex. a diz seriam também encaminhadas ao Plenário - o que não é novidade, porque
qualquer um poderá reapresentar a sua emenda em Plenário. Pergunto: Com que parecer do Relator iriam essas
emendas? Iriam com pareceres contrários, da mesma for-

Sábado 22

443

ma como estão aí, hoje, ou seja, rejeitadas por entrarem
no mérito? Isso também não representaria novidade alguma.
Então, é preciso esclarecer o Plenário sobre o que realmente está sendo proposto. No caso de serem encamínsadas sem parecer do Relator, este deixaria de cumprir sua
obrigação fundamental, que é a de dar o parecer sobre as
emendas. Ou S. Ex.a o daria a porteriori?
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sr. Constituinte, o acordo visou a submeter, com a concordância do
próprio Relator, todas as emendas, indistintamente, ao
conhecimento do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, exatamente para poupar os Srs. Constituintes da
necessidade de representá-las, <de reelaborá-las. O parecer do Sr. Relator, segundo entendi, proferido a favor ou
contra as emendas, será também encaminhado à Assembléia Nacional Constituinte, para que a matéria seja amplamente discutida no Plenário, uma vez que a Comissão
de Sistematização, pelas limitações regimentais, não pode
exercer plenamente sua atribuição, supostamente a principal, qual seja, a de elaborar um projeto de Constituição
agora.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
no caso, o acordo é vazio e ainda acusa o Sr. Relator de
não ter cumprido a sua obrigação.
De modo que acho que seria conveniente que as Lideranças estudassem melhor essa proposta. Dizer que essas
emendas serão encaminhadas ao Plenário é praticamente
dizer nada, é cair no vazio, uma vez que cada um de nós
tem o direito de representá-las em Plenário. Por outro
lado, dizer que o Sr. Relator não ofereceu parecer sobre
elas é depor contra S. Ex.a Se vamos votar o parecer,
ressalvados os destaques das emendas e dos artigos, não
vejo onde se esteja facilitando coisa alguma.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão levantada por V. Ex.a é se vamos receber no Plenário desta
Comissão pedidos de destaque e resolvê-los. O apelo que o
Sr. Relator acabou de fazer é no sentido de que seja evitada a apresentação de destaques, uma vez que toda matéria vai ser encaminhada ao Plenário, onde os destaques
poderão ser feitos, sem necessidade, portanto, de os membros da Comissão perderem tempo na dísoussão de assuntos que serão novamente examinados pelo Plenário da
Constituinte.
Esta a proposta que foi aprovada por todos os S1's. Líderes.
Passo a palavra ao eminente Relator, porque a questão
diz respeito principalmente ao seu parecer. É preciso que
S. Ex.a concorde com a proposição, em todos os seus termos, para que seja devidamente esclarecida e submetida à
aprovação deste Plenário.
O SR. CONSTITUINTE JOSE LINS - Agradeço a V.
Ex.a, Sr. Presidente, sobretudo pela última conclusão, no
sentido de pedir esclarecimentos ao Sr. !Relator e às Litderanças.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, ou aqui tratamos os assuntos com seriedade, ou estamos todos perdendo tempo. 00 Relator já
emitiu parecer e se submeteu, em seguida, ao que ficou decidido, por uma questão de coesão, no acordo com os Srs.
Líderes.
O projeto será colocado em votação ressalvados Os destaques. Superada esta fase, ou V. Ex.a Sr. Presidente, encerra, ou, então, continuamos os trabalhos. O que não é
possível é ultrapassarmos o capítulo colocando em votação o projeto e, em seguida, darmos seqüência aos destaques e continuarmos com o problema do levantamento de
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questões de ordem. ]f: completamente dispensável confirmar o que já foi dito. O Relator cumpriu sua missão.
O SR. CONSTITUINTE SIQli"EIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Siqueira Campos.
O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Presídente, o Partido Democrata Cristão entende que todas as
emendas apreciadas pelo Relator - as acolhidas, as rejeitadas e as prejudicadas - estão no Substitutivo e poderão ir a Plenário. Na volta da matéria à Comissão, o Relator se manifestará. Ê simples. O Relator só poderá apreciar as emendas após retornarem do Plenário, a não ser
no caso das que já estiverem no corpo do projeto.
Sr. Presidente, é preciso que se cumpra o acordo feito
à unanimidade das Lideranças. Para isso o Partido Democrata Cristão retira o requerimento de destaque que apresentou.
O SIR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obrigado a V. Ex. a
Vamos agora votar o Projeto, ressalvadas as emendas
e os destaques. Para efeito de cumprimento do acordo das
Lideranças, a votação será nominal, na forma do Regimento.
O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a palavra o Constituinte Bocayuva Cunha.
O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, evidentemente, a palavra do
PDT já foi dada. Mas é muito importante que se registre,
neste momento, a definição que o art. 310 oferece ao monopólio da União sobre o petróleo nacional, conquista do
povo brasileiro e da nossa geração. Este monopólio está
desfigurado, do jeito como foi redigido o art. 310. Está
faltando o monpólio pela Petrobrás da importação e exportação do petróleo.
Registro a omissão do monopólio da importação e da
exportação. O PDT manifesta o seu desacordo e a necessidade de que isso seja restabelecido.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Constituinte Bocayuva Cunha levantou questão de ordem sobre
o art. 310 do projeto.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES sidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Pre-

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presídente, desde o princípio da reunião pedi a V. Ex. a a
palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - A questão de ordem tem prioridade.
.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Depois de
dar a palavra à nobre Constituinte Cristina Tavares, darei
a Palavra a V.. Ex:a
A SRÃ. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, a Constituinte Sandra Cavalcanti, utilizando-se
da grande imprensa, em entrevista publicada na primeira
pãgína do jornal O Globo, que tem uma tiragem diária de
500 mil exemplares, em declarações gravadas pelos repórteres e jornalistas, afirmou que estaria hÁvendo fraude
nesta Casa, falsidade documental, inclusive envolvendo o
meu nome, com pelo iiieiios 14: emendas,
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Ora. Sr. Presidente, vejo uma linha muito nitida em
todos esses acontecimentos. A princípio, tentou-se - sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos órgãos de divulgação - desmoralizar a Assembléia Nacional Constituinte. A imagem desta Assembléia, para a opinião pública
nacional, é de uma porção de Parlamentares que, além de
não trabalhar, ganham imensos subsídios. Com isso se
tenta fazer com que a Nação se afaste da Assembléia Nacional Constituinte. Novamente os mesmos jornais, as mesmas pessoas, a partir do momento em que foram escolhidos os Relatores das Comissões e Subcomissões, desencadearam verdadeira campanha nacional, tentando desaereditar a Assembléia Nacional Constituinte. Essas mesmas
pessoas e esses mesmos órgãos de divulgação porteríormente, c?m relação ao Rel.ator Bernardo Cabral - que
nada mais, nada menos fazía em seu relatório a não ser
a adequação do que havia sido votado, de bom e de ruim
nas Con:is~ões
tent~ram construir uma imagem de qu~
a C.o?-stltumte nao terra autonomia, maturidade e responsabílídade para elaborar a Carta Constitucional. Foi proposto, então, o Substitutivo José Sarney.
Agora, Sr. Presidente, a Constituinte Sandra Cavalcanti, dentro desse mesmo espírito de desacreditar a Assemblé.ia Nacional Constituinte, vem denunciar fraudes.
Gostaria que S. Ex. a negasse o que disse aqui perante
es~a .Comissão de Sistematização. Não ba~ta a iJota que
fOI Iida, Interpelo a Constituinte Sandra Cavalcanti - e
g.ostaria que S. Ex. a identificasse, inclusive, sua voz na
fita dos gravadores dos repórteres - se houve falsificação
de sua voz, quando deu tais declarações.
Não me considero ultrajada, mas, sim, a Assembléia
Nacional Constituinte, por declarações irresponsáveis de
quem quer desacreditá-la perante a Nação brastleíra.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa comunica aos Srs. Constituintes que estamos em processo
de votação do projeto apresentado pelo eminente Relator
Bernardo Cabral. Não poderão ser aceitas questões de
ordem a não ser sobre a matéria da votação.

-=

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex. a
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, V. Ex. a está colocando em votação Projeto que
a Comissão de Sistematização batizou de "Cabral-I" e
"Cabral-2". São os dois volumes. Mas nós não discutimos
o projeto. Não
apreciamos nem dele fizemos uma análise critica. Não mostramos onde o Relator acertou na
adequação e onde errou, onde poderíamos dar a nova contribuição a S. Ex. a para que, depois, na segunda etapa,
pudesse melhor conduzir os seus trabalhos. Encerramos,
pura e simplesmente, por determinação de V. Ex. a , quando mandou que se votasse o projeto, sem que fosse
discutido.
Pergunto, portanto, em que artigo do Regimento V. Ex. a
se baseou para cortar a discussão e submeter à votação
o projeto, mesmo havendo acordo no sentido de não apresentarmos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Informo a
V. Ex.a que o acordo consistiu exatamente em se apreciar
de imediato a 'proposta de votação, sem eliminá-la completamente e não ampliando a discussão. A respeito do
assunto já falaram os oradores que antecederam V. Ex.a
.Este é ,o' ~Qbjetivo do acordo. E estamos colocando em votação o projeto, exatamente porque, com a anuência do
Relator, ficou estabelecido que se votaria o projeto para
efeito de encaminhamento, com todas as emendas, à aprecíação do Plenário.

°
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o SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Presidente, parece-nos este o momento adequado para a declaração de voto em separado de determinados Constituintes. É o que passo a ler:
"Voto em separado .

Votamos contrariamente ao Projeto de Constituição, de autoria do ilustre Deputado Bernardo
Cabral, pelas razões que a seguir expomos:
Determina o nosso Regimento que à Comissão de Sistematização, nesta fase de seus trabalhos, compete integrar todos os textos oriundos
das diversas Comissões Temáticas, ou redigi-los,
se for o caso, na inexistência de algum, de modo
harmônico, ordenado, sistematizado, através da
elaboração de um anteprojeto."
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Permita-me, Sr. Presidente.
Já houve votação? A declaração de voto por escrito
tem de ser entregue diretamente à Mesa. Não houve votação e, no entanto, o nobre Constituinte está lendo uma
declaração de voto.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Presidente, como se trata de uma declaração de voto de vários
Constituintes, seria interessante que a Comissão, antes da
votação, tomasse ciência de seu inteiro teor, razão pela
qual continuo a lê-la:
"Não nos compete - segundo o Regimento discutir o mérito das matérias ali contidas, tarefa
que o legislador, sabiamente, deixou a critério do
soberano Plenário da Constituinte. No entanto, ao
apreciar emendas que diziam respeito ao texto
original, o nobre Relator defrontou-se, de plano,
com a definição dos critérios que distinguiriam
o mérito da simples adequação, da sistematização.
Não chegaríamos ao ponto de exigir que S.
Ex.a apresentasse os mesmos limites conceituais
que os de nós outros na distinção que se lhe apresentava. Nada mais injusto. Nada mais descabido.
Mas faltaram, ou melhor, ainda faltam razões que
nos expliquem, e a toda a sociedade, o método
utilizado pelo nobre Deputado Bernardo Cabral
na classificação das emendas. E o incontável número de recursos, instrumento utilizado pelo nobre Presidente Afonso Arinos para procurar sanar
as deficiências técnicas, originárias de conceituações inadequadas, é bem o exemplo da insatisfação geral dos oonstítuíntes.
Com certeza, no nosso entendimento, dentre
tantas emendas tidas como de mérito, várias foram consideradas como de sistematização ou de
adequação. E ai, a nosso ver, o trabalho do ilustre
Relator deixou a desejar.
Não temos dúvida em salientar o esforço do
Relator para melhorar o texto inicial. E, mais
ainda, ressalvamos publicamente o alto espírito
público e isenção total de S. Ex.a ; atropelado pelo
Regimento, imperfeito como são aqueles que o elaboraram, .procurou desempenhar da melhor maneira possível sua missão regimental.
Por estes motivos e, fundamentalmente, por
não considerar exato o método de seleção utilí-
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zado pelo Relator na apreciação dos milhares de
emendas apresentadas, voto contrariamente ao
Projeto do Constituinte Bernardo Cabral."
Este, o nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a matéria. Vamos proceder à chamada nominal.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Peço a
palavra como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, como Líder.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, assomo à tribuna para
esclarecer algo que me parece de fundamental importância. Vamos votar um projeto sem discussão, sem encaminhamento de votação, a partir de um suposto acordo,
que não ocorreu. Na verdade, todas as emendas seriam
rejeitadas e apenas os Srs. Constituintes não precisariam
datilografá-las de novo, já que serão enviadas ao plenário.
Srs. Constituintes, ao votarmos o projeto, quero registrar dois destaques que fiz. O primeiro refere-se ao
artigo que estabelece a proibição de incidência na folha
de pagamento salarial de qualquer tributo ou contribuição. Se aprovado esse hediondo dispositivo, na forma do
projeto do ilustre Sr. R"elator, teremos extintas no Pais
entidades com as quais jamais poderíamos deixar de coexistir. Aponto. por exemplo, o caso das cooperativas de
consumo de trabalhadores, que têm seu apoío no desconto
em folha de pagamento, assim como dos sindicatos, das
associações de classes etc. O mais importante, ou seja, o
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, estaria extinto,
já que a contribuição não mais poderia ser cobrada. De
igual modo, o Sesi, o Senai, o Sesc e o Senac estariam extintos. Por fim, o próprio Governo ínvíabílízaría a arrecadação do Imposto de Renda, que não mais seria descontado na fonte.
Não podemos, portanto, votar o projeto sem contemplar o destaque que estou pedindo para esse artigo. É
necessário que o extirpemos da proposição.
Finalmente, outro destaque que estou pedindo refere-se a uma anomalia, a um autêntico ente teratológico
que se contém no trabalho apresentado pelo Sr. Relator.
Trata-se do art. 349 do projeto, segundo o qual o poder
público poderá intervir nos serviços de saúde e até desapropriá-los, sem qualquer indenização. Isso é confisco, é
espoliação! E sabem V. Ex. as o que são os serviços de
saúde? São os gabinetes dentários, os consultórios médicos, os laboratórios, as farmácias, os hospitais, os ambulatórios, as santas casas.
Como permitir ao poder público que, a seu talante,
intervenha na propriedade privada? Quem mais, neste
Pais, haverá de colocar um único tijolo num hospital particular? Quem mais, neste Pais, haverá de importar aparelhos de raios-X ou instalar laboratórios de análises, sob
risco de intervenção, de desapropriação, sob o arbítrio
do poder público, sem a contrapartida de uma justa indenização em dinheiro?
É preciso, portanto, extirpar do projeto esse- artigo.
Neste sentido, em nome da liderança do meu partido,
eonclamo esta' egrégia Comissão a acolher os dois destaques que solicitei, com vistas a retirar do projeto essas
aberrações.
6 SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidência informa aos Srs.',constituintes que o acordo, feito para
minimizar a -discussão, só poderá ser executado através
da orientação dá Mesa se todas as lideranças concordarem em que o projeto seja imediatamente votado. Se uma
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liderança, como a do PTB, insistir na discussão do projeto,
o acordo estará vulnerado.
O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Não
podemos abrir este precedente, ou seja, não se pode votar
um projeto, aqui, sem se efetuar a discussão. Não houve
discussão, mas uma colocação por parte do Relator e uma
exposição do Constituinte Fernando Henrique Cardoso.
Esse precedente é anti-regimental.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - De acordo
com nosso Regimento,. o processo de discussão .do. l?ar~c~r
do Relator que coneluíu pelo projeto de oonsütuíeêo imela-se exatamente hoje, porque somente ontem foi o proj eto recebido e está sendo nesta reunião, submetido à
aprecíação dos membros da Comissão. Como sabe V. Ex. a ,
no Regiinento da Comissão de Sistematização está esclarecido muito bem este ponto. Depois de dar-se parecer sobre as emendas o processo da discussão é iniciado. Mas
um acordo foi feito.
O SR CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O acordo não é' sobre isso, Sr. Presidente. Digo mais: foi di:StrJbuído aos srs, Constituintes o cronograma da ComlS~~o
de Sistematização que informava ser a prímeíra . EeunIao
destinada à discussão. E é esta a primeira reuniao, Então, agora deve ter inicio a discussão. O acordo feito não
foi no sentido de que não tivéssemos discussão, mas pa~a
aprovarmos o substitutivo ou rejeitá-lo. Algu?'S ~ons~l
tuintes que não estão entendendo que no suostítutivo nao
se está' discutindo o mérito, dizem que são contra questões de mérito. É evidente que somos contra vár!as questões de mérito desse substitutivo ou desse relatório, mas
aqui está-se não discutindo isso. Aqui se ~scute compatibilização e aspectos formais. E, para queimar essa etapa e discutirmos o mérito, fizemos o a.cord9' mas a posteríor! após terem sido efetuadas a díscussão e a votação,
não 'para subtrair do Plenário a discussão do relatório.
Sobre isso não houve acordo. E mais: de acordo com o cronograma distribuído, a primeira reuníão seria a de apresentação do relatório e deveria tratar da discussão do
mesmo.
O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Resolverei
a questão 'de ordem apresentad:: pelo Constituin~ ?~~r
to Freire. De acordo com o Reglmento, temos hoje miciado o processo da discussão. Então, a discussão está sendo
realizada.
A Presidência pede aos srs, Constituintes que se inscrevam para discutir o projeto.
O SR. CONSTITUINTE AD9LFO OLIVEIRA ordem, peço a palavra, Sr. Presídante.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) vra, pela ordem, o Sr. Adolfo Oliveira.

Pela

Com a pala-

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLI~EIRA - Não
creio que V. Ex.a tenha resolvido as questões de ordem,
basta ler o art. 20 do Regimento da Assembléia N~ciona~
Constituinte. Ou rasga-se este Regimento' e ele nao. sera
mais cumprido ou ele terá de ser observado_e respeitado.
A discussão foi encerrada com a apresentaçao das emendas - é o que diz o art. 20. Tanto isso aconteceu que as
emendas- foram apresentadas durante a discussão. Encer:
rada a mesma vão as emendas ao Relator, que concluí
por um projeto', que será votado, Se V. Ex.a quiser revogar
esse artigo e reabrir a discussão, _terá de aceitar novas
emendas, e vou exigir prazo para apresentar também as
minhas. (Palmas.)
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O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Reforço a questão de ordem do Constituinte Adolfo Oliveira,
já que S. Ex. a tem plena razão. Estamos na fase de votação, e não há emendas a serem apresentadas, de acordo
com o art. 20 do Regimento Interno. Peço a V. Ex.a que
aplique o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O art. 20 do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte
dispõe:
"Encerrada a díscussâo, o Relator terá cinco
dias para emítír parecer sobre as emendas, concluindo por Projeto de Constituição."
O Relator recebeu as emendas e apresentou seu Projeto de Constituição. O artigo foi disciplinado no Regimento
Interno da Comissão de Sistematização nos seguintes termos ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem. Sugiro a V. Ex. a
que suspenda a reunião por 15 minutos para que possa
estudar melhor o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - No lRegimento aprovado pela Comissão de Sistematização, consta a
seguinte disposição:
"Encerrada a díscussão, o Relator terá cinco
dias para emitir parecer sobre as emendas, concluindo por Projeto de Constituição ... "
Foi exatamente o que fez o Relator. Estabelece ainda:
"Nos cinco dias subseqüentes, o Projeto será
discutido e votado."
O Projeto foi discutido; iniciei a votação, quando os
Constituintes Brandão Monteiro ,e Roberto Freire levantaram questão de ordem, ponderando que a discussão deveria prosseguir. Então estamos cumprindo o Regimento da
Comissão. Se os Constituintes Roberto Freire e Brandão
Monteiro retirarem a questão ide ordem, poderemos prosseguir. Queremos iniciar a votação, e achamos que com
isso estamos ganhando tempo.
O SR. CONSTITUHilTE HAROLDO LIMA sidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) a palavra.

Sr. Pre-

Tem V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, hoje, pela manhã, todos os líderes estiveram reunidos com o objetivo de facilitar a tramitação regimental
do relatório do Constituinte Bernardo Cabral. Ainda há
pouco, o Lider Roberto Freire declarou que o acordo foi
feito no sentido de facilitar a votação, ou seja, havendo
acordo, a votação deveria ser feita sem destaques. O Regimento é absolutamente límpido e claro: o encaminhamento de votação deve ser precedido da discussão. Assim
sendo, Sr. Presidente, o que poderemos fazer é começar
a discussão, que não pooe, sob hipótese alguma, ser suspense, a partir do fato de quatro oradores terem falado. Ha.vendo proposta no sentido de se suspender a discussão,
regimentalmente essa proposta poderá ser examinada pelo
Sr. Presidente. O que não pode ocorrer é passarmos por
cima do Regimento. Tudo o que foi feito até agora foi
no sentido de se respeitar o Regimento para facilitar a
tramitação do projeto. Assim, exigimos que o Regimento
seja respeitado, ou seja, que a votação seja precedida da
discussão. Estabelecida a discussão, poderemos suspendêla e promover a votação.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, pela ordem.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - As questões
de ordem não devem ser superpostas.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, a minha questão de ordem é importante. Existe
a necessidade de que esta Comissão entenda que o acordo de Lideranças não tem o sentido de alterar o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, mas
de aplicá-lo juntamente com o da Comissão de Sistematização. Os Regimentos Internos da Assembléia Nacional
Constituinte e da Comissão de Sistematização são claros:
o período de apresentação e de discussão de emendas encerra-se com o oferecimento do Projeto de Constituição
que o Relator apresentou nesta reunião.
Portanto, Sr. Presidente, V. Ex. a tem de proceder imediatamente à votação do Projeto de Constituição, porque
o cronograma foi resolvido corrorme acordo das Lideranças. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O acordo de
Lideranças foi exatamente no sentido de se eliminar ou
se reduzir a etapa dos cinco dias subseqüentes. De maneira que vamos iniciar a votação.
Dou a palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira para
proceder à chamada.
(Procede-se à votação.)
(DURANTE A VOTAÇãO ASSUME A PRESIDÊNCIA O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARI-

NOS.)
O SR. SECRETARIO (Adolfo Oliveira) - Votaram
noventa e um integrantes da Comissão, sendo setenta e
seis "sim", e quinze "não".
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Aprovado o
projeto.
Há sobre a mesa numerosos destaques, cerca de cem.
Declaro à Casa que vou considerar que os destaques podem ser retirados por seus autores, salvo declaração expressa em contrário. Assim, será facilitada a votação.
O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Presidente, sou autor de vários pedidos de destaque, dos quais
quero abrir mão.
Entretanto, desejo apresentar justificativa para esta
posição. inclusive a razão do meu voto contrário ao projeto. Discutindo a matéria, tive oportunidade de dizer,
nesta Comissão e no Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, que considero o Regimento Interno bastante
falho, quando deixa ao Relator um tempo muito pequeno para a apresentação de matéria de tamanha envergadura. A apreciação de cinco mil e tantas emendas, para
que o Relator possa oferecer seu parecer, num tempo tão
curto é tarefa inteiramente impossível.
Sr. p~esidente, acho que algo deveria ter sido feito
nesta Casa, neste dia: não um acordo para a aprovação
do Projeto na forma em que está, mas, sim, um acordo
que permítísse reformular certos dispositivos do Regimento Interno, para possibilitar ao Relator tempo adequado
ao desenvolvimento do seu trabalho e, com isso, oferecer
um Projeto que pudesse honrar a Nação brasileira, esta
Assembléia Nacional Constituinte e a tradição de juristas
de renome do ilustre Oonstituinte Bernardo oabral.
São muitas as matérias alvo de reclamação. Apresentei emenda sobre o Capítulo da Família, do Menor e do,
Idoso, que foi desclassificada como sendo de mérito. Vários dispositivos aprovados pela Subcomissão foram modificados a, alguns, deslocados, No .entanto, conformei-me

Sábado 22

447

inicialmente com a decisão. Ocorre que hoje, examinando apressadamente o Projeto, já que este documento foi
apresentado apenas no dia de hoje, verifico que uma outra emenda tratando de um dos artigos daquele capítulo,
sobre o menor, mereceu acolhimento: a Emenda n.o 1.663,
do Constituinte Nelson Aguiar. Quanto ao mérito minha
emenda, deveria ser considerada, assim como o foi a acima citada. Não sendo de mérito a 'emenda acolhida, a minha tampouco deveria ser classlfícada como tal.
Naturalmente não quero culpar, não culpo e não culpei em nenhuma oportunidade o Relator Bernardo Cabral,
por entender que as limitações decorrentes do Regimento
não lhe permitiram um trabalho diferente, especialmente
por causa do tempo. De sorte, Sr. Presidente, que acato
este acordo de Liderança. Vou apresentar novamente as
emendas, mas - repito - entendo que o que deveria ser
acordado, hoje, seria a mudança de certos termos deste
Regimento absurdo, que se atém apenas a prazos políticos em detrimento da elaboração de uma Constituição à
altura do povo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obrigado a V. Ex. a Tem a palavra o nobre Constituinte Francisco Dornelles.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES Sr. Presidente, Sr. Relator, srs, Constituintes, apresentei
vários pedidos de destaque procurando suprimir artigos
que, no meu entender, ferem mortalmente as escolas privadas. a Pontifícia Universidade Católica, fundações de ensino da maior tradição. Apresentei destaques procurando
eliminar artigos que acabam com a medicina privada,
com a previdência privada; que criam dupla tributação
sobre os rendimentos e sobre a renda dos agricultores;
que cria o imposto que vai atingir até as cadernetas de
poupança, com o nome de contribuição social; que estabelece um conceito de empresa nacional que vai ínvíabílizar grande parte das exportações brasileiras, gerando
desemprego no País.
Entretanto, Sr. Presidente, o ilustre Relator Bernardo
Cabral informou-me que não aceitou as minhas emendas
e os pontos que apresentei na Comissão de Sistematização porque se tratava de matéria de mérito - ele se ateve apenas à matéria própria de adequação - e afirmou
que terei oportunidade de novamente apresentar essas
emendas, no momento oportuno,
Por esses motivos, Sr. Presidente, retiro todos os meus
pedidos de destaque. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
V. Ex. a
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, também sou
autor de vários destaques e, no intuito de contribuir com
!as Lideranças, quero retirá-los, reapresentando-os, na
ocasião devida. (Palmas.)
O SR. P/RESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
IV. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, eu mesmo apresentei o destaque n.O 102, porque
achava que havia um lapso no Projeto quanto à circunstância de as Constituições estaduais adaptarem seus sistemas de governo ao sistema de governo da União Federal.
Isto estava previsto no art. 127 da Comissão de Organização de Poderes e Sistemas de Governo, mas, tendo em vista
o entendimento global e o acordo de Liderança, retiro também meu pedido de destaque. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a palavra o nobre Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presí'dente, apresentei também vários destaques, entre eles um
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!que me parece da maior relevância. O eminente Relator,
Ino Projeto, aceita o princípio de que o concurso público
lé norma fundamental, tanto para o serviço público como,
sobretudo, para o acesso às universidades. No entanto, Sr.
'Pres~dente, parece-me da maior gravidade que nas Disposições transitória conste que os atuais Profes,sores Adjuntos
IV são promovidos, sem concurso, à condição de titular.
Sr. Presidente, trata-se de uma incompatibilidade muito séria, até porque as universidades brasileiras -- se as
queremos cada vez mais produtivas e eficientes - jamais
poderão aceitar dispositivo dessa natureza. Mas em razão
do acordo de Liderança firmado, retiro este e todos os
demais destaques apresentados à Mesa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obrigado ao nobre Professor.
Com a palavra o nobre Constituinte Virgílio Távora.
O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Sr. Presidente, temos a
satisfação de informar que toda a nossa bancada, honrando o compromisso assinado) retirou os destaques apresentados a esta Mesa. (Palmas.)
O SR. PRE.SIDENTE lAfonso Arinos) - Muito obrigado a V. Ex.a
Com a palavra o nobre Constituinte Ademir Andrade.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, apresentamos à Mesa dois destaques e um deles
se refere à combatibilização do capítulo da reforma agrária. Não concordamos com a posição do ilustre Relator.
Entretanto, considerando o acordo de Lideranças e a possibilidade de reapresentarmos as nossas emendas, retiro os
destaques.
Mas gostaria de deixar claro, no plenário desta Comissão que, na fase seguinte, que será a fase de mérito,
definitiva, apresentaremos destaques individualmente ou
com companheiros desta Comissão, ocasião em que em hipótese alguma - seja para facilitar, seja por outra razão
qualquer - aceitaremos mais acordos de Lideranças para
retirada de destaques. Fazemos isto agora porque entendemos que há um período para transformar ou trazer de
volta aquilo que deseíartamos neste momento, mas, na
segunda fase, não aceitaremos apelos neste sestido. Quero
deixar nossa posição registrada no plenário desta Comissão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
V. Ex.a
Tem a palavra o Constituinte Haroldo Lima.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presidente a bancada do Partido Comunista do Brasil encaminhou, por meu intermédio, a esta Comissão, vários
destaques para votação em separado de suas emendas. De
acordo com o entendimento efetuado pelas Lideranças,
concordamos em retirar o conjunto dos nossos destaques.
Entretanto, ressalvamos 'que esta nossa posição não
significa qualquer compromisso com a íntegra do Projeto
do Relator e nossa disposição de continuar lutando no plenário da Constituinte para alterar aspectos que reputamos
fundamentais, de modo a obtermos uma Constituição efetivamente democrática e progressista. Apesar de conter
alguns aspectos positivos, notadamente no que diz respeito
aos direitos sociais, como a estabilidade de emprego, as
40 horas semanais, aos direitos e as garantias individuais
e ao sistema de governo, apresenta o Projeto graves e
preocupantes deformações, que arranham a democracia
representativa e aviltam a soberania nacional.
Assim sendo, reafirmamos nossa posição programática
de continuar lutando para derrubar o voto distrital misto;
as restrições à liberdade e à organização; os dispositivos
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que impedem e ínvíabílízarm a realízação da reforma
agrária e a democratização da estrutura fundiária do
País; o conceito de empresa nacional, que afronta a soberania nacional, e os dispositivos relativos ao papel constitucional das Forças Armadas, que acentua o poder dos
militares para interferir na política externa e mantém
inalteradas as restrições às liberdades democráticas e às
garantias Constitucionais, entre outros, todos mantidos no
texto.
A nossa retirada dos destaques efetivamente não significa um compromisso em bloco com o texto ora aprovado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obrigado ao nobre Deputado Haroldo Lima.
Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, o Partido Comunista Brasileiro apresentou dois
destaques: um deles tratava da questão relativa ao voto
distrital, adotado pelo ilustre Relator e que desejávamos
ver derrotado, aceitando-se aquilo que foi determinado
pelo relatório do Senador José paulo Bisol. Era uma questão de mérito na adequação e na sistematização. O outro
dizia respeito à unicidade sindical, prevista e aprovada
na Comissão de Ordem Social, com o Relator preferindo
adotar o que foi aprovado na Comissão dos Direitos e
Garantias Individuais. Esta questão também era de mérito na sistematização e adequação do projeto. Estes os
dois destaques que ora retiramos.
Queremos salientar que este Projeto, apesar de todos
os problemas, mesmo porque foi mera junção do que foi
aprovado nas Comissões, tem aspectos que merecem ser
resguardados ao lado de outros que precisam ser rejeitados. (Palmaa.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a palavra ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
O SR. PLíNIO ARRUDA SAMPAIO Sr. Presidente, sos termos da argumentação que expedi na reunião de Líderes e da declaração de voto, por escrito, que
entreguei à Mesa, a bancada do Partido dos Tr3lbalhadores desiste dos pedidos de destaque que havia feito. (Pal-

mas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra o nobre Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, todo o esforço tem sido feito no sentido de agilizar
os trabalhos da Comissão de Sistematização. Há dois Projetos de Decisão, os de n.ss 4 e 5, subscritos por mais de
cento e noventa Constituintes, que devem ser votados na
segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos. Entretanto, sabemos que, uma vez encerrados os trabalhos, hoje, na
Comissão de Sistematização, dificilmente teremos a oportunidade de fazer com que esta mesma Comissão assuma
a sua plena responsabilidade de votar. Peço a V. Ex.a, com
o apoio dos Líderes e de todos Os Constituintes aqui presentes, que os Projetos de Decisão n. Os 4 e 5 sejam votados
hoje.
O SR.
Presidente,
O SR.
palavra ao

CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
pela ordem.
PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
Sr. Constituinte Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, o Partido Democrata Cristão, conforme já
declarou anteriormente à votação, retira o único pedido
de destaque que apresentou e não se sente comprometido
com. o Projeto de Constituição nem o atribui ao nobre Relator. V. Ex. a é um democrata que soube acolher os ante-
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projetos das oito Subcomissões que estamos remetendo ao
Plenário. Tenho certeza de que as emendas apresentadas
nesta fase, que serão também enviadas ao Plenário, serão bem analisadas pelo Sr. Relator, juntamente com as
demais propostas a serem apresentadas. Iremos aperfeiçoar sobremaneira o projeto. Esta Comissão remeterá a
Plenário um substitutivo à altura não somente da cultura
jurídica do Sr. Relator, do seu preparo, do seu patriotismo,
mas também das aspirações nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) gado.

