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COMISSÃO DA SOBERANIA E

DOS DIREITOS E GARANTIAS

DO HOMEM E DA MULHER

Subcomissão dos Direitos

Politicos, dos Direitos

Coletivos e Garantias

ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA,

REALIZADA EM 22 DE ABRILDE 1987

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala D3
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, às dez
horas e trinta minutos, reuniu-se a Subcomissão
dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Ga
rantias, sob a presidência do Senhor Constituinte
Maurilio Ferreira Lima, com a presença dos se
guintes Constituintes: Uldurico Pinto, Vice-Presi
dente; Lysâneas Maciel, Relator; João Menezes,
Paulo Almada, João Agripino, Gonzaga Patriota,
Ziza Valadares, João Rezek, Samir Achôa, João
Paulo, Homero Santos, Anna Maria Rattes e Adau
to Pereira. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente deu início aos trabalhos, determinando
ao Senhor Secretário que procedesse à leitura
daAta da reunião anterior, que foi aprovada, una
nimemente, sem restrições. Antes de se passar
à Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou
em discussão três aspectos do item "Direitos Co
letivos", assunto de competência desta Subco
missão: Direito de Audiêncía, DIreito de Iniciativa
e Limitação na Utilização do Instrumento de "ha
beas corpus". Sobre o Direito de Audiência, o
Senhor Presidente considerou que em Constitui
ções da Europa Ocidental já existe dispositivo que
permite que a coletividade seja ouvida sobre obras
de grande impacto sobre a ecologia, meio rural,
etc. Quanto ao aspecto do Direito de Iniciativa,
o Senhor Presidente ponderou que existe hoje
um monopólio de projetos de lei a cargo de parla
mentares, sendo que noventa por cento das leis
são de iniciativa do Poder Executivo. Lembrou
que, no Direito Constitucional italiano, existe a
iniciativa da coletividade, que, por esse instrumen
to, tem a oportunidade de participar da ação go
vernamental. Com relação ao terceiro aspecto,
Limitação do Uso do Instrumento de "habeas cor
pus", revelou sua preocupação com a indústria
que se criou no País, com a utilização desse instru
mento. Informou que, neste sentido, estará apre
sentando, ainda hoje, sugestão que visa limitar
o seu uso em casos de crimes considerados espe
ciais. Sucederam o Senhor Presidente, na discus
são, os Constituintes Samir Achôa, Homero San
tos, Gonzaga Patnota, Uldurico Pinto, Lysâneas
Maciel, João Paulo, João Agripino e Ziza Valada
res, que, após amplo debate, demonstraram POSI
ção contrária à limitação do "habeas corpus", por
considerarem que este instrumento é democrá
tico e não se fundamenta na natureza do crime
e sim no direito do cidadão de se defender. Sobre
os outros dois aspectos, Direito de Audiência e
Direito de Iniciativa, a maioria opinou favoravel
mente, sendo que os Constituintes Samir Achôa
e Ziza Valadares fizeram ressalva quanto à forma
de se garantir esses direitos. Em seguida, o Cons-

tituinte Gasthone Righi, Líder do PTB, que partici
pava da reunião, pediu a palavra para fazer apelo
aos membros desta Subcomissão no sentido de
que apresentem propostas para a criação de ins
trumentos que assegurem a garantia dos direitos
coletivos e sociais ao cidadão brasileiro O Consti
tuinte Lysâneas Maciel, em resposta, disse que
o item "garantia" foi sugerido por ele e por outros
constituintes, ainda no processo de formação das
Comissões constitucionais, e que este assunto
se constitui em uma das maiores preocupações
na elaboração do anteprojeto desta Subcomissão.
Ordem do Dia: O Senhor Presidente, dando cum
primento à pauta estabelecida na reunião anterior,
determinou que o Constituinte João Paulo fizesse
a leitura das considerações acerca das sugestões
referentes à anistia e associação profissional e
sindical. Devido ao adiantado da hora, os Consti
tuintes Anna Maria Rattes, Fábio Lucena, Ziza Va
ladares e João Agripino deixaram de ler as suas
considerações, que ficaram adiadas para amanhã,
durante a reunião convocada pelo Senhor Presi
gente, às 10 horas. Antes de encerrar a reunião,
o Senhor Presidente acertou detalhes sobre as
audiências públicas a serem realizadas em algu
mas capitais do País. A princípio, ficou estabe
lecido o seguinte calendário: dias 24 e 25 de abril,
em São Paulo; dia 29 de abril, em Recife; dia
2 de maio, no Rio de Janeiro; dia 4 de maio,
em Belo Horizonte e dia 6 de maio, em Salvador.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às doze horas e dez minutos,
cujo teor será publicado na íntegra no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu, Walter F1ôres Figueira, Secretário, la
vrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reunião da Subcomissão dos Di
reitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata de
reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Antes de passarmos a palavra aos Srs Consti
tuintes designados como Sub-relatores dos temas
que discutimos na última reunião, chamo a aten
ção dos Srs Constituintes para três aspectos do
Item: "Direitos Coletivos", no qual esta Subco
missão pode ser mais criativa e inovar, em matéria
de Direito Constitucional brasileiro, Em primeiro
lugar, o dlreito de audiência. Em algumas Consti
tuições da Europa OCIdental tem sido Introduzido
no Direito Constitucional, como conquista dos
movimentos de defesa do meio ambiente e, so
bretudo, dos movimentos pacifistas, o direito de
audiência, que implica que o Estado seja obrigado
a ouvir a coletividade quando da realização de
obra pública de grande impacto ambiental, cultu
ral e sócio-econórníco, sobretudo no que se refere
a centrais nucleares. Esse é um tema realmente
fascinante, Inovador, mas já é objeto de preocu
pação de Constituições de democracias avança
das E um tema que colocaria em aberto para
que os Constituintes interessados pudessem se
apresentar, para serem - vamos dizer - Sub-re
latores