Muito obri-

O SR. :CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Presídente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex. a tem
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. :::ONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Presidente, havia apresentado algumas emendas no sentido
de adequar melhor o texto, especialmente na parte referente à ordem econômica, as quais o Sr. Relator houve
por bem rejeitar. por entender serem de mérito. Mas, em
razão do ocorrido, retiro os meus pedidos de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obrigado ao nobre Constituiste.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COELHO - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao Projeto
do Sr. Relator Bernardo Cabral, mas gostaria de manifestar minha discordância com a opção feita pelo nobre
Relator em relacão ao art. ~41. A Emenda n.O 3.121, de
minha autoria, 'infelizmente não foi aeclhída, Em sua
justificativa, afirmava:
"O art. 341, ao definir o financiamento da
seguridade social, dá um tratamento de tal forma
amplo às contribuições sociais, que implica romper,
totalmente, a rigidez e a racionalidade do sistema
tributário, com graves implicações como as competências privativas da União, dos Estados e dos Municípios, e para as garantias dos contribuintes.
As contribuições sociais consubstanciam mecanismo de captação de recursos em benefício dos

trabalhadores, para atender sua aposentadoria, a
formação Ide um patrimônio individual, a instituição de um fundo de garantia por tempo de serviço
etc. São recursos pertencentes aos trabalhadores.
Diversamente, as contribuições tributárias são
exigidas pelo Estado para atender suas finalidades, especialmente as despesas públicas que lhe
compete realizar. Os recursos, aí, pertencem ao Estado.
Ora, na medida em que se pretende destinar
recursos das contribuições sociais para tender des];lesas públicas - saúde pública e assistência social - desaparece o ponto de distinção entre contribuições . sociais e contribuições tributárias. E,
. quando o·§ 2.° do art. 341, na sua atual redação,
chega ao ponto de autorizar a oríação de quaisquer
contribuições sociais para atender a despesas públicas no campo da saúde e da assistência social, desaparece todo o sentido na construção do sistema
tributário complementar, harmônico e rígido, em
que cada ente público possui um campo privativo
para instituir impostos, com total impossibilidade
de invasão de competências e com Q estabelecimento de garantias específicas para o cidadão-contribuinte. Não fica aí a dificuldade. O art. 342 praticamente impede a retenção do imposto de renda na
fonte. A-medída proposta desmonta todo o esforço
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feito na história jurídico-constitucional brasileira,
representando um retrocesso jamais imaginado.
Como se vê, trata-se, no caso, Ide compatibilizar
com dois anteprojetos: o da Comissão de Ordem
Social e o da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças."
Infelizmente, o Relator fez opção pelo anteprojeto
da Comissão da Ordem Social. Mas, sem prejuízo do acordo
feito entre as Lideranças, voltaremos a apresentar esta
emenda em plenário com a certeza de que o Relator Bernardo Cabral a ocolherá, reparando este grave retrocesso
em que estamos incorrendo.
O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, em nome da bancada do Partido Democrático
Trabalhista, queremos, em virtude do acordo efetuado,
retirar os nossos destaques requeridos para o proj eto do
Relator Bernardo Cabral, deixando bem claro que, na oportunidade em que se discutirá o seu mérito, iremos apresentar nossas propostas, que em muitos pontos são divergentes do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obrigado a V.Ex.a
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra pela ordem, o nobre Constituinte Francisco Benjamim.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM Sr. Presidente, também subscrevi destaques para votação
de emendas e quero, em função do acordo feito, manifestar
o meu desejo de retirá-los.
Antes, porém, quero dizer que o fato a que assistimos
nesta reunião, os episódios que estamos vivendo na Comissão de Sistematização são bem o exemplo de 'que nenhuma matéria constitucional foi aqui discutida, sob
nenhum aspecto sob nenhuma circunstância. Esta Comissão aprovou aquilo que a Casa sabe ser o lixo constitucional. O digno Constituinte Bernardo Cabral não é o Relatar dos projetos que foram submetidos à apreciação desta
Comissão.
Sr. Presidente, manipularam os Constituintes desta Comissão, porque nós, que não participamos das Comissões
temáticas nem das Subcomi~sões não tivemos a oportunidade de dar contribuição efetiva, de fazer parte do debate e da discussão constitucional. Triste o país em que
Se faz um acordo simplesmente para continuar um processo que não se iniciou e que não se sabe que caminhos
vamos percorrer. Quem hoje, aqui, de sã consciência pode
dizer qual
o regime Ide governo que esta Constituinte
discutiu e vai aprovar? Quem pode dizer se vamos escolher um texto constitucional sintético ou analítico?
é

Ninguém, Sr. Presidente.
Foi demais ao 'que aqui se assistiu. O povo haverá de
nos julgar por isso, porque o nosso compromisso maior
não é com os nossos partidos nem conosco mesmos mas
com o Brasil, com esta grande Nação. Desejo ressalvar
aqui que o Relator Bernardo Cabral, na realidade não
expôs as suas idéias, jungido ao Regimento adrede ~ons
truído pelos que antes negaram os pacotes, pelos que
hoje manipulam as consciências, induzindo de boa-fé todos
desta Comissão à adoção de uma posição que nada constrói para o País. Votamos o nada, votamos o lixo, votamos aquilo que não vai servir para o País, para a Nação
brasileira. (Palmas.)
. O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FlREIRE - Sr. Presidente, peço a palavra apenas para dar um esclarecimento â casa e particularmente ao Constituinte Francisco
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Benjamim, no sentido de que esta Comissão nem qualquer
de seus membros abdicaram de discutir o Projeto. Ao contrário, abrimos mão de discuti-lo formalmente para
podermos discuti-lo seu mérito. Que não se confundam as
coisas, até porque, dá forma como foi exposto pelo Constituinte Francisco Benjamim, parece que queremos abdicar
um direito que é nosso, como Constituintes como cidadãos,
de discutir aquilo que vamos aprovar. Que fique bem claro
que estamos querendo antecipar o início da fase da discussão do mérito do anteprojeto para podermos votar
mais rapidamente aquilo que é fundamental.
Não se trata de aqui estarmos abdicando de votar o
Projeto. que em momento algum significa algo desprezível,
porque foi um trabalho dos Srs. Constituintes, e queremos
analisá-lo quanto ao seu mérito o mais rapidamente possível.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a palavra o Constituinte Antôniocarlos Mendes Thame.
O SR. CONSTITUINTE ANTõNIOCARLOS MENDES
TRAME - Sr. Presidente, há pouco votei favoravelmente
ao Projeto de Constituição elaborado pelo Relator Bernardo Cabral. E, naquele momento, apresentei minha declaração de voto, ou seja, declarei que votava com restrições.
Na realidade, na minha opinião, o Regimento da Constituinte, que todos aprovamos - e, evidentemente, naquela
oportunidade, não podiamos prever todos os caminhos e
descaminhos por que hoje trilhamos -, é o grande culpado,
por maiores que tenham sido nossos esforços, de não conseguirmos nesta fase resultado satisfatório.
Na minha opinião, são inúmeros os pontos que devem
ser tratados de forma diferente. Por isso, apresentei vinte
e seis emendas. Em função desse acordo, quero rotírar
todas elas, à exceção de uma, que coincide com o pedido
de destaque do nobre Constituinte Gastone Righi, de votação em separado do art. 336
Como o Constituinte Gastone Righi já manifestou seu
desejo de manter o pedido de destaque, também o faço. O
destaque se refere ao art. 336, que dispõe:
"A folha de salários é base exclusiva da Seguridade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tributo ou contribuição."
Portanto, no caso de o Constituinte Gastone Righi retirar os destaques, eu o acompanharei; não apresentarei
nenhum pedido de destaque ou de votação em separado das
minhas emendas.
Era o que queria declarar.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Gastone Righi.
O SiR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, ouvi atentamente o apelo de V. Ex.a e acompanhei o esforço que fez no sentido de que os trabalhos
sejam conduzidos dentro do maior cons~nso pos~ív.el. Anteriormente, eu atendera a um apelo do ilustre LIder, meu
amigo Mário Covas, no sentido de darmos celeridade a
esta Comissão. Meu partido, que registra mais de trezentas
emendas oferecidas a este Projeto, concordou em reduzilas, para que se mantivesse também esse mínimo de dignidade e de participação. Assim sendo, só destacamos uma
emenda e pedímos votação em separado de dois dispositivos. A emenda concede aos Municipios o ISS - Imposto
Sobre Serviços - e os dísposítívos são o famigerado art. 336,
que proíbe descontos ou contribuições em folha de servíços, incompatibilizando vária~ entidad~s, e o art.. 3~9,
§ 3.0, que permite ao Poder PúblIco o confisco, a espolíação
e: a dl;lsapr9priação, atr~v~s .d~ intervenção .em todos oa
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estabelecimentos de serviços de saúde, sem indenização.
Isso é o mínimo, para registrar uma posição formal do
meu partido. Devo declarar que não vou abrir mão dessa
posição. O PTB já votou contrariamente aos projetos,
porque não havia como registrar nosso protesto contra
tamanha algaravia, em relação a tanta distorção quanto
essas propostas enunciavam. :É claro que o Sr. Relator não
poderia ter feito nada, diante da escravização ao Regimento Interno. Como reagirmos perante um Regimento
Interno improfícuo, errôneo e mal elaborado, diante de
um projeto teratológico como esse? Só votando não, e
assim o fizemos.
Portanto, Sr. Presidente, vamos manter apenas o destaque de emenda e de dois dispositivos do Projeto, atendendo ao apelo 'que o ilustre Líder Mário Covas nos formulou e, em verdade, também corroborando o apelo que
V. Ex.a neste momento nos dirige.
O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Presidente, retirarei os pedidos de destaque que fiz com referêneía a algumas emendas que não foram consideradas
de compatibilização. E justifico Dor que as apresentei:
acho o Projeto ruim na forma, péssimo no conteúdo e na
prática certamente seria um desastre.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a.
a palavra pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, também encaminhamos mais de oito pedidos
de destaque e queremos retirá-los, em razão do acordo de
Lideranças. Ao mesmo tempo, na própria declaração de
voto que emitimos, fazemos referência às contradições
existentes no trabalho apresentado pelo ilustre Relator,
especialmente quanto à questão da independência e soberania nacional, inspirados até numa discussão com o
ilustre Constituinte Oswaldo Lima Filho, principalmente
se compararmos os arts. 4.°, 6.° e 494, com referência à
reforma agrária, ao instituto da desapropriação, à enfiteuse, à questão das minas, às jazidas de recursos minerais, 'energéticos e de toda ordem.
Portanto, entendemos fundamental a correção dessas
contradições. Ao mesmo tempo, no intuito de preservar o
que de bom temos, devemos dizer que avançamos, por
exemplo, no título da Ordem Social. Agradecemos a V.
Ex. a e pedimos, portanto, a retirada dos destaques.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao Projeto, com declaração
de voto. Discordo, no mérito, de inúmeros artigos do Projeto do Constituinte Bernardo Cabral. Apresentei 56 emendas. Ache; por bem não solicitar destaques, aguardando
o momento exato de o Projeto vir a plenário, para, então, apresentar minhas emendas no mérito, no sentido de
modificar os artigos que, a meu ver, contrariam o pensamento do Partido SOCialista Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Sr. Constituinte Oswaldo Lima Filho mantém os destaques?
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO Mantenho.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Sr. Constituinte Paulo Ramos mantém os destaques?
O BR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, embora discordando profundamente de muitos ar-
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tigos, discordando quase que completamente da questão
da ordem econômica, discordando também da injustiça
praticada 'com os militares, que, pelo Projeto, não podem
concorrer a cargos eletivos desde que estejam no serviço
ativo, apesar de todas as discordâncias, com o objetivo
de contribuir para que seja mantido o acordo de Lideranças, retiro meus destaques.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
V. Ex. a
Nos termos regimentais, dev-emos passar à apreciação dos destaques não retirados. O primeiro que se apresenta é o do Constituinte Oswaldo Lima FlIho ao art. 301.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peco a palavra para uma questão de ordem
sobre o processo de votação, 110 que se retere a destaques.
O SR. PRESIDENTE <Afonso Arinos) - Tem a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, tenho entendido que esta fase da Comissão
de Sistematização, sendo de adequação e não de mérito, não comportou 'e não comporta discussão nem delíberação sobre mérito. Se a Mesa da Comissão colocar em
destaque emendas supressivas de artigo, estará colocando
em delíberação o mérito. Neste caso, nós, que aceitamos
o acordo, vamos sentir-nos logrados, porque, então, poderemos destacar para suprimir todos os artigos com os
quais não concordamos, e até mesmo títulos e, talvez o
projeto. Mas, como se trata de uma fase doe adequação,
fizemos o acordo ,e votamos, não quanto ao mérito, mas
quanto à adequação. Desta forma, se V. Ex. a colocar em
votação destaques para supressão de artigos, o acordo
estará profundamente comprometido e terá de ser revisto. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Preiidente, permita-me contraditar a questão de ordem.
O problema da votação foi referido apenas em termos abstratos e teóricos. No que concerne aos meus destaques, minha 'emenda foi recebida e, portanto, admitida
como de adequação. Ela é de adequação e assim vou votá-la. No caso, trata-se de beneficiar os municípios com a
receita do ISS, que o Projeto optou por transferir ao Estado. Quero que fique com os municípios, como se dá
atualmente. Portanto, é emenda de adequação.
Quanto aos outros dois destaques pedidos, não se trata de emenda. Pedi, ao votar o substitutivo, fossem ressalvados os artigos destacados com os quais não concordava. E são artigos para os quais ínvoqueí a necesstdade
de compatibilização. Logo, não se aplica ao caso vertente
o exposto pelo ilustre Líder do Governo, Constituinte Carlos Sant'Anna.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra o ilustre Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, estamos numa fase em que se discute apenas a
adequação. Tanto que, com a apresentação das emendas,
houve, por parte da Presidência da Comissão e do Relator,
um esforço doe caráter disjuntivo, para fixar quais eram
as emendas de mérito e quais eram as supressívas ou modificativas, enfim, de adequação, na fase de mera sistematização formal. Tanto que foram apresentadas mais de
cinco mil emendas e apenas pouco mais de mil foram
aceitas. E sobre elas o Relator da Comissão se pronunciou e deu parecer.
Portanto, esta votação refere-se somente às emendas aceitas para esta fase, porque não eram de mérito,
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e apenas sobre elas caberia o destaque. Para qualquer outra, portanto, não caberia o destaque, por ser de mérito,
não se enquadrando, pois, nesta fase, devendo ser apreciada na 'etapa posterior.
E, mais: pedir supressão de artigo significa su .nmír
no mérito. Assim, não se estaria adequando, a não ser
que se tratasse de uma supressão por se tratar de um artigo inovador que contrariasse algo já aprovado pela Comissão de Sistematização.
Por conseguinte sería importante salientar que as
propostas de destaque que não contemplarem emendas
que receberam parecer do Relator devem ser parcialmente aprovadas ou rejeitadas, não cabendo destaque nesta
fase.
O SR. CONSTITUINTE INOC:ff:NCIQ OLIVEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOC:ff:NCIQ OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o Partido da Frente Liberal participou do
acordo e pede destaque para apenas duas emendas: uma,
doe um membro do partido, Antônio Carlos Mendes Thame, a respeito do art. 336, ea outra, do nobre Constituinte Gastone Righi.
Sr. Presidente, o Partido da Fr-ente Liberal encampa
esses dois pedidos de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Ouvi com
muita atenção a exposição dos Srs. Constituintes, especialmente a do Líder do meu partido, Constituinte Inocêncio Oliveira.
Entretanto, ocasionalmente na Presidência desta reunião, sou levado a não acolher o que nos é solicitado, já
que tive contatos diretos com o Presidente da Constituinte o Deputado Ulysses Guimarães, não só por intermédio de documentos escritos, mas também pessoalmente, sendo por S. Ex.a instruido no sentido de que não aceitássemos las emendas de mérito.
De maneira que, por estar convencido de que o assunto trata de mérito, deixo de aceitar o recurso apresentado quanto à intervenção do Constituinte Gastone
Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, não captei bem a decisão de V. Ex.a, porque meu
destaque é para emendas que V. Ex.a considerou de adequação ,e não de mérito.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) _. A emenda
será votada. Ref,eri-me à outra emenda, peço deseulna a
V. Ex.a
~
.
Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL - Sr.
Presidente, Srs. constituintes, está ocorrendo um equívoco que precisa ser reparado. A emenda do Constituinte
Gastone Righi não foi considerada de mérito, porque S.
Ex.a pretendeu adequá-la ao art. 3.°, inciso IV, do Relatórío aprovado na Comissão n. O Relator apenas prereriu, na hora da compatibilizacão, o texto aprovado na Comissão, do Constituinte José Serra. S. Ex.a apresestou sua
emenda, nitidamente de adequação, e pretende agora que
o texto seja adequado àquela da Comissão n. _
Sr. Presidente, o parecer do Relator foi pela rejeição
e, regimentalmente, quando o parecer é pela rejeição, cabe aos Srs. Constituintes pedir destaque. O nobre Constituinte o pediu; logo, cabe à Oomíssão aceitar ou não o
destaque de S. Ex.a
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se proceder à chamada. O voto afirmativo aprova o destaque;
o voto negativo o rejeita.
O SR. CONSTITUINTE JOSli: SERRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar contrariamente
à emenda do nobre Constituinte Gastone Righi.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Nobre Constituinte José Serra, já estamos em processo de votação.
Não é possível o encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar a proposta do
nobre Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra o nobre Constituinte Mário Covas.
O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Sr. presidente, gostaria de declarar, embora não seja membro da
Comissão de Sistematização, mas na qualidade de líder,
com todo o respeito que o nobre Constituinte Gastone
Righi me merece - e com relação ao mérito da emenda
manifesto-me, desde logo, a favor, para votá-la no momento oportuno -, gostaria de declarar, repito, que esta
é a emenda que estamos votando que não consta do
acordo. Portanto, nestas condições, o PMDB vota "'não".
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (AfDnso Arinos) - Tem a palavra o nobre Oünstituinte Inocêncio Oliveira, na condição
de Líder do Partido da .Frente Liberal.
O ElR. CONSTITUINTE INOC:1!lNCIO OLIVEIRA Sr. Presidente, a Frente Liberal é a favor do acordo. No
entanto, vota favoravelmente à emenda do nobre Líder
do PTB.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a palavra V. Ex. a

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES Sr. Pr~idente, tenho grande respeito pelo Líder do PTB,
mas nao concordo com a emenda apresentada por S. Ex.a
Deste modo, não aceito o voto do Líder do PFL já que
não existe essa figura entre nós. Cada Constitu~te tem
seu voto. Em que pese ao respeito que tenho por S. Ex.a..
não concordo com a proposta do Constituinte Gastone
Righí, pois implicará, se aprovada, perda de recursos para
os municípios. Sou municipalista e, assim, não posso aceitar algo que implique prejuízo para os municípios.
O SR. CONSTITUINTE INOCitlNCIO OLIVEIRA Sr. Presidente, o Líder do PFL vota "sim". No entanto.
ficam liberados os demais membros do Partido nesta
Comissão.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, estamos tentando construir um acordo
a partir de uma eonvívêneía democrática, própria de uma
Assembléia Constituinte. E uma das regras do jogo é que
os acordos sejam cumpridos. Pacta sunt servanda! Consegui que meu Partido renunciasse ao direito de fazer a
população brasileira conhecer nosso voto sobre o mérito
nesta etapa.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acredito que ficou' muito claro,
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no acordo, que não discutiríamos o mérito, uma vez que
estamos numa fase em que há apenas a questão da
adaptação formal. Todos os Srs. Constituintes, provavelmente, teriam destaques a apresentar para adequar, sistematizar e até mesmo discutir o mérito da decisão do
Relator. Fez-se, porém, um acordo no sentido de resolver
a questão do mérito e não apresentar destaques nesta fase.
No entanto, o Sr. Constituinte Gastone Righi, figura
sui generís, de raro oportunismo político, coloca a questão
do mérito. Não vamos entrar nela. Esta questão deverá
ser discutida oportunamente, e, aí sim, nDS posicionaremos quanto ao mérito.
Agora, em respeito ao acordo, votaremos contra. Não
tem sentido, porém, por estarmos favoráveis ao mérito
- como estamos e assim iremos votar na etapa seguinte -, premiar um companheiro que não quis participar
de um processo racional e que ficará privilegiado frente
aos demais, porque aparecerá perante a opinião pública
como o defensor dos municípios, enquanto os outros Partidos aparecerão como contrários, como, alíás, já está
dizendo aqui o Constituinte Roberto Cardoso Alves.
Quero deixar claro que votaremos contra a emenda
do Constituinte Gastone Righi, sem prejuízo da apreciação da proposta na etapa seguinte. Votaremos favoravelmente ao mérito.
li: bom deixar claro que, ao se fazer um acordo, terã
de ser cumprido. Peço, poís, à Liderança do PMDB que
sei a absolutamente adamantina ao fixar sua posição, a
fim de que possa ter aliados nas futuras votações da
Casa. (Palmas.)
O ElR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a palavra o Constituinte Jamil Haddad.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presidente, na realidade, estas intrigas que nos fazem parecer
antimunícipalistas fazem parte de um jogo divisionista.
Houve um acordo e, para mim, palavra é palavra. Definome cem por cento a favor do ISS nos municípios. Fui
Prefeito da cidade do Rio de Janeiro e sei o que isso
representa. Na hora exata votarei a favor. Neste momento, apesar da reclamação, da atitude e do sorriso gentil
do Constituinte Roberto Cardoso Alves, votarei contra, em
razão do acordo preestabelecído.
O SR. CONSTITUINTE JOSli: MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação pela
Democracia Cristã.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE rosa MARIA EYMAEL - No
momento em que foi estabelecido o acordo, houve, por
parte dos vários partidos políticos presentes, um ato de
renúncia. Há temas que nós, da Democracia Cristã, julgamos da maior relevância. Para nós, representa sacrifício
abstermo-nos de discuti-los, neste momento, sob a forma
de destaque. Todavia, com base no critério do acordo celebrado, orientamos nossa bancada no sentido de votar contra o destaque, para, desta forma, sermos coerentes com
a postura assumida. Desde já queremos assinalar, porém,
que entre as preocupações da Democracia Cristã está a
valorização dos Municípios. Posteriormente, na fase de
análise do mérito, voltaremos, portanto, ao assunto.
No momento, votamos contra.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Presidente, os que apóiam o acordo devem ser coerentes. Entendi que poderia votar a matéria de mérito que estava
submetida à discussão. R€tifico, pois, o meu voto. Peço
ao escrutãnador- que faça a retificação.
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o SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.
O SI=?. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presidente entendemos que está em pauta a forma de executar ~ acordo e de cumpri-lo devidamente. Assim consí!deramos que a Emenda apresentada pelo Constituinte
Gastone Righi, que repõe o ISS para os Municípios, c~r·
responde a uma emenda apresentada a esta Casa pelo proprio PC do B. Entretanto, o nosso partido, em respeito ao
acordo feito, não pediu destaque especial para esta questão, como poderia fazê-lo.
Nesse sentido, mantemos a mesma posição favoráv~l
ao conteúdo desta proposta, que defenderemos .e~ plenário no devido momento, quando as questoes deeísívas estíve~em postas. Neste preciso instante, no entanto, defendendo o acordo, votamos não.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA Sr. Presidente, participando da reunião desta manhã, de~
xei claro que endossava a linha de conduta que o Constttuinte Roberto Freire salientou, qual seja, a de procurar
não obstruir os trabalhos nesta fase e encaminhá-los para
a seguinte. Entretanto, o Constituinte Gastone Righi, Líder
do meu partido, já havia saído e o Co~stituinte Francisco
Rossi e su salientamos que apresentanamos os destaques,
como de fato apresentamos, Salientei também que deveria
ser feito um esforço no sentido de que se apresentasse um
mínimo de destaques, uma vez que seria absolutamente
impossível dois, três ou meia dúzia de Constituintes, ainda
que Líderes partídártos, decidirem pela totalidade da Comissão de Sistematizaçao.
Ora no instante em que se votou o projeto, com restrições, coin ressalvas, com votos favoráve~s e contrárjos,
também houve a retirada dos destaques. Nao apresentei os
destaques e tampouco o companheiro Francisco Rossi.
li: um direito do Constituinte Gastone Righi, como de
qualquer outro Constituinte, manter os destaques dentro
daqueles parâmetros mínimos estabelecidos hoje de manhã.
Apenas desejava registrar este esclarecimento, já que
o Constituinte Gastone Righi não estava presente ao se
fixarem as bases desse acordo de cavalheiros.
O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o Constituinte Gastone Righi, para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre:
sidente, fui mencionado reiteradas vezes e de forma ate
ofensiva pelo insigne Líder do PCB. Quero entender que
o Sr. Constituinte Roberto Freire tenha cometid,? apenas
um erro de sinonimia ou um lapso verbal. Nao posso
sequer imaginar que se entenda por opor~ul?-ismo a. apresentação de uma emenda por um. C~nstl~ulUte legítímamente eleito, membro desta oomissao, ~lder de partído,
cuja emenda nada esconde. :Ê clara, límptda e reta.
Meu raciocínio é cartesiano. Não aceitei, em momento
algum, acordo com ninguém. Declarei isso v~rias vezes ~
imprensa e perante V. Ex.a , Sr. PreSIdente. Nao concordei
com esse tipo de -acordo, ao qual não quero referir-me
com a linguagem apropriada, para não denegrir quem dele
participou. Ninguém pode transigir com seus direitos e
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deveres nesta Assembléia Constituinte. Fui eleito para comparecer a esta Comissão, apresentar emendas, discuti-las
e votá-las, e não para negociar este direito, transferindo
para outra etapa esse esforço. Trata-se de queimar uma
etapa, liquidar uma oportunidade que tenho de fazer prevalecer minha idéia, meu pensamento. E isso deixei claro
em todos os instantes.
Portanto, Sr. Presidente, o que fiz foi colabora~ com
V. Ex.a e com o ilustre Líder Mário Covas. Enxuguei ao
máximo minhas propostas, de maneira consciente. E somente a minha consciência e a meus eleitores devo satisfações. Que o Líder Roberto Freire se dirija a seus eleitores, c<.>meta a_ índígnídade q.ue desejar em sua própria
area ue atuação, nao na mínha frente e nem à minha
pessoa. Sobram-me dignidade e honra para não ser chamado de oportunista. Sou municipalista. Tenho compromisso,s com os Municípi~s brasileiros - e meu partido,
também, Que o ISS continue beneficiando-os, que se lhes
concedam mais recursos ainda do que os pobres impostos
que lhes foram atribuídos.
Portanto, Sr. Presidente, ao apresentar esta emenda
e insistir na sua votação, cumpro um dever e exercito um
direito, do qual não abro mão para ninguém.
E mais não posso entender este autêntico procedimento pueril e incongruente, de votar-se contra algo a
que se é favorável. Não há como explicar isto. Como votar
contra, hoje, sob a promessa de votar a favor amanhã?
Que aberração! É-se contra ou a favor. Vamos acabar com
este engodo! Se, como dizem, a culpa é do Regimento
Interno, revogue-se o Regimento Interno! Vamos reformá-lo! O que não é possível é continuar nesse processo
aos trancos e barrancos. Que se faça acordo sim mas com
uma posição de alto nível, translúcida, q~e c~rresponda
aos nossos anseios, às nossas propostas, à nossa dignidade
e à nossa consciência, Sr. Presidente.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Presidente, pela ordem. Fui citado nominalmente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção! O
Presidente deseja fazer uma declaração.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Mas
fui citado nominalmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Darei a Dalavra a V. Ex. a Antes, porém, gostaria de fazer uma pequena
declaração.
Acredito estar interpretando o pensamento da Casa
no momento em que digo que não se deve dar uma interpretação radical, caluniosa e ofensiva à expressão utilizada pelo nobre Constituinte Roberto Freire, Houve a expressão "oportunismo", que, no entanto, tem dois sentidos
nitidamente diversos. O primeiro, o de uma posição de
facilidade moral com referência à obtenção de vantagens
pessoais. Isso é um tipo de oportunismo. Há, no entanto,
outro tipo de oportunismo, que diz respeito a uma certa
habilidade de adotar uma técnica estratégica, ou seja, certa habilidade estratégica, com a que se observa, por exemplo, nos campos de batalha, nas assembléias e em quaisquer oportunidades de decisão coletiva no caso, trata-se
de alguém servir-se de determinada oportunidade para
obter vantagens, sem que isto, contudo, implique qualquer
comprometimento moral por parte da pessoa. Portanto,
é uma decisão oportuna sem ser oportunista.
Então, oportunismo compreende as duas acepções a
que me referi. Não quis, jamais, o Constítntnte Roberto
Freire, ao referir-se ao Constituinte Gastone Righi, acusálo de oportunismo moral.
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A Presidência está aqui interpretando sentimentos
unânimes. Se estou errado, que alguém se manifeste neste
sentido. Tenho certeza de que interpreto o sentimento do
ilustre Líder em relação ao Constituinte Gastone Righi,
ao dizer que oportunismo é apenas uma posição de habilidade estratégica nesta batalha. Este embate parlamentar
tem os seus Bonapartes e também os que não são Bonapartes.
O Presidente está convicto de que oferece esta definição em nome de todos os demais Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O BR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a
O BR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Presidente, gostaria de agradecer a V. Ex.a por have:: tentado minimizar algo que evidentemente nao deveria ter
começado. Mantenho, porém, o que disse. Houve oportunismo por parte do Constituinte Gastone Righi, ao tentar
manter um destaque que esta Comissão talvez viesse a
aprovar no mérito. Só que não caberia, neste momento,
solicitar o destaque, uma vez que a Assembléia, em peso,
havia abdicado de discutir méritos de emendas ao Projeto
do Constituinte Bernardo Cabral.
:Jjj oportunismo político. Mantenho a expressão. Agradeço a V. Ex.a por querer retirar-lhe qualquer cará~er
pejorativo. Não era esta a minha intenção. Agora, tambem
quero dizer ao Constituinte Gastone Righi que S. Ex.a
pode entender da forma como V. Ex.a quis demonstrar ou
como quiser. Não retiro a expressão "oportunismo político"
em relação ao Constituinte Gastone Righi.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obrigado.
Passa-se à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. SECRETÁRIO (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente, 84 integrantes da oomíssão votaram, sendo seis
"Sim" e 78 "Não".
o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O destaque
foi rejeitado.
Sobre a Mesa o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, tendo em vista que o Projeto
de Constituição foi aprovado sem qualquer modíficação, requeiro a V. Ex.a a díspensa da re~pec
tiva redação final. Sala das Reumoes, 11 de Julho
de 1987. - Bernardo Cabral, Relator."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem. a pal~
vra, pela ordem, o nobre Constituinte Oswaldo LIma FIlho.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Sr. ~resi.dente,. estranho esse requerimento, porque apresentei tres pedidos
de destaque que não foram votados. Não pretendo que a
Comissão os aprecie, mas exijo que ela pelo men?s ouça
os motivos dos destaques requeridos. Atendendo as s?l~
citações dos Líderes do meu partido, os senadores Mano
Covas e Fernando Henrique Cardoso, ~etirarei os. des~a
ques mas antes de fazê-lo, quero manírestar aqui, a fu,n
de que co'nste nos Anais da Assembléia Nacional oonstítuinte o meu protesto.
Inicialmente reclamo contra o ato imperial de Vossa
Excelência, pessba a quem sempre rencll; as maior~s homenagens ao rejeitar tres e:me~das de minha auí.?r!a, q~e
eram de simples eompatãbílíaaçâo. No art. 494 esta íneluí-

Agosto de 1987

da uma das matares indignidades que já se viu nesta
Casa do Congresso Nacional. :Jjj o artigo que diz:
"Serão mantidas as atuais concessões, cujos
direitos de lavra prescreverão decorridos cinco
anos sem exploração em escala comercial ... "
Sr. Presidente, este dispositivo é altamente suspeito,
porque se sabe que no Governo Figueiredo três mil concessões de lavra Ioram concedidas à British Petroleum, à
Brascam, à Hanna Corporation e a diversas outras empresas. Esse dispositivo não foi discutido, é quase ignorado, mas está no Projeto de Constituição. Este foi um
dos motivos pelos quais votei contra ele, por que apresentei uma emenda tentando compatibilizar esse dispositivo, atentatório e lesivo aos interesses nacionais, com o
admirável artigo 6.° do anteprojeto do Senador José Bisol, incluído no anteprojeto, que diz:
"(. .. ) garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas, econômicas,
científicas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interferência estrangeira na determínação e consecução de seus
objetivos internos."
Além do mais, o art. 4.° díspõe também que "o Estado brasíleíro exercerá soberania política e econômica
permanente sobre todos os recursos naturais que se encontram no .seu território ... "
Ora, Sr. Presidente, as disposições desses artigos estão em contradição evidente, notória, factual, com o artigo 494 que acabei de ler. No entanto, a emenda que ofereci, procurando suprimi-lo, o antigo art. 501, foi por
V. Ex. a jogada na vala do esquecimento e arquivada.
Há outros erros graves no Projeto. O nobre Constituinte Bernardo Cabral é um jurista 'eminente, que sempre contou com a minha admiração. Não sei os caminhos
que S. Ex. a tomou para a elaboração do Projeto, senhor
Presidente, não os conheço, Mas sei que o conceito de
desapropriação definido no trabalho aprovado pela Comissão Temática que teve como relator o nobre Constituinte José Paulo Bisol, no seu art. 12, n.o xm, alínea d,
é radicalmente oposto ao que está incluído no art. 318
do atual Projeto. Por conseguinte, o Projeto está indo
para o PlenáriO recheado das mais flagrantes e absurdas
contradições e algumas, como é o caso do art. 494, representando um atentado ao interesse nacional.
Sr. Presidente, se fosse uma questão menor não
ocuparia a Constituinte nem V. Ex.a com meus destaques.
Mas j á que é uma deliberação de todos os partidos recusar os destaques, quero salientar que os nobres Constituintes Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso - a
quem demonstrei a necessidade do destaque - asseguraram-me que irão lutar no Plenário pela supressão desse dispositivo. Invoco esses nomes, porque são de homens
com os mais sérios, os mais graves, os mais dignos compromissos para com o povo brasileiro. Por isso, Sr. Presidente, retiro o destaque apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O meu eminente colega, Constituinte Oswaldo Lima Filho, velho
amigo, acaba de provocar em mim uma reação psicológica muito forte. Colocou V. Ex.a de tal maneira o problema - que eu ignorava totalmente - e expôs uma luz
tão inesperada em fatos que eu desconhecia, em conteúdos que não havia lido, que fiquei profundamente tocado
pelo assunto, pela situação.
Então, estou inclinado a rever a decisão que V. Ex.a
atribui a mim, quando ela foi conseqüência do acordo
firmado e dos seus resultados inevitáveis. Farei isso facilmente, porque, de repente, V. Ex.a me coloca diante
de um problema pessoal de consciência, que não posso
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deixar de atender. Sinto-me extremamente confuso perturbado e preocupado. Peço a V. Ex. a que me dê ~ fórmula pela qual eu possa rever a decisão que tanto o
preocupa.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO Apresenteí requerimento de revisão da decisão de V. Ex. a,
que devê estar na secretaria da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não a recebi.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Senhor Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Fernando Henrique Cardoso, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Quero apenas, em abono ao que disse o Constituinte Oswaldo Lima Filho, agradecer a V. Ex. a por ter
atendido ao apelo da Liderança e reafirmar o meu compromisso no sentido de lutarmos juntos pela matéria.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Eu pediria
ao eminente Constituinte José Serra que me facultasse,
Sr. Presidente, usar da palavra. Preciso prestar um eselarecimento ao eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho,
já que S. Ex. a me honrou com a citação.
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ce~sões d~ ~e!viços públicos, em relação aos quais hoje
existe proibição para cobrança.

Estamos absolutamente seguros de que a mudanca
para integração de sete impostos em um único, o ICM
traz ganho para os Munlcipios, e não prejuízo. Portanto:
quando a Casa votou contrariamente fê-lo não apenas
em face do acordo que visava a abrevia~ o trabalho de discussão de mérito. Mas pode ficar tranqüila, porque votou
a favor dos Municípios.
Por outro lado, uma mudança nesse aspecto desfaria
todo o arcabouço organizado e estruturado consensualmente pela Comissão do Sistema Tributário inclusive levando-nos a alterar obrigatoriamente as parc~las do Fundo
de Participação dos Estados e dos Municípios já consideraremos ampliadas.
'
Portanto, estamos tranqüilos de que o novo sistema
tributário tem um componente fundamental na descentralização de receitas para os Estados e principalmente para
os Municípios.
Os Municípios, que hoje têm na parte de serviços
importante fonte de receita, não perderão; pelo contrário,
terão ganho, inclusive, em decorrência das transformações
realizadas.
Queria deixar o esclarecimento, mas vou-me permitir,
numa próxima oportunidade, aqui voltar para maiores
explicações e discussão mais detalhada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

(Sinal de assentimento.)
O Constituinte Oswaldo Lima Filho, Sr. Presidente,
tem margem extensa para saber - uma vez que fomos
cassados no mesmo dia durante dez anos estivemos com
os direitos políticos suspensos - que jamais seria de minha autoria dispositivo dessa natureza. S. Ex. a não inclua
apenas o Senador Mário Covas e o Senador Fernando Henrique Cardoso. Faça a gentileza de incluir-me também.

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

Mas gostaria que S. Ex. a atinasse para um ponto. O
dispositivo, Sr. Presidente, quando compatibilizado, sofreu
o mesmo processo que os demais. Quando havia uma regra
e uma exceção, não poderíamos deixar, Sr. Presidente, de
admiti-la, como o fizemos, nesse caso. Entretanto, isso não
implica que, na apresentação da emenda de mérito, permaneça como está. Ou será que o Plenário tem dúvida de
que muitas coisas serão extirpadas do anteprojeto?

leu o ofício que lhe foi dirigido pelo 8-1'. Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
Relator que fui da Comissão do Sistema Tributário. Orçamento e Finanças, quero aqui prestar breve esclarecimento
a respeito da matéria há pouco posta em votação, referente ao Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza.
O Constituinte Gastone Righi apresentou emenda que colocava o imposto sob a competência dos Municípios. De
acordo com o projeto da Comissão do Sistema Tributário,
acolhido na sua quase totalidade pelo Relator da Comissão
de Sistematização, todas as simulações feitas indicam um
ganho da receita dos Municípios brasileiros, no conjunto,
de aproximadamente o dobro de quaisquer contas que se
faça dos quadros dos Estados.
Quero também, esclarecer, que menos de 10% dos Municípios brasileiros hoje cobram o ISS. Feitas as mudanças, a participação dos Município!, no ISS seria da ordem
de 5G% e a participação no ICM ficaria ampliada em cerca
de 25%, ou seja, correspondente à, quarta parte. O ICM
ampliado constitui-se, agora, de cerca de sete impostos,
inclusive os impostos únicos.
.
Por outro lado, de acordo com outras disposições o
ISS poderia ser cobrado pelos Estados, inclusive em con-

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) que seja breve.
.

Peço a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -

Sr. Pre-

sídente, estou tentando usar da palavra desde que V. Ex. a

~n~endi e esclareci-me desde o início com V. Ex. a
e príneípalmente com o Presidente anterior - que o projeto seria votado, ressalvados os destaques de emendas
e di~pos~tivo~..Apresentei. do~s requerímentos de destaque
a dOIS dISP?SItlVOS. Os dOIS dISPOSItIVOS para OS quais pedi
destaque dizem respeito à compatibilidade do projeto. Vou
?sclarece~ melhor. O art. 336, do qual peço exclusão, é
Incompatível co:rp. outros dispositivos do próprio projeto
- onde se preveem Imposto de Renda na fonte contribuição sindical, a hipótese de cooperativas contribuições
de seguridade .ou para implemento de empresas privadas.
~e~lareI, anteriormente que nenhuma contribuição tríbutáría alem daquela pode Indícír sobre a folha de paga:nen~ - seria negar todo o arcabouço anterior, que prevê,
mc~uslVe, Imposto ~e. Renda ~a fonte, .pensão para mãe
e fil~o. Tudo ISSO e íncompatívs; com o dispositivo. Daí
a razao do destaque. Quero excluí-lo por incompatibilidade.
~u.ando se elabora emenda ou requerimento de compatíbil~dade ou adequação, ela pode ser ou não de mérito.
O Importante e que haja compatibilidade.