O segundo aspecto é o direito de inícratíva.
A tradição constitucional brasileira dá o mono-

pólio da inicitiva de projetos de lei àqueles que
são eleitos Vereadores, Deputados Estaduais, De
putados Federais, Senadores, ou ao Poder Execu
tivo. A realidade tem mostrado, a nível universal
e de maneira muito mais acentuada aqui no Brasil,
que há um esvaziamento da iniciativa legislativa
por parte dos Deputados e Senadores. Pratica
mente, hoje, quase 90% das leis que entram em
vigor no Brasil são de iniciativa do Poder Execu
tivo, que quando quer leqíslar sobre determinado
assunto não se preocupa sequer em consultar
os arquivos da Câmara ou do Senado para verifi
car se já existe projeto de iniciativa de algum parla
mentar tratando da mesma matéria. E quando
o faz é SImplesmente para copiar, quando poderia,
por uma questão de respeito à iniciativa I~islativa

do Parlamentar, solicitar, por acordo de liderança,
que aquele projeto Viesse a ser votado e aprovado.

O direito de Iniciativa, que existe no Direito
Constitucional italiano e em algumas outras Cons
tituições também da Europa, atribui à coletividade
o direito de apresentar projetos de lei ou propor
a revogação de uma lei. Para impedir que uma
medida desta natureza que, a meu ver, configura
a participação da sociedade nas decisões do po
der, não venha a criar tumulto no Processo Legis
lativo - porque então teremos, a cada dia, che
gando à Casa, projetos de iniciativa da sociedade
civil - há que se exigir um número mínimo de
assmaturas e a iniciativa de uma lei que venha
a ser apreciada pelo Congresso Nacional há de
ter certa abrangência nacional.

O Regimento Interno da Constituinte já consa
grou esse prmcípio quando deu a trinta mil pes
soas o direito de apresentar uma emenda durante
a fase de discussão do texto constitucional. A idéia
que tenho é de que não deveríamos arbitar um
número fIXO. Como a Constituição, ou a Lei dos
Partidos Políticos, vai definir as exigências para
que um Partido Político possa se constituir 
a constatação de sua existência em alguns Esta
dos da Federação, múmero de diretónos, número
de votos - poderíamos pensar em atribuir o direi
to de iniciativa à sociedade civil brasileira, desde
que o projeto de lei pudesse ter, a título de exem
plo, um número de assinaturas que correspon
desse à metade dos votos de que um partido
necessita para existir legalmente. Como a existên
cia de um Partido Político obedece a um patamar
mais rigido, poderíamos pensar na possibilidade
de diminuir este patamar. E um projeto de inicia
tiva da sociedade civil devena ter um rito privile
giado no Congresso Nacional. Deveria ser identifi
cado a uma mensagem presidencial, sujeito a
decurso de prazo, para que não viesse adormecer
nas Casas Legislativas. E outro assunto que colo
co em discussão no plenário, e fica aberto para
aqueles que se interessarem.