O segundo dispositivo, § 3.° do art. 349 é mais incisivo
P?rque, nos princípios gerais, no início da Constituicão
diz-se que. o poder púb~ic~ poderá desapropriar, por i:rite~
r~sse :publlC? ou por 9bJetIvo social, desde que pague préVIa e Justa índenízação em dinheiro. Vem esse dispositivo
o § 3.° do art.. 349, dízer que o Estado pode mais. Pode:
por exemplo, mtery,Ir em estabelecimentos de saúde, e
m,cl'!lsIve des;;~r?pl'Ia-Ios, sem qualquer indenização. Ora,
ha ll1_compatIl?~ldade flagrante, Não é, portanto, apenas
questao de menta, mas, SIm, de compatibilizar-se o texto
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'Com o dispositivo geral que cria para o Estado uma
obrigação.
Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer que a exposição do ilustre Constituinte J{Jsé Serra parece muito com
a do Ministro Bresser Pereira, a nos dizer que, ao se tirar
o ISS dos municípios estes estarão recebendo vantagens.
Quero que tenham essas vantagens mais o ISS.
Evidentemente, a economia do futuro terá 80% de
sua base nos serviços. Se hoje o ISS é pequeno é porque
bancos, instituições financeiras e outras entidades, como
as seguradoras, não pagam ISS, em virtude de lei federal.
Mas a partir da Constituição serão devedoras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o requerimento do Relator. (Pausa.) Aprovado. (Palmas.)
Senhores estamos terminando uma fase dos nossos
trabalhos. Fiquei extremamente sensibilizado não apenas
com a contribuição brilhante dada por todos aqueles que
tomaram parte ·desta reunião, como também com a soma
de experiências parlamentares e de conhecimentos que
aqui foram fortemente exibidos pela intervenção de tantos
Constituintes. O pessimismo, as críticas, a descrença, até
mesmo a agressívídade que às vezes se manifestam contra os trabalhos da Constituinte são inteiramente improcedentes, infundados para quem deles aqui toma 'Conhecimento. O que a Presidência lastima, lamenta, deplora
é que não haja conhecimento suficiente da opinião nacional acerca do que existe de positivo neste trabalho, que
se realiza 'em termos sem precedentes na história constitucional do Brasil. (Muito beml) Aqui desenvolve-se uma
ação concertada, norteada no sentído de coordenar, estimular, recriar iniciativas tomadas por Comissões Temáticas e Subcomissões, numa atmosfera a que faltou, na
opinião modesta do Presidente, a orientação de um plano
inicial, o que não deixou de existir em todas as oonstítuintes demoerâtícas brasileiras. Tudo isso faz com que
o trabalho aqui levado a efeito pelos nobres Constituintes
não seja uma tarefa de simples construção. É, isto sim,
um trabalho de planejamento e de construção.
Ao que estamos assistindo? A Constituinte está planejando e construindo a obra que pretende erigir, que
está levada a erigir, que está sendo exigida a erigir, em
face das carências, das esperanças, das decepções, dos
sofrimentos de toda uma geração.
Então o que está acontecendo aqui é digno de atenção. Cha~o especificamente a atenção daqueles que não
estão aqui. Aqui somamos menos de cem; lá fora há ma~
de cem milhões. Assim, pois, na medida das fracas POSSIbilidades de divulgação dos trabalhos desta Assembléia,
quero chamar a atenção da justiça que existe no coração
dos homens, da justiça imanente que habita a boa vontade dos homens para com o desenvolvimento do seu País
e o bem-estar do seu povo. Chamo a atenção para isto:
V. Ex. as estão fazendo um trabalho sem precedentes, estão
planejando e construindo uma obra, em conjunto, de
grande envergadura.
E é com estas palavras, Senhoras e senhores, que quero
agradecer profundamente a presença de todas as Senhoras e Senhores aqui presentes.
Convocarei uma reunião extraordinária para atender
às deliberações anteriormente tomadas. Acatando a opinião do meu técnico e assessor em matéria parlamentar,
que é um protíssíonal r~speitável em tod? .0. Brasil, desejo apenas ouvir constItumtes sobre a.possIbilidad~ <;e convocarmos imediatamente uma reumao extraordmaria em condições de funcionar, evidentemente.

Agosto de 1987

OOnvoco então uma nova reuniao, a iniciar-se dentro de cinco minutos. O Presidente não está muito seguro de a ela poder assistir, dado que é notória a sua avancada idade, que tem sído objeto de tantos comentários.
Mas vou fazer o possível. Vou retirar-me e descansar durante cinco minutos e, se puder, voltarei à Presidência.
Caso contrário, um dos meus sucessores assumirá esta
banca. Farei, porém, todo o possível para aqui voltar. Consultarei a mim mesmo para ver se consigo.
Está encerrada a reunião.
12.a Reunião Extraordinária da

Comissão de Sistematização
Aos onze dias do mês de julho do ano de mil novecentos e oitenta e sete, às dezenove horas e quarenta. minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Sistematização, sob a Presidência do Senhor Constituinte Aluízio Campos, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência, presentes os seguintes
Senhor·cs Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Almir Gabriel, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Brandão Monteiro, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Dornelles Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Gerso~ Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio Olíveíra, Jamil Haddad, José Fogaça,
JoSé MaUrício, José Paulo Bisol, José Richa, José Ulisses
de Oliveira, Lysâneas Maciel, Manoel Moreira, Nelson Carneiro Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio de Arruda
Sampaio, Raimundo Bezerra, Roberto Freire, severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Aldo Arantes Antônio Mariz, Bonifácio de Andrada, Euclides Scalco ' João Agripino, João Natal, José Carlos Greco, José
G~noíno. José Maria Emymael, José Tavares, Mozatildo
Cavalcanti, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ottomar Pinto Vicente Bogo e Vilson Souza. Deixaram de comparece~ os Senhores Constituintes: Adolfo Oliveira, Afonso
Arinos, Alceni Guerra, Alfredo Campos, Aloysio Chaves,
Antonio Farias, Antôníocarlos Konder ReÍJS, Antoníocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Carlos Sant'Anna,
Christóvam Chiaradia, Cid Carvalho, Darcy Pozza, Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Francisco Benjamin, Jarbas Passarinho, João
Calmon, João Hermann Neto, Joaquim Bevilacqua, José
Freire, J'Osé Geraldo. José Ignácio Ferreira, José Jorge,
José Lins José Luiz Maia, José Santana de Vasconcellos,
José Serr~ Jo;,é Thomaz Nonô, Luiz Eduardo, Luiz Ignácio da Sil~a, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima Milton Reis. Nilson Gibson. Oscar Corrêa, Osvaldo
Co~lho. Paulo Pimentel, Prisco Viana, Renato Vianna. Ricardo Fiuza, Hodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Siqueira Campos. Theodoro Mendes, Virgílio Távora e Wilson
Martins. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, anunciando que a reunião destinava-se à votação do Projeto de Decisão n,?
4/87 do Senhor Constituinte Paulo Ramos, "que veda, sob
qualquer fórmula, a conversão da dívida externa, no to(lo ou em parte, em capital de risco, no território nacional". Prosseguindo, o Senhor Presidente informou que,
nos termos regimentais, o projeto seria votado pelo processo simbólico, podendo entretanto ser requerida a votação nominal, o que foi imediatamente feita pelo S€II1hor
Constituinte Gerson Peres. Os Senhores Constituintes Gastone Righi e Gerson Peres solicitaram ainda verificação
de quorum por entenderem que não havia número suficiente para realizar-se a votação, ao que esclareceu o
Senhor Presidente ser impossível atendê-los, uma vez que
só se procede à verificação de quorum após a votação
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da matéria. Não havendo até aquele momento nenhum
requerimento sobre a mesa, passou-se à votação, pelo processo simbólico, do Parecer do- Senhor Relator, oonstatuínte Bernardo Cabral, propondo a reí eíção do referido projeto e sugerindo o seu encaminhamento à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, a fim de que possa ser transformado em Projeto de Resolução modificativo do Regimento Interno; o referido parecer foi rejeitado, ficando
aprovado o projeto. Anunciado o resultado, o Senhor Constituinte Gerson Peres solicitou verificação da votação, no
que foi atendido pelo Senhor Presidente, que determinou
a realização da chamada nominal. Em continuação, o
Senhor Constituinte Ademir Andrade pediu a palavra, pela ordem. levantando a impossibilidade de se retirarem
do Plenário, durante o processo de verificação de quorum,
o autor do respectivo requerimento, Senhor Constituinte
Gerson Peres, e os Senhores Constituintes Gastone Righi
e Inocêncio Oliveira, que o apoiaram. O Senhor Constituinte Gerson Peres, respondendo, esclareceu que sairia
do Plenário, por entender qué não infrigíria as normas
regimentais. O Senhor Presidente, em seguida, anunciou
que procederia à chamada para votação nominal, informando que representaria manifestação favorável ao projeto o voto "sim", e o voto "não" significava a sua rejeição. O Senhor Constituinte Ademir Andrade, naquele momento, levantou duas questões de ordem, a saber: a primeira enfatizando ter, na reunião anterior, ficado estabelecido que o Constitinte votando "não" estaria se manifestando contrariamente ao Pa~ecer do R,elator e, portanto, favoravelmente ao projeto, pelo que, da mesma forma e naquele momento, os que estivessem a favor do proj eto deveriam votar "não"; a segunda, pleiteando a fixação pela Presidência do entendimento de que o constituinte requerente de verificação de votação e os que o apoiassem dev-eriam ser considerados como presentes no Plenário e. em conseqüência, registrados os respectivos votos.
O Senhor Constituinte Gerson Peres, contestando, informou não admitir patrulhamento quanto à sua liberdade
de votar, e mais, que se ausentaria do Plenário para evitar o quorum suficiente à aprovação da matéria. Em continuação, o Senhor Presidente, respondendo às questões
de ordem do Senhor Constituinte Ademir Andrade, eselareceu que S. Ex.a tinha razão, no tocante à primeira questão, quanto à forma de votação, mas, quanto à segunda,
não havia como obrigar os senhores constítuíntes a permanecerem em Plenário, sendo válido o direito de obstrução, que é tradicional no âmbito parlamentar; se, porém,
estivessem presentes no recinto a Mesa computaria a respectiva presença, declarando "abstenção" para aqueles
que não quisessem manifestar o seu voto. Solicitou, então,
o Presidente ao Senhor Hecl'etário que procedesse à chamada para verificação de votação. O Senhor Constituinte
Paulo Ramos solícítou a palavra, informando que o Senhor Constituinte Gerson Peres estava presente no Plenário, havendo a necessidade de ser computado o seu voto, no que foi apoiado pela Senhora Constituinte Cristina
Tavares. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou àquele Constituinte que proferisse o seu voto; não havendo
sido atendido determinou ao escrutinador que o anotasse
como "abstenção", havendo o Senhor Gerson Peres informado que recorria da decisão da Presídêncía. Dando continuidade à chamada nominal votaram, com declaração
de voto, os Senhores Constituintes Fernando Gasparian,
Nelson Carneiro, José Maria Eymael e F1ernando Henrique Cardoso, havendo o. senhor Consti,tui1Ilte Jose Ulisses
de Oliveira, que secretariara a reunião, anunciado o resultado da votação nos seguintes termos: 42 votos "não",
6 votos "sim" e 1 "abstenção", perfazendo um total de
49 votos. O Sienhor Presidente proclamou, então, o resultado, nosentído da rejeição do Parecer do Senhor Relator Bernardo Cabral, declarando que, de conseqüência, 1'08-
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sultava aprovado o Projeto de Decisão n.O 4/87. Votaram
"sim" os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Francisco Rossi, Gastone Righi, Bonifácio de Andrada e José Maria Eymael; votaram "não"
os seguintes Senhor,es Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da Távola, Carlos Mosconi, celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José
Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Nelson Ca(rneíro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos-, Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Plínio de
Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roherto Freire, Jamil
Haddad, Antonio Mariz, Euclides Scalco, João Agripino,
João Natal, José Carlos Greco, José Tavares, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Vicente Bogo, Vilson Souza e José Genoíno; absteve-se de votar o Senhor Constituinte Gerson
Peres. Em continuação, o Senhor Presidente informou
que passaria à votação do Projeto de Decisão n.o 5/87,
do Senhor Constituinte Iram Saraiva, "que torna obrigatória a transmíssão, através da televisão e do rádio, das
votações nominais realizadas no Plenário da Constituinte", com parecer contrário do Senhor Relator Bernardo
Cabral com a sugestão da remessa do Projeto à Pre,.idêncía da Assembléia Nacional Constituinte, a fim de
que o mesmo fosse transformado em Projeto de Resolução modificativo do Regimento Interno. Solicitaram a palavra, levantando questões de ordem, os Senhores Constituintes José Genoíno - sobre o Par-ecer do Relator que
considerou o projeto como matéria regimental, e oerson
Peres. este informando que apresentaria, por escrito, recurso pedindo a nulidade da votação que acaba de ser
realizada. O Senhor Presidente respondeu às questões de
ordem e, em seguida, concedeu a palavra ao Senhor Constituinte Paulo Ramos que, ao ensejo, declarou já haver se
iniciado o processo de votação do projeto. Em seguida,
com a palavra, o Senhor Constituinte Gerson Peres reclamou da Presidência sobre o seu recurso, sendo-lhe esclarecido, então, que o mesmo já havia sido recebido. Em
continuação. o Senhor Presidente anunciou que usaria o
processo simbólico, colocando em votação o Parecer do
Relator, que foi aprovado. O Senhor Constituinte Gerson
Peres solicitou a verificação da votação, sendo de imediato feita a chamada nominal, cujo- resultado apresentou
36 votos "não" e 6 "sim", ·perfazendo um total de 42 votos,
número insuficiente para delíberaeão sobre a matéria. O
Senhor Constituinte João Agripino solicitou ao Senhor
Presidente que computasse o voto do Senhor Gerson Peres pelo fato de o mesmo estar presente e haver solicitado a veriücação da votação, ao que o Senhor Presidente
respondeu que aquela matéria já havia sido decidida anteriormente. Não havendo quorum, o Benhor Presidente
adiou a votacão, convocando uma reunião para segundafeira dia 13 s 14 horas e trinta minutos, encerrando o>
trabalhos às 20 horas e vinte ·e quatro minutos. O inteiro
teor desta reunião foi gravado, devendo ser publicado no
Diário da Assembléia Nacional constituinte, e constituir-se-á na Ata circunstancida dos trabalhos. E, para
constar, eu, Maria Laura coutinho, lavrei a presente Ata
que, após lida oS aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A presente
reunião .extraordinária destina-se, exclusivamente, à votação de dois Projetos de Decisão. O dá n.O 4,' de autoria do
nobre Constituinte Paulo Ramos, consta 'de apenas um
artigo, vazado nos seguintes termos:
"Fica vedada, sob qualquer fórmula, a conversão da dívida 'externa, no todo ou em parte,
em capital de rísco, no território nacional." ,
.
à
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Nos termos do Regimento, a matéria poderá ser votada
simbolicamente e aprovada por maioria simples, a não
ser, é claro, que haja algum requerimento para votação
nominal, o que até agora não ocorreu.
Vamos passar à votação. Segundo estou informado,
há número regimental para iniciá-la.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. a que a votação seja nominal.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço ao nobre Constituinte Gerson Peres que envie à Mesa seu requerimento, por escrito. De acordo com o Regimento, a votação nominal deve ser solicitada por escrito. Não haverá
discussão nem encaminhamento, e o requerimento deverá
ser submetido à apreciação do Plenário da Comissão, conforme o disposto no art. 12 do Regimento da Comissão de
Sistematização. Portanto, se V. Ex.a ou qualquer outro
membro da Comissão desej ar que a votação sej a nominal
deverá encaminhar imediatamente à Mesa requerimento
por escrito.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, peço verificação de quorum, já que, aparentemente,
não há número suficiente para votação.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Existe
quorum, Sr. Presidente. Estão presentes mais de 58 srs,
Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Façamos
a verificação.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, estamos pedindo verificação de quorum.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Coloquemos em votação a matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passa-se à
votação dos Projetos de Decisão.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não, Sr.
Presidente, primeiro deve ser feita a verificação de quorum.
O SR, CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Verificação de quorum se faz após o resultado da votação.
Então, Sr. Presidente, V. Ex. a deve proceder à votação.
Se houver pedido de verificação, posteriormente o quorum
será apurado.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, V. Ex.a faz a votação simbólica e, depois, pediremos a verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Como não
há requerimento escrito para votação nominal, a Mesa vai
proceder à votação simbólica dos referidos projetos. Peço
aos Srs. Constituintes que tomem seus lugares para que se
possa realizar a votação. (Pausa.)
Em votação o Projeto de Decisão n. a 4. Os Srs. Constituintes que aprovam o projeto queiram conservar-se
como se encontram. (Pausa.) - Aprovado. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço verificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Solicitada
verificação de quorum, vai-se proceder à chamada nominal.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala.
vra, pela ordem, o nobre Constituinte Ademir Andrade,
O SR. CONSTI.TUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, é preciso registrar o nome dos Constituintes
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que pediram verificação de quorum, para que não se ausentem deste plenário. O procedimento que ora sugiro
está previsto em nosso Regimento. E os srs. Constituintes
a que me refiro são os seguintes: Gastone Righi, Gerson
Peres e Inocêncio Oliveira. Estes não podem ausentar-se do
plenário.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vai-se proceder à chamada, nominal, para verificação de quorum.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, voto contra e vou sair, para não haver quorum,
porque não voto contra o Regimento. Os dois projetos
contrariam o próprio Regimento Interno. Sairei por isso.
Veremos o que o povo brasileiro irá fazer comigo nas próximas eleições. Com certeza me enviará novamente para
cá.
O SR. PRESIDENTE (Aluízío Campos) - Proceder-seá à chamada dos Srs. Constituintes, para votação nominal. Os que estiverem a favor do projeto responderão
"sim"; os que estiverem contra responderão "não".
O SR. CONSTITUINTE AD'EMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre Constituinte Ademir Andrade, estamos em processo de votação.
O SR. SONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, é sobre o processo de votação. Gostaria de
deixar as coisas bem claras. São duas as questões de
ordem que desejo levantar.
Na reunião anterior, quando da apreciação d'8ste projeto, quem votava "não" manifestava-se contrariamente
ao parecer do Relator e, portanto, favoravelmente ao projeto. Assim, entendo que quem estiver favorável ao projeto deve votar "não".
A segunda questão de ordem é a seguinte: o Regimento estabelece que quem pede verificação de quorum
ou a apóia é considerado presente no plenário. Então,
V. Ex. a teria que registrar os nomes dos Constituintes
que deram apoío ao. pedido de verificação de quorum,
'para que sejam consíderados presentes.
Eram estas as questões de ordem.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra para contestar a questão de ordem, conforme o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (aluízio Campos) - Tem a palavra V. Ex. a
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, até que, quanto à primeira questão de ordem, o
ilustre Constituinte, conterrâneo e amigo Ademir Andrade não deixa de ter razão. Quanto à obrigatoriedade de
o Constituinte que pede verificação estar presente no
plenário, aí já se trata de algo chamado "patrulhamento".
Devo dizer que ninguém ínterfere sa minha liberdade de
votar. Não há Regimento, não há Presidente, amigo, pai
ou mãe que possa dizer como devo votar. O voto é meu.
Em assim sendo, Sr. Presidente, o que vale é o voto. Contará V. Ex.a os votos. Não estando eu presente, não será
computada minha presença e terá que ser considerado o
quorum existente. Vou retirar-me, para que não haja
quorum. Estou sendo sincero ao declarar que sairei para
que não haja número, a fim de que o projeto não seja
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Aluíaío Campos) - Vou responder à questão de ordem do Constituinte Ademir Andrade,
S. Ex. a tem razão quanto à forma de voto. O parecer
do Relator é contra a aprovação do projeto. Então, aque-
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Ies que quiserem aprovar o projeto terão que votar "não"
ao parecer do Relator.
Quanto a computar-se a presença dos srs.• Constituintes a Mesa não dispõe do poder de mantê-los no
plenári~. Ademais, o direito de obstrução é válido~ é. tradicional no âmbito, parlamestar. Se os Srs. oonstàtuíntes
não quiserem votar o projeto, não quiserem dar número,
terão o direito de retirar-se do recinto. Se estiverem presentes, a Mesa, naturalmente, computará a abstenção ou
o voto contra.
Está resolvida a questão. Peço ao Sr. Secretário que
proceda à chamada para veríftcação de quorum.
(Prossegue à ehamada.)
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN
"Não" com declaração de voto, porque acho que o projeto ~e fosse para o Plenário, deveria ser emendado, a
fim' de que pudesse realmente servir aos interesses do
País.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
, "Não", nos termos do pronunciamento do Constituinte
Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Permitame, Sr. Presidente.
O Constituinte Gerson Peres está presente e, assim,
é preciso que S. Ex.a manifeste seu voto. Se s~ :Q.reten9-e
imprimir seriedade aos trabalhos desta oorntssao, nao
se pode permitir esse tipo de deboche.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES Permita-me, Sr. Presidente.
Sr presidente Srs. Constituintes, esta Comissão é
séria. '0 Constitui~te Gerson Peres está presente. po~e
abster-se mas esta Comissão é séria, esta votação é mtnto séria. 'Não podemos permitir deboche. aqui dentio. E
deboche é o que está ocorrendo. P,eço, pOIS'. a _V. Ex.. que
garanta a seriedade dos trabalhos da Oomissâo de SIStematização, fazendo registrar a presença do Constituinte
Gerson Peres.
O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já declarei,
antes de iniciada a votação, que os votos dos Constituintes que solicitaram verífícação e estivessem presentes seriam computados como "não" ou "absbençâo". Na hora
em que o nome do Constituinte Geron Peres foi chamado, S. 'Ex.a. se ha-via retirado do recinto. Agora, como
S. Ex. a está presente, peço a S. Ex. a que declare seu voto.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Senhor Presidente o Constituinte Gerson Peres está presente. Por favor: Sr. Constituinte, não quebre a seriedade
da votação.
O SR CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, p'eço a palavra, para uma questão de ordem.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTI~A TAVARES Sr Presidente, quem está ausente nao pode levantar
qu~stão de ordem. É um raciocínio primário.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, respeitando o nervosismo de minha dileta e querida companheira, a Constituinte Cristina Tavares, devo
lembrar que é praxe, é norma, nesta Comissão, em momento de votação, o Congressista, não estando presente,
votar ao final, se quiser. O Parlamentar é responsável
por seu próprio voto. Vou, portanto, 'esperar o final da
votação. A lista tem que ser seguida, de acordo com a
norma regimental. O Regimento tem de ser cumprido,
acima das paixões e dos interesses de quem quer que seja.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES V. Ex.a está presente e deve manifestar sua opção. É pre-
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cio imprimir seriedade ao trabalhos da Comissão de Sistematização..
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - peço ao
Constituinte Gerson Peres que manifeste seu voto, ou Seja, se será "abstenção" ou "não", caso não esteja de acordo com o projeto. (Muito bem. Palmas.) V. Ex. a tem que
declarar seu voto.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, nem V. Ex.a, com todo o respeito que lhe dedico
por ser o Presidente desta reunião, pode impor-me sua
vontade ou cercear meu direito de votar na hora em que
pretendo fazê-lo. Vou votar ao final, porque na hora em
que fui chamado não estava presente. V. Ex.a , de acordo
com a listagem, tem que prosseguir a votação. Esta é a
regra, a prática. Cumpra V. Ex. a o Regimento, para que
eu possa continuar respeitando V. Ex. a
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Isso
é um desrespeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço ao
escrutinador que anote o voto do Constituinte Gerson
Peres como "abstenção". (Muito bem! Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, V. Ex.a não é um fascista para me impor a sua
vontade.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) _ A questão
já está decidida. V. Ex.a se quiser, pode recorrer da minha
decisão.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, era só o que faltava, V. Ex.a toma essa decisão.
Recorro da decisão de V. Ex. a para o Plenário da Iconstituinte. V. Ex. a não pode impor a sua vontade sobre a
oportunidade em que desejo externar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retornamos
ao processo de votação.
(Prossegue a votação.)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL _ Sr.
Presidente, a democracia cristã estará sempre presente
para firmar suas posições em um ou em outro sentido.
Nunca recorremos à saída de plenário, embora reconheçamos que é uma medida regimental. Votamos "Sim",
acompanhando o Relator. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. Presidente, embora eu considere que o projeto, nos termos em que está, não atende aos interesses
da economia nacional, como posso fazer emendas no plenário da Assembléia Nacional Constituinte, voto "Não".
(Palmas.)

O SR. SECRETARIO (José Ulisses de Oliveira) _ Votaram 49 Srs. Constituintes, sendo uma "abstenção" seis
votos "Sim" e 42 "Não". (Palmas.)
,
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa proclama a aprovação do projeto.
Vamos passar, agora, à votação do Projeto n. O 5, de
autoria do nobre Constituinte Iram Saraiva. O projeto
também é de um só artigo, com um parágrafo único _
aliás, deveria ser de artigo único.
"É criada a obrigatoriedade de transmissão,
por emissoras de televisão e de rádio, de todas as
votações nominais realizadas no plenário da
Assembléia Nacional Constituinte.
Parágrafo único. As transmissões deverão ser
efetuadas ao vivo, na sua totalidade, ou em flashes,
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e no que se refere à televisão, também em vídeo
tape."
O parecer do Relator, no mérito, também é contrário
ao projeto, mas há uma sugestão adicional de que a matéria pode ser apresentada na Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de uma mudança do Regimento.
O . SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, parece-me que o parecer do Relator é no seguinte
sentido: considera S. Ex. a que o projeto de decisão é matéria regimental, já que o Regimento da Assembléia Nacional IConstituinte estabelece o horário da divulgação dos
nossos trabalhos em rede nacional. O Relator, no seu parecer, envia o Projeto de Decisão, como Projeto de Resolução, para o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte. Esta é a questão de ordem que formulo.
Portanto, ele o aprova e o envia ao plenário da AssemNacional Constituinte."
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sobre o mérito, o parecer é o seguinte:
"Inegável - e desnecessário seria mesmo frisá-lo - a inteira conveniência de criarem-se
meios para a ampla divulgação dos trabalhos constituintes, notadamente quando eles se refiram ao
processo decisório, que marca, de maneira íncontrastável, a posição de cada um de nós neste momento tão significativo do viver de nossas instituições, quando se fazem ecoar as mais importantes manifestações do mais elevado foro de debates
e decisões da Nação brasileira.
Ocorre, no entanto, senhores, que a apreciação
da presente iniciativa neste órgão, como Projeto
de Decisão, encontra o embaraço intransponível
do óbice legal inscrito no § 7.° do art. 59 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, eis que, como é de todos nós sabido, as proposições a que se refere o preceito regimental
retro-apontado se limitam às que tenham como
objetivo "sobrestar medidas que possam ameaçar
os trabalhos e decisões soberanas da Assembléia
Nacional Constituinte."
Então, quanto ao mérito, o projeto é contrário. E está
aqui o Relator para confirmá-lo. S. Ex. a apenas achou
conveniente fazer uma sugestão.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a palavra V. Ex. a para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Diz o § 4.°
do art. 177, que só poderão ser feitas e aceitas reclamações
quanto ao resultado da votação antes de ser anunciada a
discussão ou votação de nova matéria.
Portanto, encaminho a V. Ex.a - e posteriormente
o farei por escrito, dentro do prazo regimental - recurso
pedindo a nulidade daquela votação, baseado na iniciativa
de V. Ex. a de ter votado por mim, incluindo no quorum
uma abstenção inexistente. Este é o primeiro argumento.
O segundo, que alinharei em meu recurso, será o da infríngêncla flagrante ao dispositivo do Regimento Interno,
com a prévia audiência do Relator, para que verifique se
a matéria atinge a soberania e os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte.
Baseado nestes dois fundamentos de ordem legal um, privativo do meu direito de Constituinte, que V. Ex. a
usurpou' outro, baseado na ínfríngêncía flagrante ao dispositivo' regimental da Assembléia Nacional Constituinte,
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que não poderá ab initio apreciar matéria que lhe foge à
competência, conforme determina o Regimento Interno
declarado pelo nobre Relator - estarei encaminhando a
V. Ex. a , na próxima segunda-feira, por escrito, um recurso anulando o procedimento legal desta votação.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio !Campos) - V. Ex.a será
atendido e o seu recurso encaminhado ao eminente Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos,
pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem simplesmente para registrar que V. Ex.a já havia dado início à votação do Projeto
de Decisão n.? 5, de autoria do Constituinte Iram Saraiva,
tendo inclusive feito a sua leitura e dito que tomaria os
votos por chamada nominal.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, para contraditar, quero dizer que gritei no microfone justamente para buscar meu direito no Regimento,
e V. Ex. a, mais uma vez, não me atendeu. Aliás, para
encerrar definitivamente a minha intervenção ...
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Mas estou
acolhendo o recurso de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - '" estranho profundamente o procedimento de V. Ex.a, a quem
tenho na mais alta conta, um homem de bem, um democrata, um grande companheiro. Mas como em política este
é o jogo e a lei é o remédio, nela vou buscar o remédio,
porque ainda acredito na lei e na respeitabilidade dos
homens que presidem e dirigem a Assembléia Nacional
Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio .Campos) - Vamos proceder à votação simbólica, na forma do Regimento.
Peço aos Srs. Constituintes que tomem os seus lugares.
Os Srs. Constituintes que votam com o projeto, contra
o parecer do Relator, permaneçam como se encontram.
A votação simbólica é pela aprovação do projeto.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, peço verificação nominal de votação - e tenho
o apoio de três Constituintes - para que se cumpra bem
o Regimento e se saiba quem votou no que é certo e no
que é errado.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Regimento permite o pedido de verificação com o apoio de três
Constituintes presentes. Beça ao companheiro José Ulisses
que proceda à chamada nominal dos votantes.
(Procede-se à votação.)
O SR. SECRETARIO (José Ulísses de Oliveira) - Votaram 42 Constituintes: 36 "sim" e 6 "não".
O SR. CONSTITUINTE JoAO AGRIPINO - Sr. Presídente, pela ordem. Acho que deve ser computada a abstenção de voto do Constituinte Gerson Peres nesta votação também, porque S. Ex.a estava aqui e pediu verificação.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio :Campos) - A matéria
já foi decidida anteriormente.
Não houve quorum. Fica adiada a votação.
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Convocamos nova reunião para segunda-feira,
às 14h30min.
13.a Reunião Extraordinária
ela Comissão de Sistematização

Aos treze dias do mês de julho do ano de mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas e vinte e oito
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Sistematização, sob a Presidência do Senhor
Constituinte Afonso Arinos, presentes os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Alceni Guerra, Aluízio Campos, Antôníoearlos
Konder Reis, Arnaldo Prieto, Bernardo Cabral, Carlos
8'ant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid
Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando
Gasparian, Francisco Rossi, Gerson Peres, Haroldo Sabóia,
Inocêncio Oliveira, Joaquim Bevilacqua, José Geraldo, José
Lins, José Luiz Maia, José Maurício, José Paulo Bisol,
José Richa, Luiz Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo
Pimentel, Paulo Ramos, Plínio de Arruda Sampaio, Prisco
Viana, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos, Virgildásio de Senna, Adylson Motta, Antonio Mariz,
Beth Azize, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, João
Menezes, José Costa, José Lourenço, José Maria Eymael,
Octávio Elísio, Paes Landim, Vilson Souza e Ziza Valadares - todos membros da Comissão, e ainda, os Senhores
Constituintes, não integrantes deste órgão, Agas.siz Almeida, Raimundo Re:?iende, Ruben Figueiró, Amaral Netto, Ruy
Nedel, Valmir Campelo, Hermes Z3ITheti, Ubiratau S,pinelJi,
Israel Pinheiro, Matheus Iensen, Benedito Gama, Furtado
Leite, Geraldo Fleming, Juarez Antunes. Deixaram de comparecer os Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloysio Chaves, Antonio Farias, Antoniocarlos Mendes Thame, Artur da Távola, Brandão Monteiro,
Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Darcy
Pozza, Edme Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Benjamim,
Francisco Dornelles, Francisco Pinto, Gastone Righi, Haroldo Lima, Ibsen Pinheiro, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João Calmon, José Fogaça, João Herrmann Neto,
José Fr-eire, José Ignácio Ferreira, José Jorge, JOtSé Santana
de Vasooncel1os, José Serra, José Thomaz Nonõ, José Ulísses de Oliveira, Manoel Mor-eira, Milton Reis, Nelson Carneiro, OScar Oorrêa, OSvaldo Coelho, Oswaldo Lima Filho,
P-menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Freiroe, Sandra Cavalcanti, Severo
Gomes, Theodoro Mendes, VÍl'gílio Távora e Wilson Martins.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos, informando que em face do grande
volume de matérias tratadas na última reunião, a ata respectiva estava em fase de elaboração, motivo pelo qual
não foi distribuída. Em seguida, informou que a reunião
destinava-se à votação do parecer do Senhor Relator Bernardo Cabral ao Projeto de Decisão n.O 5/87, do Senhor
Iram Saraiva, "que torna obrigatória a transmissão, através de televisão e rádio, das votações nominais realizadas
no plenário da A&sembléia Nacional Constituinte". Naquela
oportunidade, o Slenhor Constituinte Carlos Sant'Anna
formulou questão de ordem, apresentou reclamação e pediu
reconsideração, tudo por escrito, sobre a legalidade da
convocação da reunião e processo de votação que redundaram na aprovação do Projeto de Decisão n.O 4/87, havendo sido contraditado pelo Senhor Constituinte Paulo
Ramos. O Senhor Presidente procedeu à leitura do disposto no § 4.°, do art. 2.0 do Regimento Interno da Comissão, e informou sobre o encerramento da discussão da
matéria objeto desta reunião. Quanto à reclamação do
Senho.r constituinte Carlos sent'Anne, declarou que a res-
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ponderia mais adiante. O Senhor Constituinte José Lourenço argumentou que a matéria tratada pelo projeto de
Decisão n.O 4/87 não se adequava ao disposto no Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte em
seu ant, 59, § 7.0 e, por esse motivo" deveria ter recebido do Senhor Presidente o despacho "arquive-se". O
Senhor Constituinte Aluízio Campos, Vice-Presidente, sugeriu que o Plenário da Comissão se manifestasse sobre a
constitucionalidade, ou não, do Projeto de Decisão n,v
4/87, para que ficasse estabelecido se o processo de votação por maioria simples teria sido o correto para sua
aprovação. Prosseguindo, o Senhor Constituinte Lysâneas
Maciel levantou questão de ordem sobre a competência
regimental da Presidência da Comissão para decidir sobre
o recurso apresentado pelo Senhor Constituinte Carlos
8ant'Anna, bem como o Senhor Constituinte Ademir Andrade sobre o decurso do prazo estabelecido para a tramitação do Projeto de Decisão n.O 5/87 e SObre o quorum
exigido para aprovação de projetos de decisão, e ainda o
Senhor Constituinte Adolfo Oliveira sobre a organização
da Ordem do Dia (art. 4.0 , XII). O Senhor Constituinte,
Vice-Presidente, por ter sido citado pelo Senhor Oonstituinte Ademir Andrade, apresentou justificação da convocação da reunião que naquele momento se realizava. O
Senhor Constituinte Gerson Peres abordou aspectos da
questão do quorum exigido para aprovação de projetos
de decisão e sobre o não enquadramento do Projeto de
Decisão n.O 4/87 no dispositivo regimental pertinente.
Insistiu, ainda, para que fosse despachado seu recurso
sobre a nulidade da votação ocorrida na reunião do dia
11 do corrente, quando foi rejeitado o parecer do Relator
dado ao Projeto de Decisão n.O 4/87. O Senhor Constituinte Nilson Gibson discorreu sobre a nulidade do pro?ess? ~e ,votação do Projeto de Decisão n. O 4/87, por
ínfríngêncía de normas processuais concernentes ao quo:r~. Em continuação, com a palavra o Senhor constitumte Celso Dourado, abordou aspectos da negociação
da divida externa brasileira -e criticou a forma vagarosa
para decidi-la, tendo o Senhor Constituinte Virgildásio
de Senna discutido os aspectos negativos da conversão da
dívida externa brasileira em capital de risco. O Senhor
Constituinte Marcondes Gadelha defendeu a aplicação do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte
em todos os seus pontos, como fato automático; criticou
a apresentação de projetos de decisão que não se enquadrem no texto regimental, afirmando que as matérias neste
sentido devem ser apresentadas ao Congresso Nacional.
Durante o pronunciamento do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha o Senhor Presidente ameaçou encerrar a
reunião em virtude de tumulto no Plenário. Naquela oportunidade, o Senhor Constituinte Paulo Ramos defendeu
a apresentação do Projeto de Decisão n. O 4/87 de sua
autoria, com apoiamento de mais de cento e noven:ta Constituintes, como assunto da mais alta relevância nacional,
ao que respondeu o Senhor Constituinte Marcondes Gadelha informando que apoiaria, na sua totalidade, qualquer 'proposição sobre a matéria que fosse apresentada
no forum adequado - o Congresso Nacional. O Senhor
Oonstituinte José Lourenço, tendo sido citado, defendeu
a sua condição de brasileiro nato e, por conseguinte, seu
direito legitimo de participar da Assembléia Nacional
Con~tituinte, como Constituinte eleito pelo Estado da
Bahia. O Senhor Presidente, Constituinte Afonso Arinos
respondeu às questões formuladas pelo Senhor Constituinte oarlos Sanr(;'Anna, 'afirmando a legaJidade da cO'11rvocação da reunião extraordinária realizada em 11 do corrente; declarou estranhar a falta de debates eficazes sobre
problemas constitucionais, tanto no Plenário como na Comissão de Sistematização; decidiu pelo encaminhamento
de todo o material, ou seja, do Projeto de Decisão n.v
4/87, e dos recursos interpostos sobre a apreciação da
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matéria, ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte para que determine a orientação a ser seguida sobre
o fato em análise. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e doze
minutos. O inteiro teor desta reunião foi gravado, devendo
ser publicado no Diário da Assembléia Nacional Constituinte e constituir-se-á na Ata circunstanciada dos trabalhos.
E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. . ....
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Presentes
vinte e sete Srs. Membros da Comissão.
Havendo número legal, declaro aberta a reunião.
Tendo em vista o grande volume de matéria tratadas
na última reunião, a Ata respectiva está sendo elaborada,
razão :pela qual ainda não foi distribuída aos Srs. Constituintes.
Esta reunião destina-se à votação do Parecer do Sr.
Relator ao Projeto de Decisão n.O 5, de 1987, de autoria
do Sr. Constituinte lram Saraiva, que torna obrigatória
a transmissão, através de televisão e rádio, das votações
nominais realizadas no plenário da Assembléia Nacional
Constituinte.
O SR CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a
O SR. OONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
fazer uma reclamação e pedir uma reconsideração.
Quanto a projetos de decisão; o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, no § 7.° do art. 59, dispõe:
"Os projetos de decisão destinam-se a sobrestar medidas que possam ameaçar os trabalhos e
as decisões soberanas da Assembléia Nacional
Constituinte, necessitando ter o apoiamento de
1/3 (um Iterço) dos Constituintes, e serão encaminhados à Comissão de Sistematização, que, num
prazo de 5 (cinco) dias, emitirá parecer prévio,
sendo arquivado definitivamente o projeto que
dela receber parecer contrário. Caso tenha parecer favorável a decisão final será proferida pelo
Plenário por' maioria absoluta de votos, em dois
turnos de discussão e votação."
Ora, Sr. presidente, Srs. Constituintes, veja~ _o privilégio que este Regimento dá ao projeto de .deClsao e o
quorum especialíssimo que lhe c~nfere, qual seia, um terço
de assinaturas para que se lhe de entrada e um terço para
que haja tramitação, exigindo-se, para que .s~ja aprovado,
dois turnos de discussão e votação no PlenarlQ da !issembléía Nacional Constituinte. De igual modo, o Regimento,
no art. 33, trata de matéria constitucional e diz que as
delíberacões sobre matéria constitucional serão sempre
tomadas pelo processo nominal e por maioria absoluta de
votos dos membros da Assembléia Nacional COnstituinte.
NãD há a menor dúvida de que o Regimento deu aDS
projetos de decisão tn:t~mento .igu~l ao dispensa?o às
deliberações sobre matéria ~O?stItuClOnal: Tanto ha esse
nível de importância que eXIgIU, como exige, que a aprovação do PlenáriD se d~ por maioria abso!-u~a de VDtoS
para os projetos de decísão, como por maioria absoluta
de votos para a matéria constitucional.
Não fosse isso mas apenas uma questão menor, não
c-onstitucional, do' mérito das tratativas nas Comissões,
teriamcs ainda o § 2.° do art. 21 do Regimento maior,
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o da Assembléia Nacional Constituinte, que diz claramente que "as deliberações nas Comissões e Subcomissões
exigirão maioria absoluta de votos".
Diante dessas circunstâncias, Sr. Presidente, como
primeira questão de ordem, solicito a V. Ex.a que considere
rejeitado o Projeto de Decisão n.O 4/87, por não ter obtido
a votação mínima favorável. Quero declarar, na questão
de ordem que estou levantando, que, em termos práticos,
a nosso juízo, os projetos de decisão, para aprovação na
Comissão de Sistematização, pela condição extremámente
especial que se lhes deu, requerem um mínimo de 47 votos
favoráveis dos Constituintes que a integram sendo eonsiderados sem aprovação DS que não alcai:Icarem esse
número.
:É absolutamente inconsistente invocar-se o art. 14 do
Regiment{) Interno desta Comíssâo, porque, primeiro, ele
não se reporta aos projetos de decisão, já que é o art. 17
desse mesmo RegimentD que se refere a esse assunto; e
ainda que o art. 14 tratasse desse assunto, colidiria com
um artigo do Regimento maior. Se houver colisão entre
artigos do Regimento da Oomíssâc de Sistematizacão e
do RegimentD da Assembléia Nacional oonstãtuínte - pela
hierarquia das normas há que prevalecer, de forma 'soberana, o que dispõem os artigos do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
Sr. Presidente, cabe ainda uma reclamação contra a
forma estranha como foi o Projeto de Decisão n.? 4/87
incluido na pauta da reunião desta Comissão no sábado,
dia 11 de [ulho próximo passado, uma vez que tal reunião
havia sido espeeífícamente convocada com a finalidade
exclusiva de apreciar o projeto de constituição, coordenado pelo Constituinte Bernardo Cabral. O requerimento
de alteração da pauta CDm a referida inclusão não foi
previamente anunciado em nenhum momento da reunião,
tendo sido deferido ao término da reunião de sábado
quando já se havia retirado cuase a metade dos 91 inte~
grantes Constituintes que dela participaram, conhecedores
de que tal projeto já estava com reunião convocada para
segunda-feira, hoje, às dez horas da manhã conforme
amplamente noticiado.
'
E há mais, Sr. Presidente: o art. 17 do Regimento
desta Comissão trata dos projetos de decísâo. O seu § 3.°
diz o seguinte:
"A reunião destinada a apreciar a matéria de
que trata D caput deste artigo" - projetos de
decisão - "realizar-se-á no terceiro dia após a
designação do relator e, não havendo quorum"
- peço a atenção dos srs, Constituintes -, "no
quarto e quinto dias, excluídos os sábados, domíngDS e feriados."
Donde se infere que nesses dias não se poderia convocar reunião para tratar de projetos de decisão. Certo
ou errado, assim dispõe o § 3.0 do art. 17, e não seria de
se imaginar que, em uma reunião que tinha por finalidade extraordinária tratar de matéria constitucional se
tosse, ao final dela, ao arrepio do que determina o iR~gi
mento, sem constar da pauta, num deferimento absolutamente anti-regimental, colocar na pauta, subitamente
para votação, um assunto dessa magnitude.
s

Por essas razões, apresento minha reclamação.
Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de pedir a
V. Ex.a - no requerimento escrito que lhe díríjo estão
colocadas essas questões de ordem - seja dirimido um
dos assuntos mais palpitantes desta Casa, que motivou,
inclusive, depois de profundo debate, um acordo político,
a fim de que pudesse a matéria ser votada, resolvendo-se
definitivamente essa questão do quorum qualificado que
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os projetos de decisão requerem; reclamo também contra
a forma pela qual a pauta foi modificada; e peço vênia
a V. Ex.a para solicitar que reconsidere a decisão da
votação do Projeto de Decisão n.? 4, ocorrida no final
da reunião realizada sábado próximo passado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, peço a palavra \para contraditar a questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Paulo Ramos, para contraditar
a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. presidente, Sras. e Srs. Constituintes, causa-me espécie que o
Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna, Líder do Governo na
Assembléia Nacional Constituinte, arvore-se em defensor
do Regimento Interno.
Esta Casa tem visto, ao longo de seus trabalhos, procedimentos os mais lamentáveis daquele que se intitula
Líder do Governo, contrariando frontalmente não só o
que dispõe o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, como também o decoro parlamentar.
Todos nós ternos gravado na memória o episódio
ocorrido quando da votação do Projeto de Deeísâo n.? 1,
em que a Assembléia Nacional Constituinte foi exposta à
socíedade como algo que não eorrespondía às expectativas de seriedade esperada pela própria sociedade.
Sabemos perfeitamente que houve uma apuração do
episódio. O próprio Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte já se certificou de que o que ocorreu contraríou o Regimento Interno, fato que o levou a um posicionamento: ter de decidir quando encaminhará ao plenário da Assembléia Nacional Cünstituinre o projeto de
Decisão n.O 1, que trata da auditoria da dívida externa.
Sabemos que a questão da dívida externa é assunto que
envolve profundamente os interesses nacionais. Os mais
legítímos e relevantes interesses nacionais estão vinculados à dívida externa.
Entretanto, hoje, superado o episódio, ao que tudo
indica, agora o Líder do Governo, invocando equivocadamente o cumprimento do Regimento, age dentro da Assembléia Nacional Constituinte, como disse, em uma feliz
expressão, o saudoso Senador Lucena, promovendo a conspiração auricular, na medida em que, todas as vezes ...
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Vossa Excelência deveria usar argumentos ...
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Não estou
concedendo apartes a V. Ex. a
Sr. presidente, gostaría que me fosse garantido o
direito à palavra, sem qualquer interferência.
O Senador Fábio Lucena, da tribuna desta Assembléia
NacionaJ: Constituinte, denunciou o Líder do Governo de
tentar promover a "conspiração auricular", visto que
corria atrás de outros Constituintes falando nos seus
ouvidos, solicitando que os mesmos se retirassem do plenário.
Ao que tudo indica, não foi possível ao Líder do Governo fazer, no último sábado, a "conspiração 'auricular"
a que está habituado a pratícae, Perdeu a oportunidade
de realizá-la e, em perdendo a oportunidade, hoje, constata que o Projeto de Decisão n.O 4, que atende aos mais
relevantes interesses nacionais, foi aprovado pela Comissão de Sistematização. Não há por que, nesta altura dos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, argumentar, procurar torcer as verdades regimentais, visto que o
nosso próprio Regimento Interno, no mesmo sábado em
que o Projeto de Decisão n.o 4 foi votado, estava sendo
contornado, através de acordos de Lideranças.
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No momento em que me dirigi a V. Ex. a , Sr. Presidente, com o objetivo de desanuviar a pauta da Assembléia Nacional Constituinte, para que os trabalhos pudessem ser agílízados, formulei uma solicitação no sentido
de que os Proletos de Decisão n.os 4 e 5 fossem votados
naquela mesma reunião.
Respondeu V. Ex. a que convocaria uma reunião extraordinária logo após. Naturalmente, o Líder do Governo, não estando atento aos trabalhos que se desenvolviam
nesta Casa, ausentou-se do plenário e, em se ausentando,
agora procura intempestivamente apresentar o seu reeurso. Todos sabemos que, de acordo com o Regimento, os
recursos devem ser apresentados antes de iniciada a votação seguinte. E hoje, S. Ex. a apresente um recurso de
forma intempestiva, descumprindo, assim, o Regiment-o
Interno da Assembléia Nacional Constituinte. Quanto a
esse recurso, devemos considerar a grande importância
do Projeto de Decisão n.O 4, a relevância de ser submetido
ao Plenário da Constituinte já aprovado pela Comissão
de Sistematização e, acima de tudo, que não se pode, no
atual momento, invocar detalhes, realizar alianças entre
regimentos, de modo a fazer com que a Comissão de Sistematização seja, isto sim, desmoralizada na Constituinte,
desmoralizada diante da sociedade. Na Aasembléía, Nacional Constituinte votou-se de acordo com o Regimento
Interno.
Não podemos, de forma alguma, permitir que aquele
que tem feito tudo - e conseguido - com o seu procedimento, para levar a Assembléia Nacional Constituinte
a uma grande desmoralização diante da sociedade, possa,
ainda, no dia de hoje, se atrever, diante da imprensa,
diante de todos os Oonstituintes, diante dos poucos brasileiros que estão presentes nas nossas galerias, continuar
procedendo dessa forma que lhe é usual. Estou convencido de que V. Ex. a , Sr. Presidente, não irá curvar-se
diante de mais um procedimento que adjetivo como escuso, porque contraria o Regimento e os interesses nacionais, procedimento que, partindo de quem parte, não
nos causa qualquer surpresa. (Palmas.)
O ER. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço a atencão dos nobres Constituintes, primeiro, para o fato de
que as questões de ordem devem ser formuladas em um
prazo determinado. que é exíguo. Provavelmente deixarei
transpô-lo, mas com certa limitação. Não se pode usar
questão de ordem para proferir discurso paralelo.
Em segundo lugar, quero chamar a atenção dos meus
prezados colegas para o art. 20, § 4.° da Comissão de Sistematização, que determina o seguinte:
"Encerrada a discussão, será dada a palavra ao
autor, por 5 (cinco) minutos, e, em seguida, por
até 15 (quinze) minutos ao Relator, que poderá
conceder apartes, passando-se à votação do parecer, sem encaminhamento."
A norma contida no art. 20, § 4.°, atinge perfeitamente a situação em que nos encontramos, porque a discussão
foi encerrada na reunião anterior. Requeri uma reunião
extraordinária, mas sobre essa parte, objeto de reclamação do nobre Líder da Maioria, responderei depois.
Quero pedir a atenção e a colaboração dos meus ilustres colegas para essa determinação do Regimento.
Concedo a palavra ao Líder do Partido da Frente Liberal, que a solicitou há 5 minutos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, parece-me que todos estamos,
antes e acima de tudo, tutelados por um Regimento Interno. E esse regimento tem de ser seguido. Não podemos,
de forma alguma, písoteâ-Io, porque for!li dele não chega-
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remos a qualquer conclusão e não faremos a Constituição
que o País tanto deseja, e reclama de nós. Parece-me
que no contexto desta Assembléia Nacional Constituinte
existem parlamentares Constituintes que, por não quererem seguir o regimento e por falta, talvez de maior criatividade, para participar, de outra forma, dos trabalhos
que aqui se realizam, têm o hábito - diria criativo em
excesso - de trazerem, para o âmbito desta Comissão,
matérias que aqui não devem ser, de forma alguma avaliadas.
O Regimento Interno é claríssimo, Sr. Presidente e
Srs. oonstítuíntes, na definição de projeto de decisão.
Aliás, devo dizer a V. Ex.a , e todos sabem muito bem disso, que a matéria foi motivo de debates acalorados, para
que pudéssemos chegar a este artigo, que significa ° consenso de todos os partidos com assento nesta Casa. Portanto, todos nós, até pelo consenso, isto é, porque aceitamos participar da redação deste artigo, estamos obrigados a obedecê-lo. Mas ° que diz o artigo? O art. 59, no
seu § 7.°, diz o seguinte:
"Os projetos de decisão destinam-se a sobrestar medidas que possam ameaçar os trabalhos e
decisões soberanas da Assembléia Nacional Constituinte, necessitando ter o apoiamento de 1/3
(um terço) dos Constituintes. São encaminhados
à Comissão de Sistematização que, no prazo de
5 (cinco) dias, emitirá parecer prévio, sendo arquivado definitivamente o projeto que dela receber parecer contrário. Caso tenha parecer favorável, a decisão final será proferida pelo Plenário, por maioria absoluta de votos, em dois turnos de discussão e votação."
Parece-me claro que o projeto em análise não vai sobrestar o bom funcionamento da Assembléia Nacional
Constituinte. Portanto, seu Presidente deveria despachar
dizendo "arquive-se", e, de imediato, indeferi-lo, porque
aqui ele não poderia ter chegado. Assim, evitaria que perdêssemos tempo, de tanta valia para o prosseguimento
dos trabalhos que o Constituinte reclama. Desta forma,
digo a V. Ex.a que aprovamos o que não deveria ser aprovado, e votamos o que não deveria ser votado. Nenhuma
instância, nenhum órgão governamental, nem o Governo
Federal, nem o Banco Central estão obrigados a obedecer aquilo que, no mínimo, não está de acordo com o Regimento da Constituinte. Portanto, votamos no que nada
vale, na demagcgía, e com quem não quer dar contribuição maior para os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço a licença para dizer que o Vic·e-presidente Aluízio Campos pediu a palavra. S. Ex. a tem preferêncía, como membro da
Mesa. Os srs. Constituintes estão me alertando que está
encerrada a discussão. Sei disto, mas não vou encerrá-la,
porque quero dar a palavra a todos aqueles que manifestarem opíníôes passíveis de serem aprovadas.
.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Aluízio Campos)
Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão, na reunião de
sábado último, estava eu no exercício da Presidência desta
Comissão, e o autor do projeto, eminente Constituinte
Paulo Ramas, apresentou pedido !para votarmos, naquele
dia o Projeto de Decisão n.o 4, de sua autoria. Permiti-me
ind~ferir seu requerimento e designar a reunião de hoj e
para essa votação, exatamente porque, segundo o Regimento da Comissão, não poderíamos votá-la no sábado
ou no domingo, por não se tratar de matéria constitucional. Porém, na reunião de sábado S. Ex.a apresentou outra solicitação, de natureza diferente: requereu a
V. Ex.a, Sr. Presiãente, que, encerrada a reunião relativa
ao projeto de Constituição - que foi rapidamente votado.
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em virtu~e do acordo de lideranças -, fosse convocada
uma sessao extraordinária, na qual se realizaria a votação
do seu projeto.
Essa reunião voltou a ser presidida por mim. O Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte dispõe, no seu art. 21, que os projetos relativos a matéria
constitucional devem ser votados por maioria absoluta.
Mas o art. 33 do Regimento Interno permite que a votação
seja por maioria simples, quando a matéria não for de
natureza constítucíonaí. Anteriormente, nos projetos de
decisão que não eram evident.emente :'€la,tivos a matéria
constitucional, adotamos o critério de votá-los por maioria
simples. Ocorre, entretanto - quero aqui me penitenciar
por ter aceito o resultado da votação -, que os projetos
de decisão podem ser, ou não, matéria constitucionaL
Quando os projetos, por sua natureza, são de matéria
constitucional, em virtude do disposto no próprio art. 33
do Regimento Interno da Constituinte, a votação deve
ser por maioria absoluta. E o projeto apresentado pelo
nobre Deputado Paulo Ramos dispõe que se inclua na
Constituição uma disposição proibitiva da conversão de
qualquer parcela da dívida externa em capital de risco.
Esse é o objetivo do projeto. Então, esta Comissão deixou
de apreciar se, por sua natureza, esse projeto versa ou
'
não, matéria constitucional.
Acho que a Comissão deveria ter-se pronunciado sobre
essa matéria, porque o projeto de decisão, quando não
versa matéria constitucional, pode, evidentemente, ser
aprovado, no meu entender, por maioria simples. Mas
quando objetiva incluir na Constituição uma disposição
para prever, suspender, proibir ou conceder alugma coisa,
contra ou a favor de alguém, essa matéria passa a ser
constitucional.
Num processo de elaboração constitucional, evidentemente
constitucional tudo aquilo que a maioria da
consütuínte decidir deva ser incluído na Constituição,
e inconstitucional aquilo que a maioria excluir dessa
decisão.
Sr. Presidente, a sugestão que me permito fazer a
V. Ex.a é considerar este aspecto da constitucionalidade,
ou não, do Projeto Paulo Ramos, para que o Plenário da
Comissão se manifeste, autônoma e soberanamente, sobre
este aspecto. se este Plenário entender que a matéria é
de natureza constitucional, a conseqüência óbvia será
anular a votação realizada anteriormente, por maioria
simples, para submeter a proposição, novamente, à apreciação dos Srs. Constituintes, dentro do critério que for,
então, estabelecido pela maioria.
é

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) vra o Sr. Constituinte Lysâneas Maciel.

Tem a pala-

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL Sr. Presidente, veja V. Ex.a as dificuldades com que se
defronta a Comissão de Sistematização. Até agora, não
aprovamos sequer um projeto, não prosperaram aqui
quaisquer diligências, quaisquer auditorias. Na primeira
vez em que esta Comissão teve a dignidade de aprovar
uma decisão de interesse nacíonal, procura-se, por pressões, das quais desconhecemos a origem, .anular essa
decisão, tomada soberanamente, a fim de modificá-la.
Desejo, Sr. presidente, chamar a atenção de V. Ex.a,
eminente constitucionalista, para um aspecto interessante.
Por que essa adoração por um Regimento, que, aliás, foi
seguido? A votação foi expressiva e esmagadora. Não
houve, como alegou o Lider do Governo, desaprovação
por parte do eminente Relator. S. Ex. a a acompanhou,
dizendo que, no mérito, estaria de acordo com a proposta.
Seu parecer foi lido aqui. Apenas S. Ex.a achou que talvez
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não se enquadrasse nesta fase. Mas surgiu a hipótese da
remessa ao Plenário da Constituinte.
Estamos, portanto, procurando firulas regimentais,
interpretações como essa, em matéria de transformação
da dívida externa em capíta; de risco. Com apenas 10%
do valor da dívida, Sr. Presidente, pode-se cuidar de
todas as empresas nacionais.
A esta altura, no entanto, é mais importante para
esta maioria, que talvez não tenha sensibilidade, ficar
pesquisando dispositivos regimentais, quando o que está
em jogo é algo muito mais importante. A lei, o Regimento,
tudo isso visa a fazer entender os fins sociais a que se
destinam. Mas o que se quer proteger aqui, neste caso,
é a empresa nacional, cujo assalto se iniciou em 1966 com
a famosa Lei Roberto Campos, que, ao mesmo tempo em
que instituía o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
também visava a atrair o capital estrangeiro, sem quaisquer ônus ou encargos sociais e trabalhistas. E isto aqui
é uma continuidade desse processo. Ag-ora estamos esquecendo que durante vinte anos foi utilizado um Imenso
arsenal de arbítrio e violência para consagrar o assalto
consentido à empresa nacional.
.Já há decisão tomada, após discussão longamente praticada, em três ou quatro reuniões desta Comissão de
Sistematização, das quais V. Ex. a participou. O que se
deveria buscar aqui, a partir de mecanismos jurídicos e
legais, é a proteção de um bem jurídico maior. Que bem
jurídico maior é este? A resposta é clara para todos os
patriotas, para todos aqueles que não têm interesses nem
vinculações com empresas multínacíonaís: o que se está
procurando proteger é a empresa nacional, não um Regimento autoritário e mal feito, que tem sido constantemente violado e que, a esta altura, teve uma única decisão favorável. Esta Comissão, Sr. Presidente, ficaria virgem se não tivesse tido a dignidade de apoiar e aprovar
pela primeira vez, um projeto que visa ao interes~
nacional.
A questão de ordem, então, é a seguinte: em primeiro
lugar, tenho a impressão de que falece a V. Ex. a competência para decidir esta questão. Os recursos devem ser
dirigidos muito mais ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte do que ao Plenário da Comissão de Sistematização. Portanto, esta não é uma questão que possa
ser decidida aqui e agora.
Este, o aspecto fundamental: que visa a lei? O Regimento, que deve visar? Será que é sua finalidade estancar
o interesse nacional? Será que deve atender ao desejo
de uma maioria - não se sabe ligada a quem - Sr. Presidente?
Este, o principal aspecto. Parece que nos apegamos
demasiadamente a um dispositivo regimental, em detrimento do interesse nacional. 'I1enho a impressão de que
o que está sendo posto em xeque aqui - confio na cultura
e. I!-a reputação de V. Ex.a - é a de~isão entre um dispoSitIVO espuno e menor de um Reglmento e o interessa
nacional. :É isto que está em jogo, Sr. Presidente.
Não podemos permitir que uma interpretação de última hora anule uma decisão soberana da Comissão de
SistemaJtização; do contrário, esta encerrará seu trabalho
sem que tenha aprovado um só projeto. Criou-se, então,
uma farsa. E esta Comissão seria inútil, caso não tivesse
tido a digmidade de aprovar um projeto que atende ao
. .
interesse nacional.
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O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, eu gostaria de levantar uma questão sobre algo que me causou surpresa.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, concordo em ceder o aparte a S. Ex,a
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado, Constituinte Adolpho Oliveira.
Sr. Presidente, causou-me enorme surpresa a convocação desta reunião para hoje, porque, pelo nosso Regimento, esta reunião não poderia, em hipótese alguma,
ser convocada para discutir o Projeto de Decisão n.o 5.
O Regimento é muito claro. O Relator tem dois dias
para dar seu parecer, Durante três reuniões consecutivas,
em dias alternados, discutem-se os projetos de decisão.
Se não houver quorum no primeiro dia, convoca-se para
o segundo; se não houver quorum no segundo dia, convoca-se para o terceiro. Os Projetos de Decisão n.os 4 e 5
sofreram discussões e votações na quinta-feira, na sextafeira e no sábado. PDrtanto, cumpriu-se o Regimento.
Houve quorum para votação do Projeto de Decisão n.O 4,
que foi aprovado. Na votação do Projeto n.> 5 não houve
quorum e portanto, a proposta já deveria ter sido encaminhada ao Plenário, conforme determina. o Regimento.
Estranhei muito, mas agora estou vendo por que razão
esta reunião foi convocada. Creio que não o tenha sido
por V. Ex.a Imagino que o Vice-Presidente, ou alguém
que não estivesse atento a este fato, a tenha convocado.
E o próprio Vice-Presidente, hoje, na tribuna desta Comissão, chegou a duvidar da questão de quorum. ora, a
questão foi amplamente discutida, e S. Exa sabe disso. A
Comissão de Sistematização definiu a questão de maneira clara, lógica e objetiva, em inúmeras discussões. Apelo
para o testemunho do nobre Constituinte Adolfo Oliveira
e mesmo o do Sr. Relator, Constituinte Bernardo Cabral.
Decidimos, nesta Comissão, que projeto de decisão seria
aprovado por maioria simples. Para votação sería exigida
a ipresença da maioria absoluta, mas a aprovação se daria
por maioria simples.
Sr. Presidente, minha questão de ordem é no sentido
de que V. Ex.a leve em consideração esses fatos. Esta
reunião foi convocada de maneira irregular. Não sei quem
provocou sua convocação, mas não tem cabimento a realização desta reunião, tampouco qualquer requerimento no
sentido de tentar fazer voltar atrás uma decisão tomada
pela Comissão. Isto, sim, é um absurdo, um aehíncalhe,
uma desmoralização que se está querendo promover contra a Comissão de Sistematização. E confio na dignidade
e na tradicão do trabalho de V. Ex.a, homem que certamente não-se deixará dobrar por. manobras escusas e mal
intencionadas, com as que aqui se fízeram para provocar a convocação desta reunião e apresentando requerimento para que esta Comissão volte atrás em sua decisão.
Sr. Presidente, isto é um absurdo ínomínável, e espero que V. Ex.a não aceite!
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Presidente, peço a palavra para contestar a questão de ordem levantada pelo nobre colega.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidência deseja fazer uma rápida comunicação: há uma questão de ordem, levantada pelo nobre Constituinte Ademir
Andrade, inserta numa outra questão de ordem que ainda
o

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra o nobre Constituinte Adolfo .Oliveira, inscrito com antecedência.
.
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não está decidida. De maneira que não posso desembaraçar à segunda questão de ordem sem que a ;primeira
esteja resolvida. Peço ao Constituinte Ademir Andrade
que tenha paciência. Posteriormente examinaremos sua
questão de ordem. De minha parte. considero que S. Ex. a
tenha infringido o Regimento, ao levantar, paralelamente, uma questão de ordem, antes que a outra fosse decidida.
Tem a palavra o nobre Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE NILSON GmSON - Senhor
Presidente, peço a palavra para contestar a questão de
ordem argüida pelo Constituinte Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex. a poderá fazê-lo após a 'Primeira ter sido decidida. Só então
:passal.'enJ.os a examinar esta última questão de ordem.
Seria ilógico, após havermos questionado o direito do Senhor Constituinte Ademir Andrade de levantar questão
de ordem, conceder a palavra a alguém para contestar
a questão de ordem que estou a questionar.
Tem a palavra o Sr. Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Senhor Pl.'esidente, em primeiro lugar, desejo escusar-me
perante a Casa pela veemência, muito pouco habitual,
que utilizei ao falar no último sábado, quando começava
a reinar certa confusão no Plenário, em raee da iminência de uma reabertura da discussão do projeto de Constituição. Não creio que me haja, excedido na linguagem,
mas usei um tom que não é o que nabitualmente orienta
minhas intervenções.
Sr. Presidente, venho à tribuna não para suscitar uma
questão de ordem, muito menos para encaminhar a votação do Projeto de Decisão n.O 5. De duas uma: ou o
projeto é arquivado por decurso de prazo, devendo ser
encaminhado à Presidência da Assembléia Nacional Constituinte para deliberação - se computarmos o sábado,
como foi feito para o Projeto n.o 4 -, ou esta reunião
não poderia ter sido convocada por não ter sido observado dispositivo - para o qual talvez os colegas não tenham atentado bem - incluído em nosso Regimento por
iniciativa do combativo, ilustre e digno colega, Constituinte Roberto Freire. Trata-se do art. 4.0, inciso XII, que
diz o seguinte:
"São atribuições do Presidente, além de outras previstas nesta Resolução, quanto às reuniões da Comissão: ...
XII - organizar e designar a Ordem do Dia,
com a colaboração de um representante de cada
partido com assentos a Comissão."
E por que, Sr. Presidente? Receava o nobre Constituinte Roberto Freire que, eventualmente, a Presldêneía
pudesse receber pressão de um ou outro representante,
um ou outro Líder, e convocasse reunião extraordinária
sem o conhecimento e a preparação dos demais. AcolhemOS as iniciativa do oonstítuínte Roberto Freire, que
consta, assim, do Regimento. Nenhum de nós, representantas de outros ,partidos que não aquele que porventura
haja provocado a realização desta reunião de hoje, como,
de resto, daquela reunião extraordinária de sàbado à noite, foi consultado sobre a organização da Ordem do Dia.
se existe este dispositivo do Regimento, é para ser cumprido.
Quero deixar registrado meu protesto. Se esta reunião
prosperar, dela não poderei participar, já que para ela.
não pude preparar-me por não haver sido consultado sobre a organização de sua Ordem do Dia.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Peço a
palavra, Sr. Presidente.
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O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Presidente, fui mencionado pelo nobre Constituinte Ademir
Andrade como tendo convocado irregularmente a reunião
que deveria ser realizada hoje.
O prazo estabelecído para votação dos projetos de decisão é de cinco dias. O projeto entrou na Comissão de
Sistematização no dia 6, tendo sido distribuído ao Relator, para que S. Ex.a prolatasse o seu parecer. Sexta-feira, dia 10, foi o quarto dia. Como no sábado e domingo
houve votação - e não corre o prazo na Comissão -, a
reunião foi convocada para hoj e, a fim de serem votados
os dois projetos de decisão cujas discussões haviam sido
encerradas exatamente na sexta-feira. Acontece que, através de requerimento de convocação extraordinária, no sábado, o Sr. Presidente Afonso Arinos decidiu atender à
convocação. E foi feita a votação do Projeto n.O 4, por
maioria simples. Então na Presidência, convoquei a reunião de hoje, para votação do Projeto n.O 5, dentro do
prazo estabelecido pelo Regimento. Em todas essas duas
reuniões encontrava-se presente o nobre Constituinte
Ademir Andrade. E não levantou S. Ex.a nenhuma questão de ordem a respeito da matéria, nem se manifestou
contrário a que realizássemos a reunião de hoje para a
votação das duas matérias.
Então, estranho muito que somente agora, em virtude da circunstância de ter sido votado o Projeto de Decisão n.? 4, S. Ex.a se haja lembrado de fazer uma impugnação, o que deveria ter ocorrido na devida oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desejo prestar um ligeiro depoimento, a bem da verdade.
Fomos o autor da questão de ordem que suscitou dúvida sobre o quorum na Comissão de Sistematização. Fundamentamo-nos no § 2.° do art. 21 do Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte, que diz:
"As deliberações nas Comissões e Subcomissões exigirão maioria absoluta de votos."
Este capítulo refere-se às Comissões, mas a minha
Comissão, por maioria, resolveu jogá-lo fora do Regimento, e foi buscar no capítulo referente ao quorum da Assembléia Nacional Constituinte as razões da Inversão do Regimento. Então, com base no art. 33, esta Comissão decidiu que eu não tinha razão e, por isso, o quorum seria
de maioria simples.
Diz o art. 33:
"As deliberações sobre matéria constitucional
serão sempre tomadas pelo processo nominal e
por maioria absoluta de votos dos membros da
Assembléia. As demais serão tomadas por maioria simples de votos, adotando-se o processo simbólico. salvo disposição regimental expressa ou
deliberação do Plenário em outro sentido."
Mas o art. 33 está colocado no Capítulo II, que dispõe sobre discussão e votação do Projeto de Constituição,
enquanto o art. 21 se insere no capítulo referente às Comissões, que disciplina a votação e o comportamento normativo das Comissões.
Não me conformei; fui derrotado. Firmou-se o princípio e inseriu-se no regimento da Comissão de Sistema'tização essa 'aberração - no meu entendimento, salvo melhor juízo. Portanto, hoje, projeto de decisão é votadopor
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maioria simples. Não deveria sê-lo. Como é possível um
projeto de decisão não tratar de matéria de ordem constitucional, mesmo quando aborda o assunto genericamente, como é o caso da proposta do Deputado Paulo Ramos,
que atinge matéria financeira, de ordem econômica e intervenção na iniciativa privada? Abuso de poder econômico é matéria de ordem constitucional! Entretanto,
nossos colegas acharam por bem discordar. É maioria simples, no seu entender, por não ser matéria de ordem
constitucional. A intervenção do Estado, através do Congr-esso, na ordem econômica, contra o abuso das empresas
estrangeiras, no que diz respeito a investimento no capital de empresas nacionais, não é matéria de ordem constitucional? É! Aí está o eminente Prof. Afonso Arinos,
uma das maiores culturas do Direito Constitucional brasileiro, que pod-e dizer se seu discípulo está errado ou não.
Este é o primeiro argumento.
Na reunião de sábado, porém, o ilustre Presidente em
exercício resolveu tomar uma atitude inusitada. Retiramonos, então, do plenário, para, não dar quo~um. E fom?s
sinceros ao afirmar que estávamos obstrumdo por nao
se tratar de matéria que arete a soberania da Constituinte.
Estávamos de acordo com o parecer do Relator, o Constituinte Bernardo Crubral, que - e aqui não USO a expressão "talvez" utilizada pelo Constituinte Lysâneas Maciel,
porque não 'é "talvez" - concluiu negando provimento, ::;0
projeto, dando-lhe outra dire~ao. S. Ex.a era c~J?-trarlO
porque feria o art. 59, do RegImento da ASs?n;!.:JleIa Nacional Constituinte. Nos acompanhamos a opmiao do Sr.
Relator que julgou a matéria improcedente. Mas aqui vieram outras expressões do cenário político brasileiro, inclusive o eminente Constituinte Fernando Henrique Cardoso,
que me surpreendeu ... S. Ex. a , considerado o "príncipe
da sociologia brasileira", disse: "Eu vou votar, mas no
plenário vou corrigir o. projet<;>. ":r;rão entendi o que ~. Ex.a
queria dizer, e me retirei. FOl fe~ta a votação nOl;l.lpal, e
meu nome foi ultrapasado. DepOls, volteí ao plenário. Os
Constituintes Paulo Ramos, Lysâneas Maciel e AdemirAndade exigiram do Presidente que eu declarasse meu voto
durante a votação. E eu contestei dizendo que estava
amparado pelo Regimento. O Sr. Presidente não me ate:r;deu, porém, e obrigou-me a votar. Declarei na oportunídade, que só votaria no fim, de acordo com o que preceitua o Regimento da Assembléia Naciona~ oonstítuínte.
Segundo esta lei interna, encerrada a votação, os que nao
tenham sido chamados no exato momento da votaçao se
dirigirão ao microfone, dirão o nome, o partido a que
pertencem e como votam. E ,s, Ex.a disse: "Se V. Ex.a
não vota, determino ao escrutinador que consigne em Ata
o voto de abstenção do Constituinte Gerson Peres".
Ora, com todo o respeito que tenho pelo Constituinte
Aluízio Campos, homem de bem, companheiro exemplar
nesta Casa, respondi-lhe que repelia o ato de S. Ex.a , por
estar exercitando um direito que era meu, eis que iria
votar por mim, e que eu recorreria ao Plenário. Democraticamente, S. Ex.a aceitou o recurso, de que dei entrada
hoje nesta Comissão - já deve estar chegando às mãos
do ilustre Prof. Afonso Arinos -, justamente argüindo
meu direito regimental e pedindo a nulidade, por vício,
daquela votação, uma vez que o Presidente não tem atrlbuíção regimental para votar em meu nome. S. Ex.a nao
sabia como eu iria manifestar-me. No final, eu iria ocupar
o microfone - não me omitiria - e iria votar contra,
porque não concordo em se querer defender o interesse
nacional violentando a lei.
Não posso, pois, aceitar os argumentos do eminente

oonstãtuínte Lysâneas Maciel, que quer defender o nosso
iPa,is, o interesse nacional, valendo-se, todavia, de uma ílegalidade. Não há respaldo, nem interna, nem externamente,
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para essa atitude. Não poderemos expulsar o capital estrangeiro que invade a economia ou a riqueza das nossas
empresas sob o signo da ilegalidade, porque aí está o
Supremo Tribunal Federal para apreciar a legalidade de
nossos atos. Temos, sim, é que defender a empresa brasileira dentro da lei, como quis o eminente Relator, Constituinte Bernando Cabral, que, baseado no Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte, deu solução legal ao
problema. Os colegas, entretanto, não quiseram ouvir o
Relator; por excesso de paixão política, ou ideológica,
quem tinha a maioria dos votos revolveu "na marra', con
(siderando o Regimento uma ballela, algo insignificante
dentro desta Assembléia.
Portanto, Sr. Presidente, mantenho meu recurso, pedindo a nulidade da reunião por vício de votação e infringêncía regimental.
Data venía, não concordo em que se utilize aqui o
dispositivo r~giment~l que refere a sábados e domingos,
P?rque el~ dIZ respeito a contagem de prazos, não írnpedíndo, pOIS, que se convoque a Assembléia Nacional COnstituinte nesses dias, em caráter extraordinário. É este o
meu modesto entendimento.
Quanto à idéia de que o Regimento permite que se
vote por outro Constituinte, trata-se de uma ínfríngêncía
da norma legal, de direito, que não pode prevalecer nem
garantir a limpidez e a lisura de uma decisão da Comissão
de Sistematização.
. Eram esta~, .Sr. Presidente, as considerações que deseJava fazer. SO~ICItO a V. E.x.~ que dê curso à reunião, para
exame do Projeto de Decísão n. o 5, e aprecie, no prazo, o
meu recurso, para declarar, ao final, se são ou não válidas
as minhas modestas considerações.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Senhor
Presidente, Prof, Afonso Arinos, nobres Constituintes, foi
levantado pelo emínente Líder do Governo o Constituinte
Ca~los ,Sant'fillna, através de reclamação, ~ problema relatívo a nulidade que ocorreu em face da discussão e votação d,e Projeto de Decisão que tomou o n.? 4/87. Argúi
o _nobr'e Constituinte Carlos Sant'Anna duas nulidades _
nao se trata de anulabílídade, mas de nulidade.
_ Argúi S. Ex. a , primeiro, que, efetivamente na votaçao de proj-eto de decisão que trate de matériá constitucional, há rieeessídads de quorum privilegiado. É o que se
entende do art. 33 do nosso Regimento:
"As deliberações sobre matéria constitucional
serão sempre tomadas p-elo processo nominal e
por maioria absoluta de votos dos membros: da
Assembléia."
Esse dispositivo, Sr. Presidente, nobre' Constituinte
Afonso Arinos, tem que ser interpretado conjuntamente
com o § 2.0 do art. 21, que também dispõe que as delíberações nas Oomíssões exigirão maioria absoluta de votos.
Está comprovado, materialmente, que, de fato, não
houve esse quorum privilegiado. É o primeiro aspecto a
ser trazido à discussão.

o outro trazido à tribuna, pelo nobre e ilustre Constituinte Adolfo Oliveira, refer-e-se ao inciso XII do art.
4.0 , que dispõ-e o seguínte:
"Art. 4.° São atribuições do Presidente, alési
de outras previstas nesta Resolução, quanto às
reuniões da Comissão:
XII - organizar e designar a Ordem do Dia,
com a colaboração de um representante de cada
partido com assento na Comissão;"
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São estas as duas nulidades argüidas pelo nobre
Constituinte Carlos Sant'Anna. A nosso ver, a grande dificuldade que se levanta para a cultura e a inteligência
de V. Ex.a - um dos mais eminentes constitucionalistas
e também mestre em matéria de Direito Processual - é
a conduta que V. Ex. a deve adotar para declarar a nulidade do ato. Esta, a grande dificuldade com que V. Ex. a
se depara.
Por que? Porque, quanto à nulidade, teríamos que os
efeitos dos atos seriam ex nuno, e, no caso, se tossem
declarados anuláveis, os efeitos seriam ad nunc, É a grande diferença.
Todavia, há um assunto a ser trazido aqui à discussão.
Primeiro, todos os fatos e atos jurídicos processuais
de chamamento, de convocação, para serem acionados,
constituem-se em matéria de ordem pública, como o são
também, em Direito, todas as matérias de prazo.
Logo, data venía, a dificuldade que V. Ex. a poderia
hoje vislumbrar é que não se trata de ato anulável, mas
sim, de declaração de ato nulo.
Logicamente, o ilustre Presidente da Assembléia Nacional Constituinte poderá declarar, com a maior tranqüilidade jurídica, dados os seus altos conhecimentos doutrinários, a nulidade daquela votação, reconhecendo de
ofício que foram infringidas normas processuais concernentes ao chamamento para que os Constituintes comparecesem à reunião, a fim de discutir a matéria que
estava em pauta, bem como a necessidade do quorum
qualificado regimental.
Poderia citar inúmeras e reiteradas decisões do Excelso Pretória nesse sentido, quando se discute matéria
constitucional. Poderia até lembrar um caso ocorrido
quando da apreciação de processo oriundo do Rio Grande
do Sul, em que no Excelso Pretória, através do Ministro
Pedro Lessa, foi argüida, na oportunidade, a nulidade da
decisão por não ter sido adotada com obediência ao quorum qualificado regimental, muito embora já houvesse
aquela Corte até decidido, na oportunidade, tal julgamento. Foi o julgamento declarado nulo de oficio.
Acredito que, com os ensinamentos que sempre nos
trouxe à Assembléia Nacional Constituinte, pode V. Ex.a,
com a maior tranqüilidade jurídica, declarar nula ipso
facto e pleno jure a decisão referente ao Projeto de Decisão n.O 4/87.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Celso Dourado.
O SR CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Senhor
President~, entendo que as leis, as normas e os regimentos são importantes. Aliás, posso dar um testemunho de
caráter pessoal. Faço questão de cumprir leis, norm~ e
atender a regimentos. São pontos da minha fo~açao e
tradição, além da eonscíêncía humana bem sensível de
que acima das leis, dos regimentos e normas estao as
situações existenciais, significativas e decisivas para a vida do ser humano. Esse Projeto de Decisão foi analisado
em três reuniões.
Muitos Constituintes deveriam estar presentes aqui.
A Comissão de Sistematização é constituída de 93 membros. Esperávamos que todos 'aqui estivesse!ll para decidir
esta questão importantíssima, que - aSSIm entendo está acima das normas e do próprio Regimento, porque
é decisiva para a vida de milhões de brasileiros.
Sr. Presidente lutei para que este projeto fosse aprovado pois acredik> que a negociação da dívida por ações
de e~presas ou por empresas' nacionais é sumamente
importante e decisiva para a vida do nosso povo. Usei o
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argumento de que não aceitaria discutir a negociação da
divida antes de apreciar a conveniência de sua auditoria,
Tivemos um projeto de decisão analisado por esta Comissão a respeito da necessidade, da premência e da urgência
de uma auditoria. Depois, esses mesmos argumentos regimentais, essas mesmas questões e normas foram levantados e, até hoje, ela não foi realizada. Temos sido muito
ágeis em defender o Regimento, mas não temos tido presteza e firmeza para tomar uma decisão tmportantíssíma
para o futuro do nosso povo, fazendo um'! auditoria e
um estudo da dívida.
Temos sido maus negociadores. Cheguei a dizer ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte que talvez
devêssemos abrir mão dos Ministros da Fazenda com
extrema capacidade teórica, dos economistas, de nomes
respeitados pela comunidade nacional e internacional, e
escolher um bom negociador. O Brasil está precisando de
um bom negociador, que possa, sobretudo, ter conhecimento prévio daquilo que irá negociar: a divida externa.
Ela é meio enrolada, ninguém tem dúvida a esse respeito,
porque em torno de sua história fortunas surgiram e desapareceram. Chegou o momento de se tormar uma decisão.
Alguns fizeram fortunas muito rapidamente. Lembro-me
de que uma figura do regime autoritário foi apresentada,
em uma revista alemã, como a que foi contemplada com
o maior enriquecimento pessoal do mundo em um curto
espaço de tempo.
Isso tudo tem a ver com a divida, e não estamos
preocupados com a auditoria que a ela diz respeito, mas,
sim, com a obediência ao Regimento e às normas, que
entendo serem muito importantes. Faço questão de atender ao Regimento, de cumprir normas e leis em todos os
sentidos. Mas 'Coloco sempre acima da lei as questões
humanas e as questões essenciais.
81'S. Lideres, este é um momento de reflexão. V. Ex. as
têm responsabilidade, porque esse projeto é decisivo para
milhões de brasileiros, sobretudo os brasileiros marginalizados, que não discutem a divida, não discutem o Regimento, que sequer se preocupam com a lei, pois, de tão
magrinalizados que estão, a sua voz, os seus anseios e
os seus interesses nunca são levados em consideração.

Ouço, com prazer o Constituinte Nilson Gibson.
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Nobre
colega, até agora não se discutiu, em hipótese alguma,
a maneira de conduzir processualmente a matéria que
está em discussão. V. Ex. a argúi com bastante inteligência
e cultura - e por isso o aplaudo - a matéria do mérito.
Concordo integralmente com o nobre Constituinte. Todavia, V. Ex.a dá uma colocação tão exata ao problema e
um destaque tão grande que efetivamente reconhece ser
o assunto de extrema importância. Somente ajustando-o
à hipótese do art. 33 e ao § 2.0 do art. 22 poderíamos
apreciar a matéria, com aquele quorum privilegiado que
V. Ex.a argúi com tanto brilhantismo. Realmente, quanto
aos argumentos aduzidos por aqueles que demonstram a
nulidade do ato, V. Ex. a não os contestou. Por isso, quero
parabenizá-lo.
O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Agradeço a V. Ex.a o aparte, mas estou preocupado com um
aspecto. Mais uma vez, o nobre colega chama a atenção
para o fato de que todos estamos de acordo com o mérito.
Porém, somos muito vagarosos para tomar as decisões precisas na hora certa, 'Com urgência para decidir um problema que diz respeito ao futuro do nosso País. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Virgildásio de Senna.
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o SR. CONSTITUINTE VIRGlLDÁSIO DE SENNA Sr. Presidente, quero dirigir-me de modo especial a
V. Ex.a , que foi convocado a resolver uma questão de
ordem íntempestívamente apresentada pelo nobre Constituinte carlos Sant'Anna.
A matéria em discussão não se reporta clara e exclusivamente a questões de ordem. Não é o Regimento que
está em causa, nem é a sua discussão que me traz a esta
tribuna, mas, sim, a causa nacional, a razão do Brasil, o
que aqui está exposto e precisa ser defendido. Entretanto,
não pode sê-lo, na medida em que uma parcela de seus
mandatários pretende colocar-se atrás do biombo e das
cortinas do Regimento, escusando-se de discutir, em profundidade, a matéria que V. Ex.a é chamado a resolver.
Esta Casa está tratando de uma das maiores negociatas
já montadas neste País para furtá-lo, para comprometer
o seu futuro, desnaturá-Io, desnacíonalízá-Io, vendê-lo.
Este, Sr. Presidente, o motívo, a razão de ser do PrQ[eto de Decisão n,v 1, apresentado a esta Casa pelo nobre
representante do Estado do Ri<J de Janeiro.
Sr. Presidente, aqueles que acompanharam a história
do PMDB, que sustentaram e sustentam as suas bandeiras
sempre consideraram que Congresso Nacional é o caminho apropriado para o enfrentamento e a resolução da
questão da divida externa brasileira. A conversão da dívida externa em cruzados e a ínternalísacão desta dívida
constituem um dos pontos fundamentais na discussão
desse tema.
Nesta Casa, os nobres Constituintes que se sentam à
direita, comprometidos historicamente com o endividamento do País, que silenciaram durante tantos anos, permitindo que o Pais fosse postejado, dividido, ficou endividado, sacrificado, esses mesmos - naquilo em que Jesus,
quando discutia o problema dos que lavam as mãos antes
das refeições, que rezam todas as noites ao dormir, que
fazem o rito, mas não têm o mérito da questão, deu-lhes
o nome de túmulos caiados - procuram sempre esconderse atrás de questões preliminares, de normas regimentais
quando se discute o futuro do nosso País.
V. Ex.a, Sr. Presidente, é um homem que a Nação inclusive todos nós - se acostumou a admirar, a respeitar.
E a palavra de V. Ex.a, nos. desvios a que querem conduzir
a Nação, sempre, e em todos os momentos, foi capaz de
discernir e de decidir no sentido do interesse nacional.
Esta a causa que hoje é trazida a V. Ex. a Não se trata
- como quiseram embaír a boa fé de V. Ex. a - de questão
constitucional. O que propõe o nobre Constituinte Paulo
Ramos não é que se inclua na Constituição disposição
proibitiva, da conversão da dívida externa em capital de
risco, mas que a matéria venha a esta Casa para ser decidida no bojo global da dívida externa.

°

Aqueles que estão aqui levantando questões de ordem, defendendo que a decisão seja revogada, diziam que
o Presidente José Sarney - que corajosamente foi capaz
de, em determinado instante, em ato unilateral, decretar
a moratória - não sustentaria nem mais um mês a situação do País, porque a retalíação dos credores internacionais iria destruir o Brasil, que estes iriam apossar-se dos
nossos bens no exterior, que a Nação ficaria desprovida
de suprímentos externos, e não mais se agüentaria. Pois
bem. O que esta proposição demonstra é a necessidade
de que a conversão da dívida se faça no bojo de uma
negociação global; que o oongresso Nacional, quando estiver funcionando, possa, de fato, manifestar-se sobre o
assunto e que este não seja decidido por ministros do
PMDB ou do PFL, mas discutido e decidido pela Nação,
por todos os seus órgãos, pelo Executivo, que mandará
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proposta a esta Casa para ser discutida pelo Legislativo,
com o Congresso funcionando, para examinar se nessa
conversão não estão embutidos interesses escusos, chantagem, ou comissões. O que está embutido nisto, Sr. presidente, é um diferencial de 40%, que é hoje o deságio dos
títulos brasileiros no exterior. O que propõe muitos é
comprar, hoje, por sessenta centavos, o dólar no exterior,
e no dia seguinte comparecer ao Banco Central para receber em cruzados 100% daquele dólar adquirido por sessenta centavos. Não há como, Sr. Presidente, resolver-se essa
questão de forma soberana, limpa, correta e decente sem
passar pelo Congresso Nacional. V. Ex. a tem em mãos
altíssima responsabílídade, neste instante. Não se atenha
a firulas, nem a normas secundárias. Sabe V. Ex. a que o
Regimento é um instrumento a serviço da vontade nacional, da nossa soberania e da nossa independência. Não é
instrumento que atrele, que [unge, que coloque imóvel a
Nação para que seja espoliada, roubada, sacrificada.
V. Ex. a , Sr. Presidente - sei, porque a Sua história nos
assegura - dará ao assunto a solução mais conseqüente,
lógica e prática, decisão do interesse nacional. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Marcondes Gadelha.
O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA _
Sr. Presidente, havia solicitado a palavra para me posícíonar a respeito da pauta da reunião de hoje e não sobre
a de sábado.
Vejo, entretanto, que há uma ou duas questões de
ordem ainda pendentes. A primeira é sobre a nulidade ou
não da votação do Projeto de Decisão n.> 4 e a segunda
sobre a própria realização da reunião de hoje. Então, eu
ficaria em dificuldade para avançar com a discussão a
respeito do Projeto de Decisão n.> 5, que versa sobre a
obrigatoriedade de transmissão dos processos de votação
no seio da Assembléia Nacional IConstituinte pelas emissoras de rádio e de televisão. Assim, Sr. Presidente, aguardarei que V. Ex. a resolva as questões de ordem pendentes
para, então, pronunciar-me se me for facultado pelo Regimento.
Para não dizer que não falei de flores, quero declarar
o meu espanto e surpresa em relação a algumas objeções
suscitadas neste Plenário sob a forma de questões de ordem.
Entendo que questão de ordem envolve interpretação do
Regimento Interno e não sua aplicação ou não. E curioso
como se tem questionado se V. Ex.a deve ou não aplicar
o Regimento. Este foi criado para defender as minorias.
Assim como a lei e qualquer forma de díscíplínamento
foram concebidas para amparar o direito das minorias;
seja diante das maiorias, s-eja diante da autoridade por
elas investidas, o Regimento é um meranísmo de defesa do
Plenário. Portanto, não cabe a este mesmo Plenário dizer
a V. Ex.a se deve aplicar o Regimento quando determinados interesses estejam em causa. A aplicação do Regimento Interno é um fato automático, inelutável e irrecorrível. Pode-se questionar a maneira de V. Ex. a interpretar
o Regimento, mas não a categoria absoluta de V. Ex.a na
aplicação ou não da nossa Lei Interna.
Digo mais, Sr. Presidente: não podemos brincar nesta
Constituinte de apresentação de projeto de decisão quando não esteja em jogo, efetivamente, o funcionamento desta Casa. Se abrirmos esse precedente, sob qualquer pretexto, não conseguiremos apresentar um texto constitucional a este País até o fim do ano ou até que se expirem
as chamadas calendas gregas. Repito, não podemos proceder dessa maneira, pois isso criará um precedente extremamente perigoso, por uma razão muito simples: a conjuntura é muito viva, muito versátil e muito forte. Ela
penetra em todos os desvãos da Assembléia Nacional Constituinte. Se aceitarmos um projeto de decisão que não
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vise à preservação dos interesses de funcionamento da
Assembléia Nadional Constituinte, 'estaremos, lemo disse,
criando precedente para apresentação de "n" projetos de
decisão sob o argumento de defesa do interesse nacional,
da soberania nacional ou de qualquer outra nobre motivação de que estejam imbuídos os Srs. Constituintes.
S,e porventura a inflação disparar mensalmente, alguém
tem dúvida se para 30% ou 4U%, não teremos projeto de
decisão sobre matéria de natureza econômica? Alguém
duvida se greves gerais eclodírem neste País, que esta
Constituinte não será solicitada a apresentar projetos de
decisão regulamentando a matéria? Alguém tem dúvidas,
se qualquer acidente ou incidente institucional turbar a
vida desta Nação, de que esta Assembléia Nacional Constituinte não será transformada em um mecanismo de elaboração de editos, de proclamações, de ucasses ou de
coisa que o valha? Sr. Presidente, temos um compromisso
com este País, que é o de votarmos uma Constituição. Não
podemos deixar que a conjuntura invada nossas obrigações e nossas responsabilidades para com a Pátria.
Ouço V. Ex. a, Constituinte Lysâneas Maciel.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - V. Ex.a
está descrevendo a tragédia do cotidiano, e ela não impressiona nem sensíbílíza V. Ex.a ::É claro que, se a inflação
atíngír os níveis a que V. Ex.a se refere, se tivermos acontecimentos como os que V. Ex. a acabou de repetir, é claro
que esta Assembléia Nacional Constituinte não poderá ficar
díscucíndo o Regimento; ela terá de entrar na apreciação
dessa conjuntura. V. Ex. a está proclamando que devemos
ignorar a tragédia do povo brasileiro. O Ministro do Exército declarou, hoje de manhã, que se for votada a lei de
anistia ele não a obedecerá. Esse é ou não um acontecimento relevante que impede o comportamento normal desta Assembléia Nacional Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA -,
Constituinte Lysâneas Maciel, V. Ex. a e todos os demais
Constituintes deste País dispõem de todos os foros para
incidir sobre a conjuntura. V. Ex. a se esquece de que existe
um Congresso Naconal ainda em funcionamento neste
País, que é o foro natural para tratar dessas questões.
(Palmas'> Se essas matérias são relevantes, não há por que
fazê-las competir com a elaboração constitucional; se elas
são importantes, o Congresso Nacional haverá de se pronunciar sobre elas com a mesma força que tem a Assembléia Nacional Constituinte.
(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)
Digo mais, Sr. Presidente: há inúmeros outros foros
para se discutir a conjuntura. Tenha a gravidade que tiver,
não há matéria que não seja do alcance do Congresso Nacional, isto é, das duas Casas, que, ao que me consta, até
esse momento não tiveram cerradas suas portas.
OUGo com prazer o nobre constituinte Paulo Ramos.
O SR. :CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Agradeço
ao Constituinte José Lourenço, Lider do PFL, a interferência para que V. Ex. a não me concedesse o aparte. Faço
questão de dizer que o projeto de decisão é do mais relevante interesse nacional, e certamente o Constituinte José
LOUrenço, por não ser brasileiro nato, não compreende
isso, mas há de ser levado a essa compreensão pelos trabalhos a serem desenvolvidos nesta Casa.
(Tumulto.)
(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidência apela aos Srs. Constituintes para que mantenham a
calma necessária ao prosseguimento dos nossos trabalhos.
A Mesa invoca as tradições do Parlamento brasileiro. Nos
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momentos mais delicados e graves sempre mantivemos
a nossa dignidade. Atenção ...
(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)
A Mesa não quer suspender a reunião, mas o fará se
continuar esta situação.
Peço aos Srs. Constituintes que me dêem o direito de
prosseguir a reunião, sem o que terei de suspendê-la.
Atenção. " Sr. Deputado Lysâneas Maciel, apelo a V. Ex.a
para que restabeleça a calma no Plenário. Apelo a
V. Ex.a como amigo, patrício mineiro, que restabeleça a
paz no recinto a fim de que possamos continuar com os
nossos trabalhos e não se veja a Presidência obrigada a
suspender a reunião. Apelo pessoalmente a V. Ex.a Muito
obrigado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presidente, posso prosseguir no aparte que, aliás delicadamente fazia ao Constituinte Marcondes Gadelha? S. Ex.a,
em su~ explanação, dizia que não estamos aqui para brincar de elaborar projetos de decisão. Faço questão de esclarecer ao nobre Constituinte que o projeto de decisão
por mim redigido foi subscrito por mais de 190 Constituintes, que certamente não estão brincando nesta Casa.
S, Ex. a pode externar suas próprias opiniões, mas não dizer
que os Constituintes que apresentaram projetos de decisão
não estão compreendendo a seriedade do momento. Vejam,
por exemplo, aqueles que apresentaram o Projeto de Decisão sobre auditoria da dívida externa. V. Ex.a, nobre
orador, antigo integrante do Grupo dos Autênticos nesta
Casa, ao tempo em que o então MDB resistia no regime
autoritário, surpreendeu a mim e a muitos outros no Rio
de Janeio - eu ainda não tinha mandato, mas acompanhava a atuação parlamentar de V. Ex.a - quando estranhamente assumiu posições contrastando com todas as
outras adotadas anteriormente e que sensibilizaram o Brasil inteiro. V. Ex. a sabe que hoje nesta Casa vivemos os
momentos mais difíceis da vida do País, e não estamos aqui
brincando com a apresentação de projetos de decisão. Fiz
referêncía ao Líder do PFL, Constituinte José Lourenço,
dizendo que S. Ex. a não está preparado para compreender
as questões de interesse nacional por não ser brasileiro
nato. Faço questão de dizer a todos os Constituintes aqui
presentes que vou denunciar S. Ex.a à colônia portuguesa
do Rio de Janeiro. Quero que todos os portugueses residentes no Brasil saibam como se comporta nesta Casa
um representante não brasileiro que aqui está por uma
concessão, pelo sentimento fraterno que une brasileiros e
portugueses. Quero concluir o meu aparte dizendo ao
C_onstituinte Marcondes Gadelha que este projeto de decisao tem duas características: a primeira delas é em relação a todos os atos que possam sobrestar os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte, a outra é sobre aquilo
que possa sobrestar as decisões soberanas da Constituinte.
A decisão soberana da Assembléia Nacional Constituinte há de ser a entrega de um texto constitucional ao
povo brasileiro, e certamente a conversão da divida externa
em capital de risco - dívida contraída de forma fraudulenta e escusa, em muitos casos já comprovados -, que
corresponde simplesmente a inviabilizar o futuro do Brasil, não permitindo que se cumpra aquilo que for estabelecido em qualquer texto constitucional. Saiba V. Ex.a, saiba
o Sr. Presidente e todos os Constituintes que hoje estamos
decidindo aqui o que há de mais relevante para a História
do País e não podemos permitir que alguns despossuídos
da nacionalidade interfiram sugerindo a V. Ex.a que não
me conceda aparte.
O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA Sr. Presidente, vou encerrar, mas não posso deixar de responder ao aparte do nobre Constituinte Paulo R~os.
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Quero dizer que comungo com todas as preocupações
de S. Ex.a com relação à divida externa do Brasil. Já houve uma proposta, através de projeto de decisão, relacionada com o problema da dívida externa, no sentido de realizar-se uma auditoria. Há também outra, relativa ao problema da negociação quanto à sua transformação em
debt to equity swaps,
Poderão surgir outros projetos de decisão, eis que são
inumeráveis os processos de negociação e, como se sabe,
em qualquer negociação há sempre risco de dano ou lesão
aos interesses nacionais. Mas não se trata apenas do problema da soberania nacional. Há inúmeros outros pontos
que podem ser trazidos à colação e que também colocam
em ricsco a soberania nacional.
Quero dizer a V. Ex.a que apoíareí, em gênero, número
e grau, qualquer proposição desse tipo ou de outra natureza apresentada no fórum adequado - o Congresso Nacional. Tem ele, tantos poderes quanto a Assembléia Nacional Constituinte, ou até mais, para lidar com a conjuntura.
Agora, devo dizer a V. Ex. a , 'quando rememora minha
participação no grupo autêntico do então MDB, que isso
foi uma passagem na minha vida que muito me honra e
envaidece. O ato de criação do grupo autêntico do MDB,
naquele tempo, foi precisamente a decisão tomada em Recife, em 1971, de se convocar a Assembléia Nacional Constituinte. Lutando nesse sentido há 16 anos, Excelência, eu
não abrirei mão de um milímetro da participação intensiva no propósito de se dotar o País de uma Constituição
escorreíta, à altura de nossos filhos. Esta é a posição da
qual não abdicarei, sem prejuízo de outras posições, em
todos os campos em que esteja em jogo a soberania do
País.
Não vejo, contudo, por que um assunto possa competir
com outro. Também não vejo sentido em que a defesa dos
interesses do País deva competir com o andamento da
construção constítucíonal, Sabe muito bem V. Ex.a que,
se for aprovado projeto de decisão à revelia, ao arrepio do
Regimento, outros virão e não teremos Constituição lavrada no País.
Sr. Presidente, não era esse o tema da minha fala. Eu
ia falar sobre o assunto da pauta de hoje. Se o Regimento
me facultar, gostaria que V. Ex. a mantivesse minha inscrição para o ato seguinte. Peço ainda a V. Ex. a que decida a
questão de ordem sobre o problema de interpretação do Regimento. O que não é aceitável, sob qualquer título, é que se
questione o direito de V. Ex.a aplicar o Regimesto ou que
esse Regimento possa ser aplicado apenas casuisticamente ao sabor dos acontecimentos, quando o interesse de dete~minada matéria relacionar-se sobre a vida desta Nação.
Assim sendo, Sr. Presidente, a aplicação do Regimento
é fato inerente à sua responsabilidade e atributo inescusável. Não se pode questionar, em momento algum, não
digo o direito, mas obrigação de V. E,x. a de aplicar o [Regimento. Pode-se questionar a interpretação de V. Ex.a
Não tenho a menor idéia sobre a interpretação que,
neste momento, está sendo elaborada por V. Ex. a Mas,
seja qual for, há um fato do qual não se pode fugir: V.
Ex. a deve aplicar o Regimento e decidir sobre os resultados da reunião de sábado e sobre a existência ou não desta reunião, da qual, surrealístícamente, estamos participando.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, tendo sido eítado pelo orador que antecedeu o
Constituinte Marcondes Gadelha, peço a V. Ex.a que me
conceda a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

Sábado 22 471

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, há tempos discute-se, não apenas no âmbito da Constituinte, mas ambém da Câmara
dos Deputados para a qual fui eleito em 1978, o assunto que passo a citar. Inclusive, houve alguém que achou que
eu não reunia as qualidades legais para me encontrar no
meio dos que aqui se encontram. O assunto foi levado ao
Tribunal Superior Eloeitoral, e, por sete votos a zero, minha condição de brasileiro nato foi reconhecida, como reconhecida é a de outros eminentes Parlamentares, Constituintes nesta Assembléia, e que também não nasceram
no Brasil - alguns até do partido daquele que contestava
minhas origens. Mas não foi eu que redigi - sabe bem
V. Ex. a - a Constituição que me outorgou esse direito.
Em função do direito de aqui estar, do amor que
tenho por este Pais, em função do fato de que determinadas pessoas, que não pensam como nós e gostam
de partir para a agressão, para o questionamento frontal,
metidas numa redoma que os cerca e lhes põe no rosto
antolhos que não lhes permitem ver os lados por onde
passa a grande maioria do País, onde está a maioria
desta Nação, eles seguem em frente, destemidos, para
agredír.; Não têm a visão geral dos problemas do País,
não sabem o que se' faz hoje e o que ocorre no mundo.
O capital de risco, hoje, na China, Sr. Presidente, é
estimulado para investimentos, com anos e anos de isenção de imposto de renda. O capital de risco, hoje, é procurado em todo o mundo, porque é base de sustentação
do processo de desenvolvimento interno dos países. Aqui,
no entanto, existe uma minoria vesga - aliás, não é vesga,
é sem visão alguma -, que tem como fonte de inspiração
uma Albânia qualquer e que nos pretende reduzir ao
tamanho geográfico de um país que quase todos aqui
desconhecem. De acordo com essa minoria, temos que
ser iguais ao menor de todos, aos que são menores em
espaço e no campo das idéias. Quanto a esses, contestamos nã-o a nacionalidade, mas sim, a capacidade de
análise das condições nacionais.
Por isso, sinto-me atingido quando não reconhecem
em mim e que a Constituição do País reconheceu, qual
seja, o direito de participar da Assembléia Nacional Constituinte. Porém, sinto-me mais atingido quando vejo
alguns tentando inviabilizar este grande Pais.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado
a V. Ex. a
Considero encerrada a questão. Peço ao Constituinte
João Menezes, que havia pedido a palavra anteriormente, que dela faça uso posteriormente. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Permita-me, Sr. Presidente. Estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço também
ao Constituinte Ademir Andrade que use da palavra oportunamente, por favor, pois, por motivo de força maior,
terei que ausentar-me desta Casa.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, houve muitas argumentações aqui e gostaria
de ter a oportunidade de, mais uma vez, argumentar
também.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço a
V. Ex. a que use da palavra, posteriormente, pelos motíVQS já citados.
.'
Constituinte Carlos Sant'Anna, quero ddrigir-me a
V. Ex. a . Sua questão de ordem versou sobre assuntos de
extrema complexidade e altamente variável. Ó primeiro,
se não estou enganado, refere-se à interpretação do
art. 59, que impõe determinadas soluções para o problema
da votação da maioria absoluta.

472

Sábado 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna, a matéria foi
acrescida de uma reclamacão. Tornei nota do discurso
de V. Ex.a - corno me compete, quando tenho a honra
de ser interpelado pelo Líder do Governo - quando citou
a forma estranha do art. 6.°, referente à convocação da
da sessão extraordinária. Fiz algumas consultas e posso
afirmar a V. Ex. a que não houve forma estranha alguma.
A reunião extraordinária foi convocada porque a anterior havia terminado. Encerrada urna reunião - inclusive por mim - tínhamos a possíbílídade de convocar reunião extraordinária. Não houve qualquer anomalia no
fato.
Como terceiro assunto, solicitou V. Ex.a fosse considerada rejeitada a decisão tornada sobre a questão da
dívida externa, objeto do debate de hoje. O Presidente
deseja fazer algumas lígeíras considerações sobre o
assunto.
Primeiro, não sou conhecedor de matéria econômica;
assim, não posso manifestar-me sobre o conteúdo da
decisão. Mas sinto que minha função, extremamente delicada, é a de manter o equilíbrio nas reuniões - e hoje
ele foi um pouco variável quanto à serenidade nos debates
e à sua eficácia. Desta maneira, nem sempre pretendo
manifestar-me de acordo com o que penso, mas, sim, de
acordo com meu dever de Presidente, que é o de assegurar a tranqüilidade, a eficiência, o progresso dos debates, sempre visando ao interesse geral deste País.
Todavia como professor de Direito Constitucional,
pretendo di~er que me parece realmente muito estr.anho
que a Constituinte, ao fim de cinco meses de runcíonamenta não tenha debatido, eficaz e profundamente, nenhum 'problema constitucional. (Muito bem l) Ao freqüentar o plenário e ao presidir esta Comissão, tenho observado debates brilhantes, do ponto de vista parlamentar,
com eloqüência e, às vezes, até com certa agressívídade,
que me parece um tanto excessiva. Mas, enf!m, há_urna
movimentação digna de atenção. Contudo, ainda nao se
tratou profundamente do debate essencial que convocou
nossa presença aqui. E o País todo nos observa, aI!-gustiado. O País não está negando a qualidade dos projetos a opinião pública não tem condições para penetrar no
âmago dos projetos e saber se são eficientes ou não mas, no fundo, está estranhando que não estej am sendo
promovidos debates constitucionais. Não é uma coisa
frívola não é urna coisa ligeíra, não é uma coisa acadêmic~ não é uma coisa de exibição de erudição, não é
nada d1sto. É o que se reclama de nós, que fornos eleitos
para isso. Então, não tem havido - permitam ao velho
professor dizê-lo - nem no Plenário, nem nesta Comissão, o debate constitucional autêntico que o País está esperando de nós. (Muito bemt) Nada disso houve. É para
isso que chamo a atenção desta Comissão.
Temos esta responsabilidade. E é para esta responsabilidade que apelo com todas as nuanças. Sou um homem
que viveu crises as mais terríveis, de conflitos ideológicos,
neste País, terríveis momentos de massacre, de mortes, de
assassinatos. de perseguições, de torturas, perpetradas
pelas forças do poder ou da oposição. Passamos por essas
fases. Vivemos esses momentos. Sofremos esses momentos. Um homem corno eu sofreu e assistiu a tudo isso, de
maneira que está sentindo que não é mais o momento
de prosseguírmos nesse debate estéril, nessa discussão
eterna que não terminará nunca, que não poderá jamais
chegar a resultados satisfatórios.
Apelo, pois, ao espírito desta Comissão, que é a grande Comissão da Constituição, por mais que queiram
negar... É daqui que vão sair as observações, as sugestões,
os impulsos, as esperanças, para que se possa fazer
realmente um texto uno, necessário, absorvente, correspondente ao que precisamos fazer.
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O que decido - e não sei se isto está ou não no Regimento, e aí estou de acordo com todos aqueles que negaram o Regimento - é o seguinte: vou enviar todo o
material ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, para que S. Ex. a dele tome conhecimento e dê
realmente uma orientação que possa servir a todos nós e
nos possa juntar a todos na esperança, que isso é o que
está faltando a este povo. Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
14.a Reunião Extraordinária
da Comissão de Sistematização
Aos treze dias do mês de julho do ano de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas e cinqüenta e
dois minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Sistematização, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, presentes os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Antonio Carlos
Konder Reis, Bernardo Cabral, Gerson Peres, José Lins,
Mário Assad, Nelson Jobim, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos Rodrigues Palma, Beth Azize e João Agripino. Deixaram 'de comparecer os Senhores Constituintes: Ademir
Andrade, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos, Alceni Guerra,
Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloysio Chaves, Antonio
Farias, Antonlocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam
Chiaradia, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza,
Edme Tavares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João
Calmon, João Herrmann Neto, Joaquim Bevilacqua, José
Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Jorge, José Luiz Maia, José Maurício, José Paulo Bisol,
José Richa, José Santana de Vasconcellos, José Serra, José
Thomaz Nonô, José Ulisses de Oliveira, Luís Eduardo, Luiz
Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel Moreira,
Marcondes Gadelha, Mário Lima, Milton Reis, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Pimenta da Veiga, Plínio de Arruda Sampaio, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Sandra Cavalcanti, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos, Theodoro
Mendes, Virgildásio de Senna, Virgílio Távora e Wilson
Martins. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, anunciando que a reunião destinava-se à votação do
Projeto de Decisão n,? 05/87, do Senhor Iram Saraiva "que
torna obrigatória a transmissão, através da televisão e do
rádio, das votações nominais realizadas no Plenário da
Constituinte". Havendo sido constatada a falta de quorum
entre os Constituintes presentes, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos às dezessete horas e cinqüenta e três minutos. O inteiro teor desta reunião foi gravado, devendo ser publicado no Diário da Assembléia Nacional Constituinte e constituir-se-ã na Ata circunstanciada
dos trabalhos. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assi~
nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está aberta
a reunião convocada, conforme estabelecido na Ordem do
Dia, para votação do Projeto de Decisão n.o 5.
Não havendo quorum, está encerrada a reunião.
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gestão para que o teor dessas Emendas sejam comunícalO.a Reunião Ordinária
das aos Senhores Constituintes, para possibilitar-lhes meda Comissão de Sistematização
lhor avaliação e estudo. O Senhor Presidente, esclarecenAos vinte e três dias do mês de julho do ano de mil do, informou que a Mesa da Comissão providenciaria não
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta minutos, só a distribuição, como a publicação antecipada das maténo Plenário da Câmaras dos Deputados, reuniu-se a Comis- rias a serem examinadas. Falando em seguida, o Senhor
são de Sistematização, sob a Presidência do Senhor Cons- Relator - Constituinte Bernardo Cabral teceu consideratituinte Aluízio Campos, l.°-Vice·Presidente, no exercício ções sobre as Emendas Populares, apresentadas e indeferida Presidência, presentes os seguintes Senhores .c0nstituin. das, sobretudo diante das manifestações de vários Constites: Aloysio Chaves, Antonio Carlos Konder ReIs, _Arnaldo tuintes pela subscrição dessas propostas. Em idêntica inPrieto Artur da Távola, Bernardo Cabral, Brandao Mon- tervenção, o Senhor Constituinte Luiz Salomão enfocou a
teiro 'Christóvam Chiaradia, Cid Carvalho, Francisco Ben- questão das Emendas Populares, cobrando da Mesa da Asjami~, Haroldo Lima, Haroldo Sab?ia, Jo?é Lins,.José Lu~ sembléia Nacional Constituinte providências no sentido de
Maia, José Maurício, Manoel MoreIra, NIlson GIbson, PlI· maior divulgação a respeito do Projeto de Constituição,
nio de Arruda Sampaio, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, com vistas a orientar as pessoas e entidades interessadas
Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Sandra Cavalcanti, Sigmarin· na apresentação dessas propostas populares. Esclarecendo,
ga Seixas, Aldo Arantes, Wilson Martins, Bocayuva Cunha, o Senhor Presidente assegurou que a Mesa da Comissão
Chagas Rodrigues, Hugo Napoleão, Israel Pinheir9, Jonas iria atender à sugestão apresentada e contatar com a PrePinheiro José Genoino, José Tinoco, Luiz Salomao, Paes sidência da Assembléia quanto ao trabalho de divulgação
Landim,' Oscar Corrêa, Adolfo Oliveira, Nelson Carneiro, a respeito das Emendas Populares, a fim de possibilitar
Ademir Andrade, João Herrmann Neto, João Calmon, Theo- o seu amplo emendamento, se for o caso. Prosseguindo,
doro Mendes, Lysâneas Maciel, Nelton Friedrich, Rose de foi concedida a palavra ao Senhor Relator, Constituinte
Freitas, Octávio Elísio e Vilson Souza. Estiveram presen- Bernardo Cabral, que apresentou Parecer sobre a Proposta
tes também, os Senhores Constituintes não integrantes da de Emenda Popular n.O 4, concluindo favoravelmente ao
Co~issão: Átila Lira, Eliel Rodrigues, Irma Passoni, Ar- seu recebimento, por atender às exigências regimentais.
naldo Faria de Sá, Carlos Alberto Caó e Antônio Gaspar. Discutiram a matéria os Senhores Constituintes Roberto
Deixaram de comparecer os Senhores Constituintes: Abigail Freire, José Genoíno, Haroldo Lima, Sandra Cavalcanti,
Feitosa, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Alfredo Campos,
Nilson Gibson, Francisco Benjamim, Cid Carvalho, MaAlmir Gabriel, Antonio Farias, Antoniocarlos Mendes Tha· noel Moreira, Artur da 'I'ávola e Eliel Rodrigues. Em votame, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, ção, o Parecer foi aprovado, unanimemente, sendo a ProCelso Dourado, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Edme Ta· posta considerada recebida. O Senhor Constituinte José
vares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Be- Lins, com a palavra, enfocou a questão do emendamento
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Car- ao texto do Projeto de Constituição, bem como os prazos
doso, Fernando Lyra, Francisco Dornelles, Francisco Pinto, estabelecidos no Regimento da Assembléia, na primeira
Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres, Ibsen Pi- fase de Plenário, apresentando sugestão no sentido de que
nheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passari- seja alterado o Regimento Interno e comunicando o envio
nho, José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio de Ofício de sua autoria ao Presidente Ulysses Guimarães,
Ferreira, José Jorge, José Paulo Bisol, José Richa, José propondo a alteração do § 2.0 do art. 26 do aludido RegiSantana de Vasconcellos, José Serra, José Thomaz Nonô, mento Interno. Nada mais havendo a tratar, o Senhor PreJosé Ulisses de Oliveira, Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula sidente encerrou a reunião às onze horas e cinqüenta e
da Silva Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, três minutos. O inteiro teor desta reunião foi gravado, deMilton Reis, Nelson Jobim, Osvaldo Coelho, Oswaldo Lima vendo ser publicado no Diário da Assembléia Nacional
Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Constituinte e constituir-se-á na Ata circunstanciada dos
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Siquei- trabalhos. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho lara Campos, Virgildásio de Senna e Virgílio Távora. Haven- vre~ a presente Ata que, depois de lida e aprovada, ~erá
do número regimental, o Senhor Presidente declarou aber- assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
tos os trabalhos, anunciando a distribuição da Atas das
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
reuniões realizadas nos dias onze e treze de julho corrente, por cópia, que foram unanimemente aprovadas. A reu- número regimental, declaro aberta a reunião, convocada
nião se destinou ao exame preliminar da Proposta de para decidir sobre reeebímento de Emendas: Populares,
Emenda Popular n.O 00004-1, apresentada pelas entidades: podendo os Srs. Membros da Comissão abordarem outros
Associacão Interconfessional de Educação de Curitiba, Con- assuntos, se entenderem conveniente.
selho de Igrejas para Educação Religiosa e Instituto ReA Ata da reuníão do dia 11 de julho e das três subgional de Pastoral de Mato Grosso, dispondo que "a educação religiosa será garantida pelo Estado no ensino de 1.0 seqüentes já foram distribuídas. Os Srs. oonstttctntes que
e 2.0 graus, como elemento integrante da oferta curricular, tiverem alguma observação a fazer poderão fazê-la por
respeitando a pluralidade cultural e a liberdade religiosa". escrito à Mesa da Comissão.
A seguir, o Senhor Presidente anunciou que já haviam sido
Até agora foram recebidas quatro Emendas Popurecebidas e indeferidas - por não atenderem aos requisi- lares.
tos regimentais - as seguintes Propostas de Emendas PoO SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Prepulares: 1 - direitos da críança; 2 - eliminação da censura; 3 - criação de delegacias de defesa dos direitos do sídente, peço a palavra para uma questão de ordem,
cidadão. A Proposta de Emenda Popular n.o 4, constante
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pada Ordem do Dia, foi a única, dentre as apresentadas, que lavra V. Ex.a, pela ordem.
satisfez às exigências regimentais para a tramitação. Em
seguida, falaram, pela ordem, os seguintes Senhores Cons·
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pretituintes, que manifestaram a intenção de subscreverem sidente, ao iniciar a reunião, quero, na forma do § 2.° do
Emendas Populares eventualmente indeferidas, para evitar art. 16 do nosso Hegimento, muito embora não discuta o
tenham a tramitação sustada: 1) Nilson Gibson e Haroldo problema do mérito, mas: desejando realmente que tramiLima - Proposta n.? 1; 2) José Genoino - Proposta n.o 2; te com normalidade regimental, fazer-me signatário da
3) Chagas Rodrigues - outras que vierem a ser indeferi- Emenda Po];}ular n. o OOOGl-6, que diz: "Toda criança tem
das. A Senhora Constituinte Irma Passoni apresentou su- direito à vida, a um nome, a uma família, à saúde, ao
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lazer, à moradia, à alimentação, à segurança social e afetiva."
Faço isso para que o ilustre e eminente Relator examine a proposição em seu mérito. Na oportunidade, também me pronunciarei sobre o mérito dessa Emenda Popular. Quero que V. Ex.a, desde logo, aceite-me como signatário da emenda formalizada pela Comissão Nacional
da Criança e Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a V.
Ex.a a gentileza de comparecer à Comissão e assinar a
emenda do seu interesse. A Mesa registra a questão de ordem de V. Ex.&
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Queria
deixar logo caracterizado este meu interesse e farei o que
V. Ex.& propõe na primeira oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É emenda
sobre o direito da criança?
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Exatamente. Com base no § 2.° do art. 16. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARANHAo - Sr. Presidente, a mesma questão de ordem formulo à Presidência
da Comissão de Sistematização em relação à Emenda Popular n.o 00002-4, que diz o seguinte:
"Não poderá ocorrer censura a espetáculos
públicos ou a programas de telecomunicações,
nem a supressão, ainda que parcial, do espetáculo
ou programa."
Subscrevo, também, essa Emenda Popular para que
possa Ser debatida e apreciada em seu mérito. Há um despacho do Presidente da Comissão de Sistematização, o nobre Constituinte Afonso Arinos. E, como fez o nobre Constituinte Nilson Gibson em relação à Emenda popular n.O
1, pretendo subscrever a Emenda Popular n.O 2, sobre a
abolição da censura, com o objetivo de que ela possa ser
apreciada quanto ao seu mérito.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a. poderá aqui 'comparecer para apor sua assinatura, Com o
fato de a Mesa considerar essas duas emendas como subscritas por V. Ex.as, por economia processual já poderemos
discutir o seu recebimento nesta reunião.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Com a palavra o nobre Constituinte Haroldo Lima.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, desejava apor a minha assinatura na Emend~
Popular n. O 1, sobre a criança, sOS term~s em que esta
apresentada, para facilitar-lhe a tramitaçao.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -:- ~ a m~sma
emenda que vai ser subscrita pelo Constltumte Nils~n
Gibson. É preciso que V. Ex.as se coordenem com as E;1ntidades que apresentaram as emendas, para que elas aeeítem
essas subscrições, e possamos díscutí-Ias.
O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o Constituinte Chagas Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente os nobres Constituintes se anteciparam ao meu
pronunci~ento, pois entendo que qualquer proposição
oriunda do povo, sob a forma regimentalmente chamada
Emenda Popular, não poderá deixar de ter tramitação
por algum óbice de natureza técnica.
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Sr. Presidente, todas as emendas que chegarem aqui
com a assinatura de 30 mil cidadãos deverão, a meu ver,
ser objeto de apreciação na forma regimental. Acredito
que não faltará quem deseje subscrevê-las apenas para
que tenham tramitação normal.
'
Sr. Presidente, de antemão, quero dizer a V. Ex.a que,
qualquer que seja o conteúdo das emendas, sem que haja
nisso, de nossa parte, o compromisso de votá-las a favor,
se porventura algum dos Srs. Líderes, por qualquer motivo,
deixar de subscrevê-las, por uma decisão democrática,
aporei a minha assinatura nas Emendas Populares para
que tenham, nesta Constituinte, uma tramitação normal.
O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vou concluir
a exposição que vinha fazendo sobre as emendas recebidas.
Foram apresentadas cinco emendas populares. A primeira,
já mencionei, é sobre os direitos da criança; a segunda,
sobre censura; a terceira, sobre a criação de delegacias
de defesa dos direitos do cidadão; e a quarta é sobre
educação religiosa obrigatória no 1.0 e 2.° graus. Uma
outra foi recentemente apresentada. São, portanto, cinco.
Esta última versa sobre direito territorial do índio. AJpenas
a quarta emenda, sobre educação religiosa obrigatória no
1.0 e 2.° graus, preencheu os requisitos regimentais, pelo
que foi convocada a reunião de hoje, a fim de apreciar o
seu recebimento. Nos termos do Regimento, cabe à Comissão manifestar-se sobre o recebimento das Emendas Populares.
A presente reunião foi convocada, portanto, para discutirmos o recebimento da Emenda n.o 4. As outras emendas não cumpriram as exigências regimentais, todas elas
relacionadas com a sua subscrição. As subscrições eram
incompletas, e a Secretaria apresentou essa informação
ao Presidente Afonso Arinos, que indeferiu o seu recebimento.
Nos termos do Regimento, quando não ocorre o recebimento, será admitido recurso para o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte com o apoio de 56 Constituintes. Mas outra disposição do Regimento declara o seguinte:
se a proposta receber, unanimemente, parecer contrário da
Comissão, será considerada prejudicada e irá ao arquivo,
salvo se subscrita por um Constituinte, caso em que irá
a Plenário no rol de emendas com parecer contrário.
Como aqui Constituintes se manifestaram interessados
em subscrever as emendas que foram recusadas, a Presidência lhes solicita que aponham suas assinaturas nessas
emendas e se coordenem com as entidades que tiveram a
iniciativa de apresentá-las, para que possamos, então, numa
outra reunião, depois de preenchidos esses requisitos ter
condições de nos manifestarmos sobre o seu recebim~nto.
Tem a palavra a Constituinte Irma Passoni.
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr. Presidente, está difícil a qualquer Constituinte acompanhar o
processo. Primeiro, quando nos dirigimos ao Plenário não
temos em mãos a Ordem do Dia. Não sabemos do conteúdo das propostas. Portanto, nós, Constituintes que não
estamos díretamente ligados à Comissão de Sistematização,
temos dificuldade em avaliar o conteúdo delas para um
possível posicionamento.
De modo que considero essencial que a Comissão, faça
essa comunicação por escrito, através da distribuição da
Ordem do Dia ou simplesmente de uma comunicação da
Secretaria da oomíssão de Sistematização com certa antecedência, de pelo menos algumas horas ou de um dia o ideal seria isto -, para que nós, Constituintes, possamos
saber das propostas, dos seus conteúdos e, resumidamente,
das alegações -que nortearam a sua aceitação. Isso possibilitaria ao Constituinte, saoendo, com antecedêncla, da
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pauta da reunião, tomar uma posição conscientemente.
Essas medidas nos poderão ajudar a participar com uma
posição mais clara. Por exemplo, eu, que desejaria subscrever algumas dessas proposições que já foram para o
arquivo, não tenho elementos para avaliar as propostas e
os motivos por que foram rejeitadas. Sinto-me incapacitada para tomar posições.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
abordada por V. Ex.a é pertinente. A Mesa irá providenciar a distribuiço aos membros da Comissão do texto das
emendas que forem apresentadas, com esclarecimento das
razões que justificam o indeferimento a nível da Presidência. V. Ex.a tem razão, e essa providência será adotada.
A SRA. CONSTITUINTE illMA PASSONI - Perdão,
Sr. Presidente. Só que não sou membro da Oomíssão, Como
fica a situação para nós outros Constituintes?
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Além disso,
iremos providenciar também a publicação das emendas
antes da reunião da Comissão.
Concedo a palavra ao iReIator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
na esteira do pedido da palavra pela ordem da Constituinte Irma Passoni, aproveito para esclarecer ao Plenário o
motivo por que as três primeiras emendas não lograram
êxito. Quanto à primeira, havia uma emenda da Constituinte Abigail Feitosa, que, acolhida, já faz parte do texto
do projeto de Constituição. A segunda era apenas um abaixo-assinado, subscrito por menores, e não estava configurada a exigência regimental. Foi explicado isso à primeira
signatária, a entidade, que pediu a sua retirada, dizendo
que já estaria providenciando a sua apresentação como
emenda. A terceira, sobre a censura, já estava também no
projeto.
O que faltou e o 'que continua a faltar - daí a razão
assistir à Constituinte Irma Passoni - é terem os Constituintes um aviso prévio. Por exemplo, acabo de ouvir o
Senador Chagas Rodrigues, nosso Constituinte, declarar
que subscreveria as três ;primeiras emendas, que foram
indeferidas. S. Ex.a desconhecía esse aspecto: uma delas já
está no projeto de Constituição. Portanto, seria inócuo
que a subscrevêssemos para mandar ao Plenário, pois a
matéria já foi decidida pelo próprio Plenário; a segunda
foi retirada pela própria entidade do menor; a terceira
também é uma Emenda Popular que já consta do projeto
de Constituição. Quer dizer, é preciso que os Srs. Constituintes sejam informados disso, para que não aponham
assinaturas em matérias cuja discussão depois vai ser inócua.
Esse, o esclarecimento que queria fazer.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAo - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a palavra V. Ex.a , pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - O Regimento Interno da constituinte, Sr. Presidente, previa a
ampla distribuiço do projeto às entidades, às Câmaras de
Vereadores, às Assembléias Legislativas, aos Sindicatos etc.,
como uma forma de, com a sua divulgação, evitar esse
trabalho inócuo que está sendo feito por um conjunto de
entidades.
Queria relatar aos membros desta Comissão que, na semana passada, estive em São Gonçalo, em um congresso de
aposentados, que pleiteando uma série de direitos, colhia
assinaturas para uma proposta de Emenda Popular, embora a questão já estivesse absolutamente contemplada
no projeto do Relator. Isso nos leva a crer que, tendo havido uma falha da Mesa da Constituinte no sentido de
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enviar a todas 'as entidades arroladas no Regimento o projeto da Comissão, estamos levando a população organizada, a sociedade organizada a colher assinaturas em vão,
seja porque não há uma orientação suficiente sobre os
procedimentos a serem adotados na coleta das assinaturas.
Recomendaria a V. Ex. a que, juntamente com a Mesa
da Constituinte, promov-esse uma ampla divulgação do
projeto e eventualmente reconsiderasse o prazo, que, se
não me falha a memória, se esgota no dia 13, o que vai
significar um prazo bastante exíguo para as entidades
interessadas na apresentação de Emendas Populares possam se articular e objetivamente emendar o projeto do
Relator Bernardo Cabral. Muito obrigado.
O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
atender a asugestão de V. Ex.a, negociando com a Presidência da Assembléia Nacional Constituinte providências
que ampliem a divulgação das Emendas Populares e possibilitem o seu amplo emendamento, se for o caso.
Agora, devemos passar à votação da matéria. Trata-se
da Emenda n.> 4.
Vou conceder a palavra a S. Ex. a , o Relator, para o seu
parecer sobre a matéria.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, esta Emenda Popular já havia sido tratada em termos de emenda pela Constituinte Sandra Cavalcanti. Agora vem a esta Comissão de Sistematização esta
Emenda Popular sobre a normalização da educação religiosa. O parecer, Sr. Presidente, é o seguinte:
"Visa a presente emenda incluir no texto
constitucional a garantia da educação religiosa no
ensino de 1.0 e 2.0 grau, como elemento int-egrante da oferta curricular, respeitadas a pluralidade
cultural e a liberdade religiosa. A proposta, subscrita por sessenta e seis mil, seiscentos e trinta
e sete eleitores, e apresentada pelas entidades associativas acima mencionadas, atende, segundo as
informações prestadas pela Secretaria desta Comissão, às exigências regimentais (art. 24, Regimento Interno) para sua regular tramitação.
Diante do exposto, reservando-me para apreciação de mérito na ocasião própria, meu parecer
é no sentido de que esta Comissão se manifeste
pelo recebimento da Emenda Popular n. o PE-4."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Aberta a
discussão sobre a matéria, inscrito encontra-se o Deputado José Genoíno, a quem concedo a palavra.
O SR. :CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Pela ordem,
tem a palavra o Constituinte Roberto Freire. Estamos em
processo de discussão. O primeiro inscrito é o Deputado
José Genoino. Se V. Ex.a. quer discutir a matéria ..•
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não,
acho que não cabe nem discussão da matéria. Seria apenas
cumprir a formalidade para tramitar. Acho que o Relator
fez muito bem quando, ao final, disse que se reserva para
apreciação do mérito. E é para essa questão que nos vamos
reservar, porque, paradoxalmente, para sermos favoráveis
à liberdade religiosa, temos que no mérito ser contra esta
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o Constituinte JOsé Genoíno.

476

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, Sr. as e Brs. Constituintes, é óbvio que devemos
aprovar o parecer do Relator, porque ele trata exclusivamente do preenchimento das condições regimentais para
que a Emenda Popular possa tramitar pela Assembléia Nacional Constituinte.
Mas devemos, Sr. Presidente, mesmo nos posicionando
favoravelmente à tramitação da Emenda Popular n.v 4,
manifestar-nos sobre duas questões, que envolvem o mérito, sim. E é importante chamarmos a atenção para essas
duas questões. A primeira envolve a questão da liberdade
religiosa. A emenda popular fere a liberdade religiosa. Ao
estabelecer a obrigatoriedade da educação religiosa no 1.0
e 2.0 grau, está ferindo a própria liberdade religiosa, porque não pode ser uma imposição do Estado a administração da educação religiosa nesses estabelecimentos.
A segunda questão, que também é importante, envolve a separação da Igreja do Estado, a separação da Religião do Estado. Por que o Estado é obrigado a garantir
a educação religiosa do 1.0 e 2.0 grau? Isso não pode ser
uma garantia do Estado, não pode ser uma obrigação do
Estado. Trata-se de um pensamento retrógrado, um pensamento, inclusive, que no final do século XVIII era uma
questão resolvida, a famosa bandeira da separação entre a
Religião e o Estado, entre a Igreja e o Estado. Aqui, no
Brasil, essa questão tem sido tratada de uma maneira
conservadora e reacionária.
Portanto, Sr. Presidente, é um absurdo, quanto ao mérito, essa emenda ser defendida por membros da Assembléia Nacional Constituinte. E mais absurdo ainda é ela
ser defendida com a bandeira da liberdade religiosa. E eu
pergunto: e os que não têm religião? Se se for garantir
a educação religiosa para todas as religiões, como é que
vai ficar? Porque, a partir da aprovação dessa emenda,
todas as religiões, todas as minorias, terão garantida a
obrigatoriedade do Estado na administração do ensino religioso.
Sr. Presidente, nós nos posicionamos favoravelmente
ao parecer do Relator - considera ele que a Emenda Popular preenche os requisitos regimentais. Mas não poderia
deixar de levantar essas duas questões de mérito, que ferem a liberdade religiosa e ferem também a bandeira, que
é secular, da separação entre a Religião e o Estado, entre
a Igreja e o Estado.
Esse, o pronunciamento que desejava fazer.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta Presidência solicita aos ilustres membros da Comissão que evitem apreciar, no momento, o mérito da proposição, que
deve ser discutido em Plenário. A nossa missão, agora, se
resume em receber a emenda para enviá-la à discussão.
De maneira que faço esse apelo aos Srs. Constituintes.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Haroldo Lima.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, quero, por um lado, pronunciar-me favoravelmente ao parecer do Relator, eonsíderando que a ~menda deve
tramitar. Mas, Sr. 'Presidente, nao poderia deixar de fazer
uma consideração com relação ao mérito, mesmo sabendo
do apelo de V. Ex.a, porque, por outro lado, estamos ,ate~
tos ao nosso papel de, como constrtuíntes; também Ir
ajudando a criação da opinião pública nacional a respeito das questões que estão em debate, fazendo ~?m qu~
o debate prolifere mais aqui nesta Casa, que, alíás, esta
muito sequiosa por um debate. mais. substancial, mais
aprofundado. Nesse sentido, queria rapidamente dízer que
somos eminentemente contra esta Emenda Popular, no seu
mérito, porque ela consubstancia a intransigência religiosa.
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Sr. Presidente, em 1946 foi a bancada do Partido
Comunista do Brasil, através do Constituinte Jorge Amado, que apresentou uma emenda pela liberdade de prática
e de organização religiosa no Brasil. Foi a bancada do
Partido Comunista do Brasil. Foram os comunistas que
defenderam esta posição que está contida na Constituinte
de 11946, através do Constituinte Jorge Amado. Por quê?
Porque desde aquela época nunca fomos sectários com
relação à religião. Achamos que a questão de religião é
uma questão de consciência, do ponto de vista individual.
O Estado não deve ter religião, nem deve ter religião a
Constituição do Brasil.
Sr. Presidente, nós, inclusive, registramos que nesta
Constituinte está havendo intransigência e sectarismo
religioso. Por exemplo, na mesa em que V. Ex.a preside
a reunião existe uma Biblia aberta. Isto foi inserido aqui
nas caladas da noite, quando a Constituinte não pôde
deliberar a respeito do assunto com maior amplitude. E
isto significa uma intransigência, digamos assim, uma
violência à liberdade de consciência. Eu, por exemplo, não
me oriento pela Bíblia, respeito-a e a quem se orienta por
ela. Eu como diversos outros membros desta Constituinte
não concordamos com aqueles que pediram que se colocasse a Bíblia aí, como não deveria estar aí também O Capital nem deveria estar aí o livro de Maomé. A questão do
Estado, a questão da organização Constituinte deve ser
arrelígíosa, deve ser aconfessional.
Nesse sentido, somos contrários especialmente a essa
idéia de o Estado guarnecer, assegurar e financiar a educação de uma determinada religião.
Gostaria de colocar ainda que, sendo de Salvador, a
religião predominante na Bahia não é precisamente esta,
mas, sim, a religião dos negros, a religião do Candomblé. E
que está aqui gravemente preterida.
Imagine, Sr. Presidente, se agora, na Bahia, as escolas tivessem de ensinar aos negros, àqueles que desde o
seu nascimento praticaram o candomblé, uma determinada religião que não exatamente aquela.
Sr. Presidente, nesse sentido, em defesa de uma verdadeira e autêntica liberdade religiosa e não em defesa de
certos preceitos que, no fundo, querem finanças públicas
para garantir o exercício de certas religiões, seremos grave
e veementemente contra esse tipo de Emenda Popular que
ora está sendo apresentada, embora estejamos de acordo
com o parecer do Sr. Relator de que deve ter uma tramitação regular.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidência novamente apela aos membros da Comissão no sentido de que podem até manifestar-se de acordo com o parecer do Sr. Relator, ressalvando a discussão do mérito pelo
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
Concedo a palavra à nobre Constituinte.
A SR.a CON8TITillNTE SANDRA CAVALCANTI - Sr.
presidente, essa Emenda Popular chega ao nosso Plenário
cumprindo todas as exigências de ser fiel intérprete das
chamadas bases populares, uma das grandes conquístas da
Assembléia Nacional Constituinte. A Emenda Popular, que
é uma inovação, tem esse significado histórico. l!l a primeira vez que o povo, através da coleta de assinaturas,
dessa movimentação, chega até aqui e consegue expor um
ponto de vista e uma aspiração. Portanto, o parecer para
que a emenda seja recebida e passe a integrar o elenco
daquelas que vão a debate é um parecer perfeito, que
merece de nós inteiro apoio.
Gostaria de acrescentar, para facilitar posteriormente
a díseussão, que o teor da emenda é muito claro, escrito
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até em muito bom Português. Ele declara que a educação
religiosa será garantida pelo Estado no ensino de 1.0 e
2.0 graus, como elementos int-egrantes da oferta curricular.
Portanto, toda essa discussão em torno de financiamento,
em torno de privilégio não tem nenhum sentido. O que se
quer aqui é uma coisa muito mais simples. É que as famílias que no Brasil não dispõem de recursos financeiros
para estudarem em entidades particulares ou pagarem o
ensino de seus filhos em escolas confessionais e que colocam os seus filhos em escolas chamadas da rede públíca
tenham o direito de exercer um princípio que o Projeto de
Constituição vem consagrando: o de que a educação se faz
com a partícípação e a colaboração da família, o que significa que os pais têm o direito e o dever de transmitir
para os seus filhos os seus valores éticos e morais. E é
através da oferta curricular de uma oportunidade para
ensino religioso nas escolas oficiais que isso vai poder
acontecer.
Quando comentei aqui, no Plenário da Câmara, o Relatório do Relator feito para a Comissão VIII, que não havia terminado o seu trabalho - e elogiei o trabalho de
compatibilização feito pelo Relator naquele segmento -,
cham-ei a atenção para a necessidade de alteração de
apenas um dispositivo. O que havia ficado como consagrado no anteprojeto estava, em termos de um parágrafo,
Iígado exclusivamente ao ensino fundamental e seria
necessárío transferir esse direito de ter um espaço nas
disciplinas oferecidas nas escolas públicas também ao
2.0 grau. É isso o que se pretende. Aqui, a responsabilidade de se ensinar é da Igreja, que vai ocupar, ou não, a
of-erta curricular que lhe é feita e lhe é garantida.
Trabalhei muitos anos como prof-essora de Português e
de Literatura no Instituto de Educação, no Rio de Janeiro,
quando vigorava o texto da Constituição de 1946, que garantia aula de Religião para aqueles que assim o quisessem
- naquela época para aquelas, pois a escola era só para
normalistas. Havia no horário uma hora vaga, e estava
escrito "aula de Religião"; as alunas protestantes tinham
um espaço reservado, lá ia um pastor e dava aula de Religião para as evangélicas; os espíritas tinham o seu espaço
reservado e lá mandavam o seu professor: havia um rabino que ia também; e eu, que era católica, encarreguei-me,
voluntariamente, sem onerar ninguém, de dar aula de
Religiã{) para minhas alunas. Isso é democracia. Não me
espanta nem um POUc{) que as palavras, até agora, erguidas contra esse projeto venham de companheiros nossos,
da Assembléia Nacional Constituinte, que integram uma
bancada que tem conhecidas e difíceis relações com todas
as Igrejas. Não é em um país totalitário como a Rússia,
ou como Cuba, que vamos buscar um modelo de liberdade
religiosa para adotarmos no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o nobre Constituinte Nilson Gibson.
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Presidente, nobre e ilustre Relator, evidentemente V. Ex. a ,
com a capacidade cultural e jurídica de que é portador,
eminente Relator, examinou os pressupostos processuais
para a tramítaçâo da Emenda Popular; examinou a legitimidade; os preenchimentos das exigências legais, isto é,
o direito de agir; as exigências que vêm contidas no
art. 24 do Regimento. E V. Ex.a, com grande habilidade,
dentro dos altos conhecimentos culturais e jurídicos que
tem, fixou uma posição, dizendo que recebe a emenda para
que tenha tramitação normal; todavia explicitou: "reservo-me para que, no mérito, na ocasião própria, possa examinar a matéria em debate."
Religi{)samente, Sr. Presidente, estamos com o nobre
Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o ilustre Constituinte Francisco Benjamim.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM Sr. Presidente, estou inteiramente de acordo com a manírestação do eminente Relator, que recebe a Emenda Popular. Mas quero discordar, sem desobedecer à orientação
da Presidência, quanto à manifestação que se possa fazer
nesta Casa e quanto ao mérito da questão.
Estamos sendo acusados, Sr. Presidente, de não discutirmos nada nesta Casa. E V. Ex. a sabe que o projeto
de Constituição, que está recebendo emendas, não rece-,
beu um minuto sequer de discussão, sobre qualquer natureza de seus aspectos constitucionais, da Comissão de Sistematização. De sorte que lamento dizer a V. Ex. a que entendi que seria esta a oportunidade, recebida a emenda
evidentemente, para que o Relator, ouvido o debate no
plenário, pudesse manifestar-se· posteriormente. Quando
iremos discuti-la, Sr. Presidente? Quando vamos ter a
oportunidade de discutir os temas da Constituinte? O que
se há de 'colocar aqui, em primeiro lugar, no meu modo
de entender, é a questão de uma coerência de raciocínio
e de colocação das questões. Quem é favorável à liberdade, a liberdade como princípio fundamental do homem,
há de ser, Sr. presidente, no s-eu todo, não em parte.
Quero dizer isso, porque tenho uma opíníão formada
a respeito do assunto, uma opinião formada dentro da
minha racionalidade, de que quem prega, de que quem
adota o princípio de liberdade .política, de liberdade econômica, de liberdade social, há também de pregar o de
liberdade religiosa. O que não se pode é se estar aqui a
defender ora a liberdade política, ora a liberdade social,
ora a liberdade religiosa.
Quero dizer também que a Bahia não é como disse
o eminente colega e amigo, nobre Deputado Haroldo Lima,
um Estado que adota a religião somente dos negros, dos
umbandístas, Todos os negros da Bahia têm, realmente,
esse sincretismo religioso, de que Jorge Amado, aliás, fala
tão bem nos seus livros. Nós somos um misto, um pouco
de católico, um pouco de cristão, um pouco também de
umbandísta. De sorte que essa é a Bahia, que é a fusão,
essa mistura raeíal, essa situação' pluríssoeial que a Bahia
tem e que dá uma demonstração, portanto, diferente e
não pode servir como parâmetro.
O que defendo é que, no ensino religioso, se dê opção, como disse a nobre Constituinte Sandra Cavalcanti,
para que se oferte a possibilidade a alguém que deseje
receber o ensino religioso de tê-lo nas escolas oficiais,
não como obrigação do Estado, mas como uma possibilidade, como uma opção real. Quem deseje dela se servir
poderá fazê-lo, porque está exercendo o seu direito de
cidadania.
Quero dizer mais, Sr. Presidente, que essa colocação
ideológica atual da religião está superada, porque aquela
frase, aquele anátema de que a relígíão era o ópio do
povo, dita pelos socialistas e pelos comunistas, está hoje
já inteiramente derrogada, É a nova situação da União
Soviética, de convivência, de aproximação com a Igreja
Católica e Cristã, ou a reversão de situações novas que
da impressão de que estamos não na transição do Brasil,
mas no transição do mundo, buscando alternativas novas
de convivência humana, que não podem estar bitoladas por".
regras de "messias" ou dos que apareceram para falar em
nome de uma humanidade, que não falam, e que precisava
sempre conviver para poder falar.
a SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o nobre Constituinte Cid Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Presidente, embora V. Ex. a tenha orientado para a fixação
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na preliminar do parecer, parece-me que, de qualquer
forma, a discussão sobre o mérito vai até dando orientações ao Sr. Relator para a fase posterior.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desejo esclarecer a V. Ex. a , para que haja a mais ampla liberdade
de discussão, que me cingi ao parecer do nobre Relator,
que se propôs, à discussão do mérito. Mas nada impede
que, segundo o Regimento, que estive agora examinando,
os membros da Comissão ingressem no mérito da proposta para discutir a nível da Comissão.
O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Presidente, quanto à preliminar, estou inteiramente de acordo
com o parecer do Relator. Mas convém salientar que a
separação da Igreja do Estado é um marco da maior importância na vida republicana deste País.
Entendo, Sr. Presidente, que a garantia plena da liberdade religiosa está exatamente em não definir preferências. Daí fazer restrições à emenda, no seu mérito,
porque entendo até que os ensinamentos das diversas
igrejas - isso é o que vem acontecendo - são pertinentes às escolas de ensino religioso. Nós não devemos embutir na escola pública ou mesmo na escola privada a
Religião, como um currículo, mesmo que facultativo, embora julgue que nada impeça que se efetive, na prática,
em colégios relígíosos, sej a de qualquer religião, sob o aspecto facultativo. Mas na medida em que isto sej a uma
norma do texto constitucional, ela não deixa de marcar
uma tendência, uma inclinação, em última instância, em
prejuízo da própria liberdade religiosa.
Essa, a minha opinião. Na oportunidade a defenderei
com maior detalhamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Manoel Moreira.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA - Sr.
Presidente, demais membros da Comissão de Sistematização, julgo ter alguma legitimidade para abordar este assunto, uma vez que, desde a minha tenra infância, sou
evangélico. Aos 14 anos de idade me tornei membro das
Igrej as Evangélicas Assembléia de Deus. Como disse um
colega meu, essa questão já foi decidida. Esperava que
fosse de forma definitiva, porque não é pelo fato de estarmos num momento constituinte que vamos esquecer
todos os valores ou todas as conquistas do passado.
Na Carta de 1891 essa questão já foi decidida ,quer me
parecer, Srs. Constiuintes, de forma cristalina, quando
ficou estipulada a separação do Estado da Igreja. Se é que
os Constituintes de 1986 não querem ser oficiosamente, e
não oficialmente, desínformados, o texto constitucional
agora teria de consignar a separação do Estado das Igrejas; quando oficialmente se considera que a Igreja é separada do Estado, já há certa oficialidade em se considerar que essa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu e
os 'evangélicos brasileiros, em geral, damos muitas graças
a Deus, porque, se no Brasil nós temos muitos males, não
temos o da dissensão ou o da guerra religiosa. Não estamos aqui, como Deputado evangélico que sou, para propagar ou 'difundir qualquer dissensão. Mas achamos que esta
proposta é um pouco capciosa.
Nós, os evangélicos das Assembléias de Deus, queremos
liberdade de ir e vir, de convidar, de ensinar, especialmente nos nossos templos, inclusive nas praças públicas, àqueles que acudirem ao nosso chamamento, ao chamamento
do Santo Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não
'queremos a capa de oficialidade ou uma semi-oficialidade,
que talvez seja a razão doe ser daqueles que não se emprestam à tarefa evangelizadora e, por isso, querem o caminho
mais fácil, que é a porta das escolas públicas, para passa-
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rem a ensinar sua doutrina. Temos muita clareza em relação a essa questão. Queremos a Iíberdade doe culto, a liberdade de processar nosso culto. E, inclusive, não de forma
absoluta. Neste texto de proposta constitucional há um absurdo, quando se torna constitucional a oficialização do
rito. Isto é uma questão grave. Com todo respeito que tenho àqueles que consideram, por exemplo, o candomblé
como uma religião, acho que oficializar a ritualidade dos
cultos é um grave erro, porque ,pode alguém invocar que
faz parte do seu culto sacrificar crianças primogênitas
com um ano de idade. Desde que estej a na sua consciência
religiosa e ele achar que isto faz parte do seu rito poderemos estar oficializando coisas hediondas, voltándo à
idade da barbáríe, Não falo pela bancada, porque não temos aqui bancada evangélica, temos pessoas que são evangélicas, como é o caso do Constituinte Eliel Rodrigues, do
Pará. Sou evangélico, membro da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, de Campinas. Meu sogro é Pastor-Presidente daquela igreja. E o que queremos aqui é propugnar
pelas liberdades democráticas. Quando há liberdade democrátíca, h~ l!berdaC!e para tudo, inclusive para professar o
ensino relIgIOSO. Nao queremos certa facilidade para evitar que aqueles que não se emprestaram ou não continuam
buscando a evangelização busquem algo na forma de querer introduzir esta matéria como garantida pelo Estado.
Portanto, sou contra.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Esta Presidência solicita a permanência dos Srs. Constituintes em
plenário para que possamos votar o parecer.
Dou a palavra ao Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGI.i'ES -

Sr.

Presídente, Srs. Oonstíutntes, em relação à Emenda Popular n,v 4, de que estamos tomando conhecimento nesta
manhã, devemos ter certo cuídado ao analisar o mérito da
questão.
Preocupa-me um pouco a possibilidade de o Estado intervir no ensino religioso e, amanhã ou depois, por lei ordinária ou complementar, declarar-se que o Estado tem
obrigação de remunerar os professores dessa matéria nos
ensinos de 1.0 e 2.° graus.
Achamos que, da forma como está redigido no projeto de Constituição, o texto por si já satisfaz nossos anseios evangélicos, ao determinar, no parágrafo único do
art. 376, que "o ensino religioso, sem distinção de credo
constituirá díscíplína facultativa".
'
Cremos que essa liberdade de culto e de expressão deve ser mantida - é essencial -, mas vinculá-la ou jungila ao Estado, sob qualquer forma, é tornar um pouco vulnerável a questão do principio da separação entre Igreja
e Estado, em relação ao qual sempre concordamos com a
posição adotada em nosso País.
Por conseguinte, em que pese ao sentimento religioso
de nosso povo, expressado no desejo de garantir a educação religiosa, integrada no currículo do ensino de 1.0 e 2.0
graus, julgamos que, no caso, a racultatívídade será mais
democrática e atenderá aos anseios de todas as comunidades religiosas deste País.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Sr. Constituinte Artur da Távola.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a matéria referente ao ensino religioso foi tratada na Subcomissão da Educação,
Cultura e Esporte e na respectiva Comissão Temática, a
Comissão VIII, do que resultou a consagração do princípio
de que cada escola pública brasileira deve ter a faculdade
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de atender aos anseios religiosos das comunidades a que
serve.
O texto da Emenda Popular n. o 4 tem uma redação
um pouco diversa e torna, de certa forma, compulsivo este
tipo de ensino. A meu juízo, está eivado de uma imperfeição de redação - não de conteúdo - já que o ensino religioso deve ser deferido nas escolas em respeito à natural tendência do ser humano e das famílias de buscarem
edifícios éticos segundo sua visão religiosa. Tal imperfeição, a meu ver, se encontra na expressão " ... será garantida pelo Estado". O texto diz:
"A educação religiosa será garantida pelo Estado no ensino de 1.0 e 2.0 graus como elemento
integrante da oferta curricular, respeitando a pluralidade cultural e a liberdade religiosa."
Justamente, Sr. Presidente, o cerne dos debates na
Comissão Temática era a obrigatoriedade ou não do Estado de manter no currículo escolar matéria religiosa. O
grande argumento contrário a essa manutenção foi o fato
de que, a partir da aprovação de uma obrigatoriedade, cada
escola seria obrigada, para manter também a democratização da oferta, ou seja, para respeitar a pluralidade cultural e a liberdade religiosa, a manter um professor de
cada religião. O que, evidentemente, entupiria o corpo
docente das escolas com um sem-número de professores,
vinculados à rede educacional, tanto quanto os demais professores, cercando essa matéria de uma subjetividade sem
fim. O budismo, por exemplo, não é uma religião em grande voga no Brasil, não obstante seja a religião com mais
adeptos em todo o mundo. Uma família budista, por esse
artigo, teria direito a que houvesse um professor de budismo na escola primária brasileira, inserido, como os demais professores, na oferta curricular, conforme aqui está
escrito. O mesmo ocorreria - e isto, sim, é um problema
no Brasil - com as religiões dos segmentos classicamente
.domínados na sociedade brasileira, particularmente os
negros. Os segmentos negros conseguiram manter sua religiosidade através da tradição oral, que jamais se traduziu na organização institucional de igreja constituída,
à despeito da não-institucionalidade de seu credo religioso; ao contrário, era uma religião que brotava da experiência individual da transmissão oral familiar. As religiões de fundo negro se disseminaram no Brasil, e aí
estão hoje relati-vamente institucionalizadas, porém ainda
com um grau de desinstitucionalização muito alto. Ora,
essas religiões do povo negro brasileiro não teriam também formas objetivas de se institucionalizar, até porque
não estão organizadas na forma tradicional, institucional
das religiões brancas, digamos assim, ocidentais, particularmente a católica e a protestante. Evidentemente, as
famílias de extratos negros da sociedade, que são a principal clientela da escola pública - por motivos históricos
e sociais, correspondeu ao negro injusta situação subalterna, do ponto de vista econômico - não teriam como institucionalizar-se, inclusive pelo fato de essas religiões não
terem uma só entidade a organizá-las.
Veja, portanto, Sr. Presidente, a profundidade do tema
e sua complexidade. Se cada Constituinte, mesmo aquele
que não professe religião, está aberto a que se garanta ao
ensino religioso pluralidade e oportunidade - já que um
País com tal religiosidade, como o Brasil, não pode ser
freado no impulso de dar às críanças, desde cedo, noções
de uma ordem transcendente tão profundamente arraigada no ser humano e de princípios éticos tão importantes
'para a organização da própria personalidade -, ainda
assim não teríamos como traduzir, na prática, a obrigação de incluir no currículo o ensino de todas as religiões.
A pluralidade aqui prevista desapareceria, na prática, uma
'Vez que apenas as religiões institucionalizadas teriam como
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apresentar-se de modo oficial, para fins de inclusão no
currículo escolar.
Parece-me, pois, Sr. Presidente - e deixo esta sugestão para que sobre ela meditem os Srs. Constituinte -,
que devemos aprovar o princípio da garantia do ensino
religioso com pluralidade e liberdade. Esta garantia do
ensino religioso deve estar presente tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. Apenas não creio deva
ser mantida a expressão "garantida pelo Estado", porque
a dubiedade nela contida implica que o Estado seria obrigado a garantir, do ponto de vista da contratação, professores de cada religião existente, o que, na prática, se
torna impossível . Acredito que deveria existir - ainda
ontem conversava sobre isso com a nobre Constituinte
Sandra Cavalcanti - a indicação, para o ensino religioso,
feita pelas religiões. As religiões se encarregariam de dotar
as escolas de professores que ministrariam a devida religião, de acordo com a vontade dos pais e, se possivel,
de acordo com a vontade das crianças, que, em toda a
história da educação, até então - ou na história da humanidade - tem sido só e apenas massa de manobra de
todos os que pretendem aprisionar desde cedo o pensamento humano.
Agradeço a V. Ex.as
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a palavra o .Oonstítuínte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Presídente, Srs. Constituintes, serei breve, até porque algo de
Importante, nesta manhã, a Assembléia Nacional Constituinte ouvil;l. Trata-se de discussão que não é nova, mas
sempre apaíxonante, sobre a questão da separação entre
Igreja e Estado.
No fundo, é esta a questão que estamos discutindo.
E, o que é melhor, ela não está sendo colocada com parâmetros ideológicos. Aqui estão colocando posicões os comunistas, contra o mérito da emenda mas' ao mesmo
t~mpo, os evangélicos e protestantes. É ~m fato significatIVO e que merece ser ressaltado. Até para que esta camps:nha não chegue às r.uas, à imprensa e à opinião públ~ca como algo patroeínado pelos comunistas. Ao contrario, tem que chegar às ruas e à opinião pública como
um movimento generalizado de defesa da real e verdadeira liberdade religiosa no Brasil.
Isto porque, paradoxalmente, aprovando-se uma proposta como esta, estaríamos restringindo e limitando a
liberdade relígíosa dos grupos que não são hegemôníeos.
A realidade comprova isso. Quando vamos para as escolas ... E digo isso porque, por exemplo um comunista um
ate~ vê seus filhos receberem ensin'o religioso não' por
opçao - por serem crianças, não têm ainda capacidade
de decidir, como bem disse o Deputado Artur da Távola
- ou porque os pais assim determinem, mas por indução. Indução, inclusive, de um calendário baseado em
datas estabelecídas pela religião hegemôníca, da Igreja
Católica Apostólica Romana. Conheço alguns protestantes que colocam seus filhos em escolas laicas, mas que,
em virtude dos calendários que as próprias escolas adotam, Vêem, constrangidos, seus filhos criarem contradições em suas mentes, pelo fato de, em casa, receberem
uma educação religiosa totalmente diferente da recebida
na escola, que segue a orientação da igreja hegemõníea.
A SRA. CONS.TITUINTE SANDRA CAVALCANTI Na Polônia é assim.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A
Deputada Sandra Cavalcanti tem a preocupação de
querer transformar essa discussão numa questão ideológica. Eu acho que, como católica, S. Ex.a deveria procurar
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os teólogos católicos, que, inclusive, estão visitando os
palses socialistas, para com eles discutir. Comigo, não!
Não estou aqui discutindo problemas ideológicos, não
estou discutindo marxismo, não estou discutindo a
questão da religião nos países socialistas! S. Ex. a que vai
discutir com Leonardo Boff e outros que têm ido lá e que
pertencem à sua Igreja. Estou aqui discutindo um texto
constitucional - e com clareza. Não podemos transformar
isso numa questão ideológica. Vamos transformar isso
numa questão de liberdade, de liberdade para todos, e não
tentar impingir-se uma relígíão através da escola pública. privatizando a igr.eja hegemôníca - é isso que se
pretende.
Disse bem o Deputado Artur da Távola: o Estado não
pode garantir nem assegurar todas as religiões que
existem no País com igual liberdade, com igualdade e com
garantia para todos. Não é preciso incluir em currículo,
não é preciso estarmos aqui falando apenas das hegemõnícas, das brancas, da Europa, daquelas que para cá
vieram e que são hoj e professadas pela classe dominante.
Não se pode garantir, mesmo para os protestantes, a
igualdade de liberdade religiosa que se garante para os
católicos, a não ser que se garanta a liberdade de que
a questão religiosa seja uma questão da família e das
igrejas. Ai, sim. cabe ao Estado garantir plena liberdade
para que a família se autodetermine e para que a Igreja
exerça suas atribuições, aumentando seus rebanhos.
li: isso o que temos que defender. Acredito que, paradoxalmente, a liberdade religio.~a estará garantida se
não se admitirem emendas como a que fol apresentada.

E - é bom que se saliente - esta não é uma posição
apenas dos comunistas.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Encerrada a
discussão e não havendo número regimental, passamos
à votação. Os que aprovam o parecer do nobre Relator
queiram conservar-se como se encontram. (pausa.) Aprovado o parecer.
Tem a palavra o Deputado José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente, trago hoje à Comissão de Sistematização assunto que
reputo da maior importância. Como V. Ex.a e os nobres
Colegas sabem, o texto do Projeto de Constituição - o
que atualmente está sendo discutido e recebendo emendas do Plenário - resulta, nada mais nada menos, de
uma justaposição dos textos isolados de cada uma das
Comissões Temáticas. Eu até diria que esse texto é,
talvez, uma das maiores contradições em termos de elaboracão de um documento da importância de uma Constituicão. Um dos capítulos é socialista, outro é parlamentarista, outro é presidencialista. Não há, portanto, unidade
doutrinária no texto do Projeto de Constituição que está
sendo discutido.
O espírito do Regimento era que a Comissão de Sistematização, ao receber o material fragmentário d~s
diversas comissões, desse unidade ao texto, oferecesse nao
só um texto isento de contradições, isto é, com proposições compatíveis entre si, mas também com uma cerja
uniformidade - já não digo unidade, mas, pelo menos,
uma certa uniformidade doutrinária. Acontece que a prática revelou claramente, que a Comissão de Sistematizacão foi inc~paz de proceder a essa compatibilização do
éonteúdo dos diversos textos oriundos das oito Comissões
Temáticas. De tal modo que a Comissão de Sistematização
foi incapaz de proceder a esta compatibilização que o
texto entregue pela Comissão de Sistematização à Mesa
da Constituinte o foi mais em razão de um acordo de
lideranças do que propriamente de uma concordância e
de um julgamento sobre o texto.
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Na realidade, Sr. Presidente, estamos diante de um
problema muito sério. O texto está desestruturado e, a
meu ver, é impossível, através mesmo de um número
exagerado de emendas, à Constituinte corrigir e aprimorar
o Projeto que aí está. Por isso, achamos fundamental que
os constituintes possam opinar e apresentar emendas ao
texto que nos próximos vinte dias deverá ser apresentado
pelo Sr. Relator. Digo isto porque tenho absoluta certeza
de que, em vista da incongruência patente entre os diversos
capítulos e títulos do atual Projeto, certamente o Relator
vai optar pela apresentação de um substitutivo, tal o
volume de emendas supressivas e aditivas que o Relator
teria de juntar ao texto atual. Em minha opinião, S. Ex.a,
por certo, vai concluir por um texto substitutivo.
Ai, então, teremos um texto coerente e a possibilidade
de apresentar emendas a um projeto realmente compreensivo e compreensível. No momento, é Impossível corrigir
o texto apresentado através de emendas, segundo o meu
ponto de vista. Mas o texto do Relator, este sim, certamente muito mais coerente, com muito mais unidade doutrinária, poderá ser melhorado, apreciado através de emendas. E, talvez, até com poucas emendas, porque até o volume exeessívo de emendas que ai está, veio das subcomissões
e das Comissões Temáticas, sendo que, quanto às atualmente apresentadas em Plenário, constituem um volume
tão grande, que nem o Sr. Relator nem outro Sr. Constituinte terá condições de apreciá-las, julgá-las e tentar integrá-las num texto razoável.
Por isso, Sr. Presidente, tomamos a liberdade de remeter ofício ao Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, o Constituinte Ulysses Guimarães, sugerindo que,
à semelhança do que foi adotado em relação aos pareceres
dos relatores das Comissões Temáticas, seja admitida a
apresentação de emendas, mesmo de mérito, ao parecer do
Relator, a ser apresentado a esta Comissão de Sistematização.
O § 2.0 do art. 26 representa uma verdadeira cassação
do direito ou até da obrigação institucional, legítima e
inalienável, do Constituinte, de tentar influenciar o texto
constitucional, eis que estabelece o seguinte:
"Concluindo o Parecer pela apresentação de
substitutivo" - no caso, pelo Relator desta Comissão -, "os Constituintes terão, a contar da sua
publicação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para apresentar emendas, permitidas somente
quando incidirem sobre dispositivos em que o
substitutivo houver inovado em relação ao Projeto
e às emendas anteriores."
Trata-se, portanto, de uma verdadeira cassação do
direito dos constituintes, de opinarem sobre o texto do
Relator. Em função disso, Sr. Presidente, tomei a iniciativa, repito, de fazer um oficio ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, solicitando que S. Ex.a analisasse a possibilidade de ajustar o Regimento ou, pelo
menos, de interpretar o Regimento de modo a permítãr que
os constituintes possam não só ler, conhecer e deleitar-se
a leitura do texto do Relator, mas também apresentar
sugestões, que poderão ser aceitas ou não. Será o único
momento em que realmente poderemos tentar influenciar
um texto coerente. Porque, até agora, por maior que seja
o nosso esforço, será impossível termos a convicção de
estarmos influenciando algo, no sentido de seu aperfeiçoamento.
Peço, pois, a V. Ex.a, Sr. Presidente, que receba esse
expediente e o submeta à Comissão de Sistematização.
Por tratar-se de assunto que merece tratamento sério e
imediato-quem sabe? -Poderá até contar com a unanimidade dos membros desta Comissão. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidência consulta o nobre Relator sobre se concorda em emitir
sua opinião sobre a proposta do Constituinte José Lins.
S. Ex.a encaminhou um ofício ao Presidente Ulysses Guimarães e pede o apoio da Comissão para o que propõe
em relação ao Regimento, por entender que o prazo de 48
horas para emendar o substitutivo a ser produzido pelo
Relator é extremamente exíguo para que os Constituintes
possam utiizar sua capacidade de colaboração no período
que será mais decisivo para a elaboração constitucional,
exatamente aquele iniciado com a apresentação do substitutivo. (Pausa.)
O Constituinte Bernardo Cabral diz que nada tem a
opor. Desta forma, submeto à apreciação dos presentes o
oficio que S. Ex.a acaba de resumir da tribuna, para que
possamos encaminhar ao Presidente a comunicação do
apoio do Plenário da Comissão à iniciativa do Constituinte
José Lins. Os Srs. Constituintes que concordam com a
proposição permaneçam como estão. (Pausa). Fica aprovada, então, pelo Plenário, a sugestão do Constituinte José
Lins.

Aliás, a Presidência deseja aproveitar a oportunidade
para comunicar que a Mesa desta Comissão, altamente
preocupada com o mesmo problema, já manteve entendimentos com S. Ex a O Sr. Relator e com o Sr. Presidente
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Ulysses Guimarães, no sentido de serem fixadas normas
que possibilitem à Comissão discutir mais amplamente o
substitutivo, emendá-lo, a nível da Comissão. Inclusive,
suprimindo a ida do Substitutivo a Plenário apenas para
receber emendas e voltar à Comissão. Isto porque, como
se fez até agora, a Comissão poderá receber diretamente
essas emendas em prazo mais amplo, € o Relator poderá
pronunciar-se também sobre as emendas apresentadas à
Comissão. Deste modo, suficientemente discutido, a nível
da Comissão de Sistematização, o Projeto já poderá ír a
Plenário apenas para ser votado em primeiro turno.
Desejo informar que estamos aprofundando esses entendimentos, já que a dúvida até agora oposta pelo Presidente da Constituinte é a de que, se formos desencadear
um proceso de reforma do Regimento, isto possibiitará um
emendamento mais amplo, e essa matéria poderá ter até
prevalência sobre a própria discussão constitucional. Mas
não sei como poderemos, por exemplo, alterar esse prazo
de quarenta e oito horas sem modificar o Regimento. Se,
no entanto, o Presidente concordar, S. Ex.a o adotará, e
esta Presidência comunicará o fato aos membros da Comissão. Até chegamos a preparar um texto de modificação
do Regimento, que talvez seja 'conveniente' distribuir aos
integrantes deste órgão para receber sugestões.
~ada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
reumao.

ERRATA
Publique-se, por omissão, no Suplemento ao DANC, n,? 53, de 1.0-5-87:

III -

COMISSãO DA ORGANIZAÇãO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
UI - c) Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público
COMISSÃO D'A ORGANIZAÇÃO
E SISTEMA DE GOVERNO

SUBCOMISSãO DO PODER JUDICIÁRIO
E: DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ATA DA REUNIAO PARA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE, EM 7 DE ABRa
DE 1987 - NOTAS TAQUIGRAFICAS.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Havendo
número legal, declaro aberta a reunião. Na Ordem do Dia
consta a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. Solícito, empenhadamente, aos nobres Constituintes que usem
os microfones para qualquer intervenção. Esta medida é
necessária para a fidelidade das transcrições taquigráficas.
Peço, inclusive, que declinem o seu nome parlamentar.
Fora do microfone, não há registro e não consta, portanto,
da Ata.
Passo aos esclarecimentos sobre como transcorrerá o
processo de votação: os IConstituintes serão chamados em
ordem alfabética, assinarão a folha de votação e dirigirse-ão à sala anexa, onde encontrarão cédulas e sobrecartas; colocarão as cédulas correspondentes aos candidatos
- uma para Presidente e duas para Vice-Presidentes nas sobrecartas e as depositarão na urna, à vista do Plenário.
A Sr. a Secretária procederá à chamada dos Srs. Constituintes, a não ser que alguém queira fazer uso da palavra, para alguma manifestação.
(Chamada)
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

Instalação
Notas Taquigráficas

7-4-87

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Sílvio Abreu.
. O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presídente, ~o que percebo, já se encontra inciado o processo
de. votação. !,eço a V. Ex. a que, em breve interrupção,
sejam enunciados os nomes dos candidatos indicados se
é que há, para efeito de orientação do Plenário.
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Atendendo
à p0.nderação do nobre Constituinte, esclareço que são
cand~datos: .para Pres~dente, José Costa - PMDB; para
l.O-~Ice-PreSI~e~te,Jal~o Carneiro - PFL; para 2.o-VicePresidente, Plínío Martms - PMDB. São estes os nomes
registrados até agora.
. O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr. Presídento, nesta breve intervenção que estou a enunciar
p~etendo re~is~rar uma posição pessoal junto a esta egré~
gia Bubeomíssão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ela é sumamente importante pelo trabalho estrutural que haverá de desenvolver durante o funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte. Deverá apresentai
relatórios atinentes a uma das mais importantes atividades basilares e fundamentais do Estado democrático que
será o norte e a bússola da própria Justiça que have~á de
existir a partir da promulgação da nova Carta constitucional. Devo enunciar também, já nesta fase da votação
o meu respeito, reverência e admiração por todos os nome;
agui indicados. ~êm eles todas as qualidades e qualificaçoes para assumirem qualquer posto e qualquer posição
dentro da Assembléia Nacional Constituinte.
Mas devo, ao mesmo tempo, com a anuência dos eminentes Constituintes representantes do PFL, PDT e PT
tr~zer ,aqui um.a palavra de discordância e de inconfor~
rmsmo quanto a forma de encaminhamento utilizada pela
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Liderança do meu Partido, o PMDB. Porque o que se percebo é que de sábado para domingo noite, de madrugada, não sei quando - muitas alterações ocorreram. E é
lamentável dizer que em razão desse procedimento, eleito
e escolhido pela Liderança, estamos iniciando os trabalhos
desta importante Subcomissão - e, muito mais do que
isso, iniciando a elaboração da relevante missão que compete a esta Subcomissão - sem que tenhamos sido ouvidos e consultados. Não tivemos oportunidade de dialogar e de nos entender, dentro do meu Partido, no sentido
de que o início dos trabalhos da Subcomissão do Poder
Judiciário pudesse ser fundamentado naqueles princípios
que o meu partido sempre enunciou, por meu intermédio
e de todos os Constituintes que integram esta Casa. Fundamentam-se esses príncípíos, consolidam-se e se cristalizam nos parâmetros da liberdade, do diálogo, do entendimento, sempre repudiando os pratos feitos, os entendimentos de última hora e as colocações que passam a existir
nas madrugadas, nos fins-de-semana, nos gabinetes fechados.
Por isso, Sr. Presidente, quero, com esta expressão de
inconformismo e de protesto - reiterando meu apreço
e admiração por todos os Constituintes indicados - quanto ao processo utilizado pela Liderança do meu Partido,
declarar a V. Ex.a que me vou abster desta votação. Mas
aqui estarei, trazendo minha modesta contribuição, durante os trabalhos desta Subcomissão, tentando contribuir
com esses principios que sempre enunciei, durante quatro
mandatos parlamentares, muitas vezes vencendo dificuldades institucionais. Fica registrado, Sr. Presidente, neste
protesto, meu inconformismo diante do jogo bruto e truculento, da mais pura verdade, para que, no futuro, possa
dizer àqueles que me seguiram e me acompanharam que
aqui estive, e manifestei meu inconformismo e não apenas
aplaudi e reverenciei, sem falar, apenas conformando-me
sem protestar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) palavra o nobre Constituinte José Costa.

Tem a

O SR. CONSTITUINTE JOSll'J COSTA - Sr. Presidente, meu companheiros Deputados e Senadores Consttiuintes. Fui eleito Deputado Federal pela primeira vez
em 1974. Deixei meu escritório de advocacia, onde me dedicava basicamente à advocacia criminal - e fui advogado
praticamente de quase todos os presos políticos do meu
Estado - e vim para a Câmara dos Deputados, juntamente com vários outros companheiros, que revejo agora,
no meu terceiro mandato, com muita satisfação. Esses
companheiros mais antigos, aqueles que estiveram nesta
Casa comigo em 1974, ou a partir de 1974, sabem do meu
desapego a cargos. Nunca disputei qualquer cargo na Câmara dos Deputados, sempre procurei ajudar o meu Partido e ser fiel a ele, nos momentos de dificuldade e de
afirmação.
Fui candidato a Governador em 1982 e derrotado como
todos os candidatos pelo PMDB no Nordeste. Fiquei quatro anos sem mandato e volto agora para a Assembléia Nacional Constituinte. :€ uma honra enorme encontrá-los
aqui e trabalhar junto a parlamentares de escol, como os
que compõem esta Comissão. Pretendia, e coloquei o meu
nome à disposição Idos companheiros da Subcomissão do
Poder Legislativo, disputar a !Relatoria nesta Comissão.
A Liderança do meu partido, em função da necessidade, da conveníêneía de fazer entendimentos com os demais partidos que ;participam da Assembléia Nacional
Constituinte, entregou a Relatoria ao Partido da Frente
Liberal. Dessa forma, solicitou-me o Senador Mário Covas,
já que a Subcomissão do Poder Judiciário e ido Ministério
Público era minha segunda opção, que participasse dessa
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Comissão e sugeriu-me a disputa de sua Presidência. Coloquei o meu nome à disposição dos companheiros, porque
entendo que, antes de ser candidato do Líder do PMDB
na Constituinte, tenho de ser candidato dos companheiros que integram esta Subcomissão. Fui membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de 1974
a 1982. Vejo aqui, com muita satisfação, um companheiro
q1!-eri?-o, o Sr. Maurício Corrêa, eminente Senador pelo
Dísbrrto Federal. Sou advogado militante há mais de 25
anos. Considero-me esn condições de exercer a Presidência desta Subcomissão, desde 'que para tanto tenha o
apoio làos meus eminentes companheíros. Assim, coloco o
meu nome, modesto, ao inteiro dispor dos companheiros.
Ao meu dileto amigo, dileto companheiro Sílvio Abreu,
devo dizer que vejo nas suas palavras, em ;protesto contra o comportamento eventualmente adotado pela Liderança, o exercício de um direito legítimo. Considero, nesse
bravo companheiro de Minas Gerais, um nome digno de
ocupar qualquer posíção na Câmara dos Deputados ou,
eventualmente, na Assembléia Nacional Constituinte, até
mesmo de Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
ou Presidente desta Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público. De modo que espero, qualquer que seja
'9 :esultado da Comissão, que não nos privemos - isto que
e Importante - do trabalho e da colaboração do eminente
companheiro Sílvio Abreu.
Eram estas as considerações que tinha a fazer. Muito
obrigado, Sr. Pres1dente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) palavra o nobre Constituinte Jairo Carneiro.

Com a

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, ilustres Constituintes, sou Jairo Carneiro, Deputado pela Bahia, um dos mais modestos desta Subcomissão, até mesmo pela idade e pelo exercício do primeiro

vnandato.
Efetivamente, consignei o registro na reunião em que
se compôs a Mesa da Comissão-Geral, que integramos. Dirigi-me ao Líder José Lourenço, dias atrás, para apresentar minha candidatura, julgando que, mesmo dentro das
minhas limitadas condições, parecia-me direito ou uma
faculdade que me assistiria a de submeter nosso nome à
apreciação da bancada para a eventual possibilidade de
ocupar posição em uma Subcomissão da Comissão-Geral.
Fiz isso em respeito a tantos ilustres outros nomes que integram a nossa bancada e dentro do que caberia ao Partido da Frente Liberal nas negociações celebradas com os
outros partidos. Efetivamente, tomei esta iniciativa. Sei
o peso das responsabílídades, mas sou um jovem, como todos nós, muito afeito ao trabalho, a encarar com muita
seriedade as missões que temos. Estou com a disposição de
f~zer o melhor possível dentro daquilo que, com a proteçao de Deus, somos capazes de realizar e oferecer em contribuição ao novo Estado democrático que queremos construir no Brasil. Sou bacharel em Direito, advogado, professor de universidade estadual licenciado. Exerci o carga
de Chefe lõa Casa Civil no último Governo do Estado da
Bahia. Tenho certa convivência com a temática que nos
preocupa na Comissão-Geral e nesta Subcomissão em particular.
Agradeço as referências a meu respeito feitas pelo primeiro orador, ilustre Constituinte por Minas Gerais, aos
que estão sendo indicados para compor a Mesa desta Subcomissão e acredito que nestas minhas palavras existe
muita semelhança com o que disse o ilustre colega que me
antecedeu, o constituinte José Costa. Temos um compromisso solene, que é a causa do povo. Entendo que a
Justiça deve servir à causa do povo, das liberdades e à
democracia. Devemos ter um Poder Judiciário fortalecido,
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sem tutelas, mas um poder tutelar da liberdade, dos direitos dos cidadãos, das instituições e da democracia. Entendo que deva haver uma popularização - no bom s-entido - da Justiça no País. Sendo a Justiça um instrumento e um poder a serviço da causa <do povo, somos contra o
elítísmo no Poder Judiciário. Tem de haver o barateamento da justiça e o acesso do povo, do homem simples,
aos seus serviços. De igual modo, entendo que é preciso que
haja a independência do Juiz. Por isso digo que deve ser
um Poder sem tutela, sem injunções, sem submissões ou
sujeições de qualquer ordem. A autonomia financeira entendo que deve ser buscada e alcançada para que, de uma
vez, afastemos qualquer temor de o Magistrado exercer,
com tirocínio, liberdade e plena independência, a sua missão altamente nobre. Quanto ao Ministério Público, meu
entendimento também é o de que deve dispor das mesmas
garantias, direitos, prerrogativas e impedimentos instituídos para o Poder Judiciário, porque vejo no Ministério
Público, na sua missão, um sacerdócio semelhante ao que
cabe ao Magistrado.
São palavras que não poderia deixar de pronunciar
nesta hora em que nos apresentamos, indicados pela bancada - ou pela Liderança, com o consentimento da bancada - para integrar uma posição na Comissão. Aqui exístem personalidades muito mais experientes, que entendem
de Direito muito mais do que eu. Tenho de, nesta convivência, aprender muito e procurar aperfeiçoar-me.
Buscamos o resultado do consenso desta Subcomissão
para que honremos o compromisso que assumimos nas
praças públicas, para que honremos os compromissos que
temos assumido com as nossas consciências. Espero em
Deus que sej amos bem-sucedidos e que tenhamos, a partir
também oo Poder Judiciário e do Ministério Público, um
novo quadro, um novo desenho, Constituição democrática
e progressista a que almejamos. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Com a
palavra o nobre Constituinte Plínio Martins.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO MARTINS - Sr. Presidente, meus companheiros Constituintes, quero apresentar-me para que na votação tenham elementos para
repudiarem ou não o meu nome. Devo dizer a V. Ex.a s
que jamais pleiteei minha candidatura para 2,o-VicePresidente desta Subcomissão. Fui convidado pelo Líder
do meu Partido e disse-lhe que declinava da candidatura para que ele pudesse fazer as composições necessárias.
S Ex.a reafirmou, então, que gostaria de ter o meu nome
como candidato a Vice-Presidente desta Subcomissão.
Sou um advogado que exerceu a profissão durante
32 anos em Campo Grande, capital do meu Estado, Mato
Grosso do Sul. Deixei de exercer a advocacia para cumprir a legislatura passada, uma vez que fui eleito Deputado Federal. Agora fui eleito Constituinte. Fui Vereador
durante dez anos na capital do Estado de Mato Grosso do
Sul e, por uma circunstância que nem eu mesmo entendo
bem, fui Auditor da 9.a Circunscrição Judiciária Militar
por dois anos. Pedi demissão do cargo porque os meus
votos, durante o período em que havia perseguições políticas. não eram bem recebidos. E, para lembrar um fato,
fui Auditor no caso do Padre François Jacques Gentel,
que foi condenado a dez anos de reclusão, contra o meu
voto. Um ano mais tarde, entretanto, esse meu voto serviu
de base para a absolvição do referido padre pelo Tribunal Superior Militar, aqui em Brasília.
Eram" a,'! considerações que deveria fazer, para me
tornar mais conhecido nesta Subcomissão. obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - A palavra continua franqueada a qualquer um dos demais Constituintes.
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Com a palavra o Sr. Constituinte Paes Landim.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, quero dizer que todos os nomes são excelentes
mas queria prestar uma homenagem especial ao meu pre~
zado amigo Constituinte Deputado José Costa. Eventualmente tivemos pontos de vista diferentes em questões
políticas acadêmicas. Em face da atuação de S. Ex.a durante o período autoritário, sua independência e coragem,
tenho a certeza de que ninguém melhor do que S. Ex.a ,
acima dos partidos e das siglas, para presidir esta Subcomissão.
Era o registro que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Solicito
aos. Srs. Constituintes que declinem o nome, para fim de
registro.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORR:ÊlA - Sr.
uso da palavra apenas para reiterar o que
disse o Ilustre Deputado Paes Landim acerca do
nosso colega José Costa. Como ex-Presidente da Ordem
dos Advogados de Brasília e convivendo com S. Ex.a no
Conselho Federal, bem avaliei e avalio a sua capacidade.
Em que pese as considerações lavradas pelo nobre Deputado por Minas Gerais, por uma questão interna corporis
do PMDB, não poderia deixar de endossar inteiramente
a candidatura do Constituinte José costa, por conhecê-lo
e saber das suas afinidades com o Direito, sobretudo pelo
seu passado em prol da defesa dos direitos humanos. Com
relação aos outros candidatos, que também, aqui já expuseram suas opíníões, eu sufragarei o nome de todos
os três.
P!esident~,

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Com a
palavra o nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sou do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Sr.
Presidente, desejo apenas reiterar o nosso apreço ao indicado pelo PMDB, sem prejuízo de qualquer outro companheiro. Essas coisas, de acordo com a praxe da Casa são
feitas por um sistema de negociações para se garantir a
proporcionalidade, ou seja, para se garantir o respeito à
democracia. O meu partido manifesta aqui que cumprirá
os acordos f-eitos, como está cumprindo em todas as Comissões, e eu, pessoalmente, reitero a alegria de poder votar
em um candidato que tem uma história de defesa da
democracia. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral)
Com
a palavra o nobre Constituínte Raul Ferraz.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, Srs Constituintes, devo dizer que sempre gostei
de disputar eleições. O político tem que gostar de disputar
eleições, e não me sinto tolhido ao disputar qualquer
cargo. Respeito muito a opinião do nosso colega Sílvio
Abreu e até o parabenizo, porque, onde o PMDB estiver,
tem que haver debate. Não quero julgar a posição do
nosso Líder Mário Covas ao fazer indicações. Não votei
em Mário Covas, mas reconheço o que disse aqui o Oonsti~tuinte :F:línio Arruda, que a Casa tem que ter orientaçao das líderanças.
Cnrreríamo~ inclusive, o risco de chegarmos aqui e,
P?r uma questão de pudor, não nos apresentar para
dísputar cargo algum, da mesma forma que não estamos
~lhidos para tal. Devo dizer que re!'peito a indicação das
lideranças, acho que os nomes sao dignos. Apesar de
gostar de disputar eleições, não vou disputá-las. E por quê?
Porque tenho trabalhos em outras Comissões onde quero
estar presente. Não me quero ater a apenas 'uma Comissão. Não fosse isso, estaria disputando aqui, discordando,

484

Sábado 22

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Sul,lemento)

querendo cargo, porque sou político - não tenho vergonha de dizer isto - e gosto de disputar eleições. Foi bom
este debate para começar a esquentar as turbínas, para
partirmos para um grande trabalho, e tenho a certeza de
que pelo menos vou aprender muito com os colegas tão
ilustres que aqui estão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Pelo fator
idade, assumi a Presidêncía dos trabalhos. Talvez também
pelo fator tempo eu, advogado inscrito na OAB há 37
anos, pretendesse até alguma posição dentro desta Comissão. Todavia, a bancada do PMDB de São Paulo tem um
entendimento no sentido de que cada parlamentar ocupe
uma posição nesta Casa. E, em respeito a isso, eu até
cedi a esse princípio maior, mais democrático, mais justo,
mais igualitário. para os paulistas. Estou aqui presidindo
apenas os trabalhos, desejando que realmente esta Comissão cumpra a..ma obrigação. A posição do nosso Líder
Mário Covas - não tenho procuração para defendê-lo foi, como disseram o Constituinte Plínio Arruda Sampaio
e o Constituinte Raul F·erraz, apenas de norteamento dos
trabalhos.
Existem. na sala própria, cédulas em branco para
quem quiser votar em outros nomes. Esta a conduta da
Presidência, que aqui deixa registrada sua alegria. príneípalmente pela apresentação do nome do Constituinte
José Costa, meu velho companheiro de longo tempo nesta
Casa. Como faria qualquer um dos membros que presídisse esta Comissão, deste grupo seleto de homens conscientes. responsáveís e capazes, José Costa deverá cumprir sua obrígaeâo com galhardia, independência, inteligência e capacidade, o que é tão próprio de S. Ex. a
A V. Ex.as o meu agradecimento por me tolerarem e
me ouvirem.
Muito obrigado. (Palmas.)
Prossegue a votação.
(Chamada.)
A SRA. SECRETARIA - Quatro titulares do PMDB
não estão presentes. Serão 'Chamados quatro suplentes.
(Chamada.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Encerrado o processo de votação, convido os Srs. Constituintes
Maurício Corrêa e Adolfo Oliveira para servirem como
escrutínadores.
Concedo a palavra ao ·Sr. Constituinte Adolpho Oliveira para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, todas as subcomissões são obrigatoriamente
integradas por vinte ou vinte e um Constituintes. Alguma
circunstância determinou que exatamente esta Subcomissão figurasse na lista oficial fornecida pela Secretaria com
apenas dezoito integrantes, o que simplesmente não é possível, porque todos os Constituintes participam de subcomissões - todos, sem exceção. E, por isso mesmo, obrigatoriamente, deveriam estar arrolados os nomes dos integrantes das subcomissões, porque cada comissão plena
tem sessenta e três integrantes. Desse total deduz-se o
Presidente e o Relator da Comissão Plena. Então, temos
sessenta e um lugares nas três subcomissões para serem
ocupados pelos Constituintes. Levantei esta questão de
ordem porque acho da maior importância que o ilustre
Presidente eleito tome a primeira providência da sua gestão, procurando identificar e descobrir esses colegas que
estão faltando na composição da Subcomissão do poder
Judiciário. É essa a dúvida que gostaria que V. Ex.a esclarecesse.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Houve a
indicação pelas Lideranças. Faltaram algumas. Indicaram-se dezoito nomes, e o de V. Ex.a passa a ser o décimo
nono como suplente, faltando apenas um. As Lideranças
têm tempo e certamente completarão as indicações até o
início dos trabalhos desta Subcomissão. Tenho a certeza
de que as Lideranças diligenciarão no sentido de completar a composição desta Subcomissão.
Votaram treze Srs. Constituintes e há treze sobrecartas. Iniciaremos, então, o processo de apuração da votação. (Pausa.)
(Pmcesso de apuração da votação.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Vamos
proclamar os resultados. Para Presidente, COnstituinte
José Costa, com treze votos. (Palmas.) Para 1.0-Vice-Presídente, Constituinte Jairo Carneiro, com doze votos, um
voto em branco. Para 2.0-Vice-Presidente, Constituinte
Plínio Martins, com doze votos, um em branco.
Proclamo o resultado: Presidente, José Costa; 1.0-VicePresidente, Jairo Carneiro; 2.o-Vice-Presidente, Plínio
Martins, aos quais convido para que assumam os trabalhos
neste momento.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Meus companheiros, quero agradecer a todos a generosidade da manifestação traduaída em votos que me possibilitaram chegar à Presidência desta Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público. Em particular, gostaria de agradecer ao Deputado Paes Landim, ao Senador Maurício Corrêa, ao Deputado Plínio Arruda e ao meu dileto amigo
Francisco Amaral as palavras carinhosas com que me distinguiram. Resta-me indicar, na forma regimental, 'Como
Relator desta Subcomissão, o eminente Deputado Plínio
Arruda Sampaio, do Partido dos Trabalha:dores (palmas),
de acordo com o entendimento havido entre os Partidos
que integram esta Comissão.
Pediria uma sugestão aos eminentes companheiros a
respeito da data e da hora da nossa próxima reunião. Precisamos, urgentemente, definir o roteiro para nossos trabalhos e gostaria de consultá-los sobre a conveniência de
realizarmos uma reunião ainda na tarde de hoje ou no
máximo até o dia de amanhã. A reunião teria que ser
realizada na parte da manhã, considerando-se as eleições que haverão nas demais subcomissões e, ainda, na
Comissão de Sistematização, cuja eleição para Presidente,
Vice-Presidente e Relator deverá ocorrer amanhã, às 16
horas.
Com a palavra o nobre Constituinte Raul Ferraz.
Sr. Presidente, companheiros Constituintes componentes da Mesa,
companheiros desta Comissão, atendendo à solicitação do
Sr. Presidente para que se discutisse algo sobre a próxima
reunião e sobre o roteiro, gostaria de dar o primeiro toque,
nesta oportunidade, pedindo a esta Comissão que discuta
problema que julgo de fundamental ímportâncía no início
dos nossos trabalhos, que certamente norteará o comportamento desta Comissão e, acredito mesmo, o futuro do
Poder Judiciário no Brasil. Trata-se do seguinte: o Poder
Judiciário no Brasil será dualista ou será um Poder Judiciário único, ou seja, teremos uma justiça unificada ou teremos uma justiça dual, como é hoje no Brasil. Temos a
Justiça da União e a Justiça dos Estados. Não é nenhuma
novidade nesta Constituinte 'discutirmos este assunto _
as outras o discutiram também. Devo dizer que vou batalhar - devo até adiantar - pela unificação da Justiça no
Brasil, porque acredito que isso tem muito a ver, ou só tem
'O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ -
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a ver, com a questão da cidadania. Se quisermos nos despir de certos preconceitos, poderemos perfeitamente chegar à conclusão de que não existe justiça neste Pais para
o povão, não existe justiça para o homem comum, o homem simples que está lá no Nordeste brasileiro, escondido
naqueles pontos mais longínquos deste País. Então, precisamos fazer com que haja justiça neste País, e estou convencido de que existem certas coisas que não podem ser
divididas.
Ninguém pode conceber, por exemplo, que o Exército
brasileiro seja dividido em cada Estado; ou seja, que tenhamos o Exército da Bahia, ou de São Paulo, ou do Piauí,
do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Rio Grande
do Sul e assim por diante, porque o Exército precisa ser
forte e, para isto, tem que ser um só. Ninguém pode conceber que a própria moeda seja dividida: é uma coisa que
não se divide. Ninguém pode conceber que a Bahia tenha
sua própria moeda, que outros Estados, como São Paulo,
Rio de Janeiro e outros, tenham a sua moeda. Ninguém
pode conceber que se divida a diplomacia: que a Bahia
tenha a sua representação diplomática, que Pernambuco
tenha a sua, o Rio de Janeiro tenha a sua, e assim por
diante. Os Correios e Telégrafos prestam um serviço que
ninguém pode dividir. Não se concebe que a Bahia tenha
seu serviço de correios e telégrafos, que o Rio de Janeiro e
são Paulo tenham os seus. Pergunto: por que a Justiça é
dívídída neste País? A divisão em Justiça do Piauí, Justiça da Bahia, Justiça de São Paulo, Justiça do Rio Grande
do Sul não a enfraquece. Não é esta a causa de não haver
Justiça no Brasil? O Poder Judiciário tem que ser poderoso
neste País, a Justiça tem que ser forte. Quando defendo
este ponto de vista, estou certo - e vou demonstrar no
andamento dos trabalhos - , pois tenho ao meu lado os
grandes juristas deste País, a começar de Ruy Barbosa,
passando por Segadas Vianna, Honório Cavalcante, Gabriel Passos, Oliveira Viana, e assim por diante. Acredito
que faríamos justiça ao povo brasileiro se acabássemos
'Com esta Justiça dúbia, que só serve às oligarquias regionais, para fazer com que o seu poderio sej a imposto aos
homens simples deste País. Apelo para que este assunto
seja preliminarmente discutido. A paztír deste ponto de
vista - se a Justiça será única ou dupla - poderemos
prosseguir o nosso trabalho.

Sábado 22

485

diam prescindir de pagamentos enormes, fazem questão de
manter a Justiça estadualizada. Para quê? Para que privilégios não se lhes escapem. Isso também ocorre no Ministério Público. Somos um País nacional, que nasceu
nacional. Foi em razão deste sentimento de unidade nacional que nos conservamos unidos através dos tempos, desde
o descobrimento. As grandes questões não são resultado
de choque entre Estados. Sentimos a felicídade de sermos
nacionais. Por exemplo, sou da Paraíba, mas Senador pelo
Paraná. Não há restrições, não há limitações de fronteira.
Até nos esportes não há times estadualizados, há times
nacionais. Quer dizer, as pessoas colocam-se não em função do Estado, mas em função daquilo que seja nacional.
Coloco esta questão porque é uma preliminar, um fato a
ser examinado. Não seria ainda minha posição de consciência, mas esta estadualização tem sido um fato impeditivo, limitativo da Justiça, aliás, diminutivo, restritivo.
Há casos em que alguns juízes de um mesmo Estado, com
as mesmas obrigações, os mesmos direitos, estão em situação melhor do que a dos outros. Por exemplo, a Justiça do
TrabalhO não merece maiores reclamos, é nacional. Os
Juízes de São Paulo, Paraná, Amazonas, embora atuando
em realidades diferentes, têm igualdade de direitos, de
responsabilidades.
Então, congratulo-me com V. Ex.a A Comissão, na sua
alta sabedoria, haverá de meditar sobre isso, porque talvez
seja exatamente a partir deste ponto que venhamos, desde
logo, a dirimir situações de profunda injustiça em certos
lugares e de razoável justiça em outros.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - A palavra está
franqueada. Pediria a cada membro da Comissão que, se
possível, sugira o dia e a hora para a nossa próxima reunião. Tencionava realizar uma reunião ainda na tarde de
hoje, às 16h.
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) impossível regimentalmente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) regimentalmente. Perfeito.

Seria

Não é possível

O SR CONSTITUINTE (Não identificado) ser amanhã.

Tem que

São estas as minhas primeiras palavras. Concordo com
a reunião, Sr. Presidente, para o momento que for marcada. Vamos ouvir as palavras dos nossos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Exatamente. Para
que possamos agilizar esta decisão, sugiro que se realize
uma reunião amanhã às 9h30 mino na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) o Senador Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA - Há
um problema. Deve haver sessão no Senado amanhã pela
manhã, pelo que fui informado. Se houver, vai ser complicado, mas procurarei comparecer às duas reuniões.

Com a palavra

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Presidente o Constituinte Raul Ferraz traz um assunto de
extrem~ pertinência ligada à Justiça. A lógica é uma condição que informa o próprio Direit?, inclus~ve no seu r:ivel
de exeqüibilidade. S. Ex.a se ateve a neeessídade de unídade. Vejam V. Ex.as que os códigos são nacionais. Os próprios juizes aplicam no Pais o Código de Processo Civil, o
Código de Processo Penal, a Consolidação das Leis do
Trabalho - são leis nacionais. Então, qual a razão pela
qual mantemos esta Justiça de ~stados, quando ela ex~r<:e
uma função eminentemente nacional e trabalha sob díreítos nacionais, sob códigos nacionais? Tenho conhecimento
de que uma das resistências a este desej o de unidade
reside exatamente nesta regionalidade a que S. Ex.a se
refere. Posso dar testemunho - sabem V. Ex.as que, Senador pelo Paraná, sou paraibano, sou nordestino, mantenho com minha região laços de afeto, embora de lá esteja afastado há muito tempo - que uma das resistências
maiores a esta unidade nacional está exatamente nos Estados nordestinos, os mais pobres do País. Eles, que po-

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Se o assunto não
for relevante Senador, dê-nos a honra da sua presença.
O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRl'tA - Sr.
Presidente, o Constituinte Plinio Arruda Sampaio vai falar. Pr,eciso retirar-me, mas' gostaria de ouvi-lo. Data venía,
discordo inteiramente dos dois pronunciamentos feitos
anteriormente pelos nobres colegas com relação à federalização da Justiça. Seria um risco enorme jogar nas mãos
do Presidente da República ou da Federação toda a Justiça. Precisamos, sim, dar autonomia aos estados e aos
municípios - o que é outra coisa - e deixar a Justiça
bem apetrechada, do ponto de vista de sua independência,
sobretudo financeira. Mas entregar a um General Geisel
do futuro, a um General Figueiredo do futuro a Justiça
como um todo - e sabemos que ela é influenciável - é
um drama terrível. Acredito que esta não é a sede adequada, por enquanto, porque estamos no vestibular da
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nossa reumao. É claro que este assunto será adensado
no futuro, mas, a menos que passe muita água, não sou
favorável - de jeito nenhum - a esta idéia. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o eminente Relator Plínio Arruda Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) - Sr. Presidente, primeiro quero agradecer a V. Ex.a a indicação;
em segundo lugar, agradecer aos colegas as palmas, que
tomei como uma votação; em terceiro lugar, dizer que
esta COmissão promete muíto, porque o meu querido amigo Raul Ferraz está como aquele potro bravio que dá trabalho para o juiz de partida, fogoso; já colocou no tapete questões da mais alta relevância. Mas minha questão
era de método. A primeira coisa em que devíamos pensar
era em fazer um calendário bem feito para as nossas
reuniões, porque todos nós somos membros de outras comissões; todos nós somos políticos e temos responsabilidades. Os nossos Estados não deixam de nos mandar problemas a toda hora. Então, era fundamental, eu acho,
que se dedicássemos a primeira reunião, basicamente, à elaboração de uma metodologia do trabalho. Primeiro, porque temos uma obrigação regimental de dedicar de cinco
a oito sessões a ouvir representação da sociedade civil.
Nós aqui temos que ouvir comissões do Judiciário, do Ministério Público, dos vários ramos do Judiciário, a Justiça Militar, os serviços de assistência judiciária, os promotores públicos, os Senhores Juízes, além de outros setores da sociedade. Esta não é uma comissão corporativista
que vai cuidar dos interesses dos serventuários da Justiça; ela vai cuidar dos interesses da Justiça do País. Então, temos que trazer aqui os sindicatos, a OAB, os órgãos
da sociedade civil. E, para que possamos fazer um grande
trabalho e decantar isso numa conclusão séria sobre oS
problemas que os três colegas trouxeram, seda preferível
que houvesse, primeiro, como em todo bom Poder Judiciário, uma' fase instrutória e depois uma fase decisória. Eu
proporia que na reunião de amanhã, com a qual concordo, nos reuníssemos os três com o Relator, para tentarmos fazer um plano de trabalho e trazer aos colegas,
amanhã de manhã, já uma proposta para que cada um
vej a os seus problemas, de tal maneira que asseguremos
- isto, sim, é importante - a presença de todos aqui.
Eu dizia o seguinte: não ter número numa reunião
por uma questão política engrandece a Assembléia Nacional Constituinte, porque a falta de número é um recurso
regimental. Não ter número numa comissão porque não
se acerta um horário, prejudica o nosso trabalho e afeta
a imagem desta Casa. E nós. Deputados, temos tendência
a desenvolver grande empenho enquanto estiver para ser
decidida a disputa, mas, uma vez que a peleja se definiu,
temos uma certa tendência de dizer: "Bom, os outros colegas resolvam os detalhes, porque já foi decidido o principal". Mas, no caso, teríamos que fazer um grande esforço para conseguir esse número e terminar o trabalho
no prazo devIdo.
Era isso que eu queria dizer a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Recolho a sugestão do eminente Relator, mas a Presidência, como havia declarado anteriormente, vai destinar a primeira reunião desta subcomissão precisamente ao trabalho de elaboração de um roteiro. Encareço a todos os eminentes
companheiros a gentileza de se debruçarem sobre esses
problemas colocados pelo Deputado Plínio Arruda Sampaio e amanhã, trazerem suas sugestões, a fim de que
possamos com a maior brevidade possível, dar o ritmo
normal de trabalho a esta subcomissão.
Tem a palavra o Senador Leite Chaves.
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O SR. CONSTITUINTE LEITE ORAVES - Sr. Presidente, penso que essas comissões vão encontrar uma grande dificuldade dentro da sua sistematização. Não há coisa
prévia sobre que nos debrucemos, não houve um prévio
projeto, não houve um anteprojeto. O Projeto Afonso Arinos foi. em princípio, rejeitado, na medida em que o Executivo não o encaminhou para esta Casa. Então, acho que
amanhã poderíamos atentar para um acordo. Seria conveniente requisitarmos o Projeto Afonso Arinos, no tocante
àquela nossa parte, do Judiciário? Seria conveniente que
nos atívéssemos a Constituições passadas ou a projetos
paralelos? Ou seria conveniente que esta Comissão fizesse
alguma coisa para dar operacionalidade a esse nosso trabalho?
Acho que nessa sugestão do Relator se deve incluir
também a possibilidade de esta Comissão amanhã já trazer alguma coisa. Não seria vantagem que trouxéssemos,
requisitássemos, nesta parte, sem compromisso de aceitação, o Projeto Afonso Arinos, que foi o resultado de estudos de pessoas as mais diferenciadas, de tendências politicas as mais variadas, de culturas ou de níveis culturais
os mais significativos? Sugiro ao Relator, Sr. Presídente e é a minha sugestão à Comissão - que nós requísítemos
esse trabalho, no que diz respeito à nossa matéria em particular, ;pois ele tem instantes de alta respeitabilidade. Há
naquele projeto momentos em que o País se mostrou extremamente amadurecido. Nunca aceitei aquela critica,
Sr. Presidente - eu não gostaria de me alongar - de que o
projeto é denso, prolixo. Não, pelo contrário. O projeto é
amplo, mas é preciso. O próprio Ruy Barbosa diz que pode
haver prolixidade num soneto e não haver prolixidade num
tratado. Os senhores leiam, por exemplo, os sonetos de
Dugut, obra para a qual até hoje não se conseguiu alguém
que a pudesse atualizar, porque, qualquer alteração poderá
mutilá-la. Se o projeto é um pouco amplo é porque prestigia determinados direitos. Se muitas coisas deixássemos ao
legislador ordinário, tenham os senhores certeza de que
privilégios particulares haveriam de influir nos resultados
dos seus trabalhos. Considero esse projeto da mais alta
valia. Apelo a esta Casa para 'que considere e o tenhamos
aqui como objeto de nossos estudos e considerações.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) Constituinte Paes Landim.

Com a palavra o

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presidente, sem embargo de reconhecer a importância do Projeto Afonso Arinos, chamo a atenção do eminente Senador Leite Chaves para que, de acordo com o § 2.0 do
art. 14 do R,egimento da Constituinte, há um prazo de 30
dias para elaboração de sugestões quanto a normas constitucionais. Este prazo já está nos 15 dias. O que a Subcomissão faria, no caso, seria aguardar o término desse
prazo para que o Presidente da Constituinte enviasse para
a sua comissão todas essas sugestões que estão sendo apresentadas, de acordo com o prazo regimental, ou enviasse
as que já parcialmente se encontram lá, eis que o prazo
ainda não terminou. Enquanto isso, de acordo com a proposta do eminente Relator, Plínio Arruda Sampaio, a respeito da metodologia a ser amanhã aqui sugerida, elaborada e aprovada, devemos ouvir as sugestões dos segmentos da sociedade. Parece-me que, regimentalmente, vamos
ter aqui sugestões sobre normas constitucionais, e aquelas
especificamente destinadas a esta Subcomissão o Presidente da Constituinte, com certeza, vai-nos enviar. Então, sem
embargo, que sugestões plantadas no Anteprojeto Afonso
Arinos sejam aqui consideradas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero comunicar
ao nobre Constituinte Paes Landim que uma das primeiras providências que estamos adotando é não apenas comunicar ao Presidente da Assernbléía Nacional Oonstítuín-
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te a instalação da Comissão, a eleição do Presidente, dos
seus vices e a designação do Relator, mas, de logo, solicitar a remessa para este órgão de todas as sugestões que
tiverem sido apresentadas até então e que regimentalmente caibam a esta Subcomissão conhecer.
Na forma do art. 14 do Regimento, "as Buboomíssões
destinarão de cinco a oito reuniões para audiência de
entidades representativas de segmentos da sociedade, devendo ainda, durante o prazo destinado a seus trabalhos,
receber as sugestões encaminhadas à Mesa ou à Comissão". De modo que, no que diz respeito às cinco a oito
reuniões para audiências de entidades representativas dos
segmentos da sociedade, esse assunto amanhã pela manhã certamente será díscutído de forma mais detalhada e precisa.
A palavra continua franqueada.
Com a palavra o Constituinte Ronaro Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE RONARO CORR:ÊlA - Sr. Presidente, eu queria, por perceber que a posteriori se possa ela
tornar-se intempestiva, fazer aqui uma auto-apresentação
breve, dizer algo que pudesse se converter até em algum
constrangimento pessoal para mim, na medida em que não
sou homem de formação ;profissional ligada às lides do
Direito e da Justiça, já que a minha formação é no campo
da Engenharia. Mas queria dizer também da minha profunda alegria de estar aqui compondo modestamente esta
Subcomissão, na medida em que tenho convicções doutrinárias e até filosóficas de que nossa sociedade não poderá peremptoriamente, caminhar com esta Justiça capenga que temos hoje neste País. Talvez, carregado de algum
constrangimento por não pertencer às hostes do Direito,
mas carregado também, de outro ângulo, de muita alegria
- quem sabe? - com alguma carga de presunção, devo
dizer que me considero até um pouco de sal na composição do gosto que se possa dar a esta Subcomissão, já que é
necessário que, não apenas esta, mas todas as comissões,
sejam compostas do número mais alto possível de componentes da nossa sociedade.
Venho sem poder apresentar, uma carga de conheeímentos, mas venho tentando trazer a carga de quem comecou a trabalhar aos onze anos de idade, filho de uma ramíÍia pobre, modesta e humilde, homem que tem lutado diuturnamente nos embalos e embates da vida, achando que
posso trazer um pouco daquela contribuição que, se não
é específica do Direito, é do vivenciamento da luta.
Depois destas breves palavras, quero fazer também a
colocação sobre o fato de que me assusta muito que, numa
sociedade como esta nossa, que carece e padece de há muito
de uma Constituição à altura desta mesma sociedade moderna que é, agora nos entreguemos a um trabalho da mais
alta seriedade tangidos por uma espada do tempo, que nos
estabelece um cronograma que pode vir a prejudicar os
nossos trabalhos. A mim parece lamentável que tenhamos
de estabelecer um cronograma tão definitivo, tão rígido e
tão fixo, para produzir uma Constituição a ser aplicada a
uma sociedade que, sem ela, tem vivido aos trances e barrancos. Não seriam trinta ou sessenta dias adicionais que
nos iriam impedir de fazer um trabalho mais lapidar, mais
maiúsculo, que esteja à altura dos anseios desta sociedade. Entendo que - acho até que, quem -sabe, com uma
pitada de vaidade pessoal de cada um - seja natural que
os colegas que participem de uma determinada comissão
ou subcomissão, vejam, até por escolha pessoal, na mesma
o órgão que, aos seus olhos, possa ser a mais importante
para a Constituição. Na verdade, entretanto, todos os segmentos temáticos são igualmente importantes. Venho a
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esta Subcomissão espontaneamente e desejoso dela participar. Sem embargo de não ter contribuições acadêmicas
maiores a oferecer, assim como sólidos, líquidos e gasosos
são o alimento do corpo, entendo que a Justiça seja o alimento da alma, do espírito e o que nos transcende e nos
aproxima de Deus. Não sei compreender afetivamente uma
sociedade sem uma Justiça maiúscula. Venho aqui disposto
a trazer a contribuição modesta do meu depoimento de
vida, menos do meu conhecimento acadêmico.
Era isto que eu queria colocar para os meus nobres
Pares. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Constituinte
Ronaro Corrêa, não temos dúvida de que V. Ex.a trará
valiosa contribuição para os trabalhos desta Subcomissão.
Sua experiência e sua vivência, sobretudo como homem
público e homem do povo, possibilitar-Ihe-á dar uma contribuição vigorosa aos nossos trabalhos. Teremos o prazer
de contar com a ajuda e a participação de V. Ex. a em todos
os momentos, em todos os trabalhos desta nossa Subcomissão.
A palavra continua franqueada.
O Sr. Deputado Silvio Abreu está com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Caro Sr.
Presidente, já que algumas preliminares têm sido levanta~as. já nesta reun~ão, acho oportuno trazer uma nova preIímínar que considero também sumamente importante, a
qual diz respeito à própria denominação desta Subcomissão, que, como está posta, se vincula efetivamente ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público. Na realidade, porém,
todos nós que aqui estamos temos uma preocupação maior
e. ínarredãvel, aliás, até unânime, de que venhamos a constítuír neste País, através da nova Carta Constitucional uma
Justiça s~bretudo justa. E, para ser justa, a Justiç~ não
pode efetívamente atender como a atual Justiça atende,
apenas aos fortes, aos poderosos, àqueles capazes de movimentar a máquina da Justiça, a máquina do Judiciário
som o~ seus próprios recursos. Uma Justiça, para ser justa:
e preCISO que se encontre também facultada aos carentes
aos marginalizados, aos pobres, aos miseráveis. Esta é um~
preliminar essencial à própria bússola dos nossos trabalhos.
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- A assistência judiciária, pela' Constituição atual, é \lssegurada de forma até desprezível. Em poucas letras e num
único parágrafo fica declarado que será assegurada a assistência judiciárias aos carentes. Alguns Estados deste
P::;ís, corno as minhas Minas Gerais, já avançaram e evoluíram sob esse aspecto, porque 'contam com um grande
instrumental que se- denomina Defensoria Pública. A razão
da Defensoria Pública se fortalece a partir do momento em
que passamos a examinar o instrumental da própria Justiça, que se constitui por um Juiz' que preside, que questiona, que analisa, que ao final decide, ou por um representante do Ministério Público, que se encarrega 'de defender os postulados da sociedade,' e agora; em alguns Estados, como já disse, por uma Defensoria Pública, Igualada
e niveladas ao próprio Ministério Público, porque,. se este
se encarrega de defender os postulados de uma sociedade,
aquela se encarrega de defender os direitos dos réus pobres ou das partes carentes de recursos financeiros, envolvidas nos autos ou no processo.
Este é o postulado maior de uma Justiça igual, de uma
Justiça voltada e facultada a todos os segmentos
nossas comunidades. Daí por que, quem sabe? seria o caso
de que, em preliminar, ser levantada até a hipótese de
modificação regimental, para que, a 'partir do entendimento de uma Justiça moldada num':>tripé -'-uin Juiz' á presidi-la, de um representante do Ministério Público a 'defender a sociedade e de um represéntante da Defensoria Pú.
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blica a defender o carente e o miserável, mas que também
tem direito ou deve ter direito a uma Justiça igual passasse esta Comissão a se denominar do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
De qualquer forma, trago este assunto apenas como
preliminar para que, no decorrer de futuras reuniões, possa
ser examinado em maior profundidade e as decisões aqui
havidas possam ser então formalizadas, a fim de que esse
entendimento possa vir a presidir, a nortear, a orientar os
trabalhos que aqui haverá de se desenvolver.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a palavra
o Sr. Constituinte Michel Temer.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presidente, colegas Constituintes, em primeiro lugar quero
dizer da grande satisfação que tenho em participar desta
Comissão, até porque já estou percebendo nas primeiras
manifestações que aqui se fizeram a polemicidade dos temas
a que por ela serão examinados e questionados. Na verdade, não pretendia fazer uso da palavra agora, porque, como,
aliás, V. Ex. a referiu no início destes trabalhos, hoje não
iríamos ainda debater o conteúdo das grandes questões
que aqui serão suscitadas. Mas, de toda maneira, verifico
- e não quero deixar passar em branco - que dois temas
fundamentais foram colocados: O problema da federalização da Justiça e o da assistência judiciária. Sobre eles
quero deter-me rapidamente, para voltar abordá-los durante as ocasiões próprias.
Em primeiro lugar, quero tomar a liberdade de me
opor radicalmente à idéia da unicidade da Justiça, porque
me preocupa com que, embutida nesta idéia, esteja ~
eventual destruição da própria Federação. Quando examinarmos a Federação, vamos verificar que um dos seus
pontos fundamentais é exatamente o cuidado, o trato dos
negócios locais, mediante autoridades pública~ loca~s. P:
questão do aprimoramente da Justiça estadual e relativa a
execução e não à legislação, não tem foros de norma constitucional. Portanto, este será um tema de grande agrado,
de grande debate, sobre o qual, naturalmente, vou aprender
muitíssimo com os colegas que sustentarão a tese da unidade da Justiça.
Quero, portanto, Sr. Presidente, registrar desde logo,
para não deixar passar em branco esta primeira reunião,
minha manifestação de que tentarei, naturalmente com
argumentos frágeis às vezes, mas de muito convencimento,
sustentar a tese da dualidade entre a Justiça federal e a
Justiça estadual, tendo presente o principio federativo.
O segundo tópico que quero abordar é aquele focalizado pelo Constituinte Sílvio Abreu._Na verdade, S. Ex:a
referiu-se a uma das grandes questoes da nossa Const~
tuição que é também um dos grandes problemas dos Ca~I
tulos do Judiciário e dos Direitos Individuais: a questao
relativa às normas programáticas. Nos países que se. prezam a sua Constituição, na verdade, um programa tíxado
pelo Constituinte é ordem definitiva para o exe~ut?r.: Mas,
num sistema como o nosso, em que a Oonstitüíçâo, ao
contrário de prezável é desprezável, verificamos que as
normas programáticas não têm o menor significado para
o legislador infraconstitucional, nem para o julgador, nem
para o executor. A.norma da assistência judiciária, prevista
no Capitulo dos Direitos Individuais, é de grande força,
porque diz respeito exatamente à estrutura do Estado, na
medida em que sustenta os direitos individuais. Está dito
ali: a assistência judiciária será prestada aos carentes e
necessitados. O Constituinte Sílvio Abreu vem aqui dar
o seu testemunho, dizendo - como é realmente verdadeiro
- que não se pratica essa assistência judiciária. Então,
o problema das normas programáticas, que vamos enfren-
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tar, há de ser estabelecido na nova Constituição como de
aplicabiidade imediata e integral, como normas de concreção. Precisamos abandonar a idéia de programas constitucionais para normas de aplicação concreta, para não
vermos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário desmerecendo aquilo que a vontade Constituinte estabeleceu.
E, numa palavra final, Sr. presidente, apenas me
oporia, com a devida vênia, à sugestão do Constituinte
Sílvio Abreu, na medida em que esta Constituição deveria
também incluir a idéia de Defensoria Pública. Nos Estados, há um grande litigio entre Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores Públícos. No meu Estado, São
Paulo, os Procuradores Públicos é que exercitam a atividade da assistência judiciária e dela não querem abrir
mão, até porque tomam essa função como de grande relevância no Poder Executivo estadual. Estou, num ponto,
de acordo 'Com o Constituinte Sílvio Abreu, no sentido de
que podemos ampliar talvez, a sua área de atuação, para
tratar, então, sim, daquilo que é o centro da preocupação
de S. Ex.a, ou seja, do problema da assistência judiciária,
que está intimamente conectado com a idéia do Poder
Judiciário e dos direitos individuais, mas - data venia
do colega Sílvio Abreu - com esse acréscimo da Defensoria Pública.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sr. Deputado
Michel Temer, em verdade, esta nossa primeira reunião
destinou-se ao cumprimento de um preceito regimental:
a eleição do presidente, dos Vice-Presidentes e designação
do Relator, mas recolhemos com enorme satisfação a brilhante manifestação de V. Ex.a
A palavra continua franqueada.
Com a palavra o Sr. Constituinte Raul Ferraz.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr. Presidente, não vou usar propriamente da palavra mais uma
vez. Quero apenas que, entre o material que será requisitado e trazido para estudo, seja solicitado também material
de autoria dos Parlamentares a respeito desse tema específico que exista no Congresso Nacional. Eu mesmo tenho
um trabalho que gostaria fosse solicitado pela Comissão.
Mas não se trata só do meu trabalho; diversos outros companheiros também têm sugestão a respeito, e até muitos
daqueles que já sairam do Parlamento deixaram talvez
boas idéias que pudéssemos aproveitar.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -Estamos solicitando à Seção de Sinopse que nos envie todas as Propostas
de Emenda à Constituição, relacionadas com as tarefas
da nossa Subcomissão.
Continua franqueada a palavra.
Com a palavra o Constituinte Jairo Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente, o Sr. Constituinte Jorge Hage, em reunião dias
atrás, levantou a questão sobre prazo para o desenvolvimento do trabalho das :Comissões e Subcomissões, e acredito que ainda não houve um deslinde para essa dúvida.
Quero, pois, novamente suscitar o problema.
Consta que a Comissão dispõe de trinta dias para a
realização do seu trabalho e apresentação do relatório. Em
outro dispositivo há referência a sugestões também em
prazo de trinta dias. Há dúvida de uma eventual contradição entre um dispositivo e outro do Regimento, ou seja,
temos trinta dias após o decurso dos trinta de apresentação de sugestões ou já estão correndo os nossos trinta
dias? Talvez fosse útil e proveitoso que a Presidência da
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Subcomissão procurasse dirimir essa questão junto à Presidência à nossa Comissão ou junto à Presidência da Constituinte. Talvez fosse interessante e necessário decidir esse
ponto. Não me recordo bem dos dispositivos do Regimento,
mas há um que trata do prazo do trabalho da Subcomissão e outro que cuida da apresentação de sugestões por
30 mil eleitores.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero informar
ao Sr. Constituinte Jairo Carneiro que a Presidência irá
estudar o assunto com a devida atenção, mas claro está
que, se eventualmente a análise da questão implicar numa
tomada de decisão, de dilatação de prazo, tal decisão só
poderia ser adotada pelo Presidente da Assembléia Na-
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eíonal Constituinte, certamente ouvido o Plenário. Isso
implicaria na dilatação de todos os demais prazos, uma
vez aue o trabalho das Comissões e das Subcomissões é
integrado. O Regimento estabelece normas rígidas com
respeito a prazo.
Quero agradecer aos eminentes companheiros sua presença nos nossos trabalhos no dia de hoje e reiterar o
convite para a reunião de amanhã, às nove horas e trinta
minutos, na forma regimental. Os trabalhos da Comissão,
amanhã, serão dedicados, sobretudo ou preferencialmente,
à elaboração de um roteiro definitivo para a condução dos
nossos trabalhos.
Muito obrigado a todos e até amanhã.
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