O terceiro aspecto é o seguinte: conversando
com o Jurista Miguel Reale, Identíflcames que
o direito à segurança faz parte, hoje, do capítulo
"Direitos Coletivos", e se constitui numa grande
aspiração da sociedade urbana brasileira, atual
mente A sociedade urbana brasileira vive pratica
mente um clima de gerra civilnos grandes centros
urbanos brasileiros e isso faz com que as pesqui
sas de opimão pública revelem, para nossa decep
ção, que segmentos Importantes da opinião públi
ca aplaudem a ação ilegal e criminosa dos esqua
drões da morte e imaginam até que a pena de
morte seja realmente um elemento de disuasão
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ao cnrne. A proposta que apresenta hoje o sub
meto à discussão dos membros da Subcomissão
é no sentido da limitação do uso do instrumento
do habeas corpus. O habeas corpus tem sete
centos anos e foi um instrumento privilegiado de
afirmação dos direitos individuais,mas a realidade
é que se criou uma indústria de habeas corpus
no País, administrada por advogado de porta
de xadrez, mancomunados com a corrupção poli
ciaI. Poderíamos imaginar, por exemplo, que ele
não pudesse ser concedido nos crimes qualifi
cados, configurados no Código Penal, como
aqueles praticados por motivo torpe, vil,por enve
nenamento, traição, emboscada, etc., nos casos
de extorsão com sequestro, nos casos de homi
cídios contra cônjuge, filhos ascendentes, descen
dentes etc., e nos casos de latrocínio. É também
uma idéia que se coloca em discussão.

DOua palavra, inicialmente, para uma questão
de ordem, ao Constituinte Samir Achôa.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA- Sr.
Presidente, Srs. Membros da Subcomissão, no
que diz respeito ao "direito à iniciativa", sou con
trário a qualquer tipo de arranhão à representação
popular legitimamente constituída. Se o Parla
mento brasileiro não funciona como deveria, é
muito mais Por culpa nossa do que da própria
legislação. É pela existência, durante 20 anos, de
arbítrio, que impediu que pudéssemos, realmente
legislar. Hoje, não somos um Poder Legislativo;
somos apenas um Parlamento e, como tal, apenas
discutimos temas. Se verificarmos, estatístíca
mente, quantos projetos de íníêlatíva parlamentar
foram aprovados nos últimos 25 anos, chega
remos a um número tão absurdo que nós mes
mos nos envergonharíamos disso. Quanto à íní
ciativa dada à população, acho que constitui um
desrespeito ao próprio Parlamento, porque nin
guém há de negar que, se qualquer cidadão aqui
chegar e me apresentar um projeto, posso não
concordar com ele, mas o encaminho. Portanto
não há necessidade de criarmos instrumentos
que dificultem essa apresentação. Todos nós re
cebemos, diariamente, sugestões até na rua. E
as apresentamos ou não. Mas se eu não as apre
sentar, eles as apresentam. Não acho que seja
razoável diminuirmos a representação popular.
Eu era Vereador, em São Paulo, quando quase
votaram uma lei que permitia uma tribuna livre
ao povo. Acho isso um absurdo. Se somos advo
gados constituídos do povo, ou somos bons advo
gados ou não somos. Passarmos a nós mesmos
um atestado de incompetência e incapacidade
é um absurdo. Creio ainda que exigirmos um
número de assinaturas - 20 mil, 30 mil, 50 mil,
- que correspondem aos votos que recebemos
aquipara representarmos esse mesmo povo, seria
a mesma questão de o c:liente passar à frente
do advogado e discutir com o Juiz. Isso não seria
eio que ninguém se nega a apresentar qualquer
projeto de lei no Congresso. Portanto acho que
a iniciativa- V.Ex' me perdoe - não é razoável,
na medida em que ela diminui a força do próprio
Parlamento - que é pequena - ao mesmo tem
po não surte efeito algum. Se qualquer cidadão
chegar hoje em qualquer gabinete trazendo uma
sugestão, ela será apresentada. O que ocorre é
que o Parlamento não se firma, e a cada dia mais
nós nos afundamos. Pretendo, Inclusive, levantar
uma questão de ordem, hoje, se for possível, no
plenário, para saber com que fundamento o Presí-

dente Ulysses Guimarães impediu que o Parla
mento funcionasse, se a Emenda rr 26 determina
a concomitância do funcionamento do Parlamen
to. Essa história de autonomia, de prioridade ab
soluta da Constituinte, é "conversa mole para boi
dormir". O povo já está cansado de ouvir esse
estado de Constituinte. Enquanto isso, o Governo
legisla, diariamente, da forma mais absurda do
mundo, e nós não tomamos conhecimento da
legislação. O Governo legisla sobre Imposto de
Renda, e o faz por portaria, por telex, e nós esta
mos aqui apenas vendo o Governo fazer o que
quer. O Executivo está cada vez mais fortalecido
e acho que a nova República piorou a situação
que existia na época da ditadura, no campo do
Legislativo. Nunca se emitiram tantos decretos
leis como agora. Penso que o Parlamento tem
de voltar a funcionar imediatamente. É tão absur
da e desavergonhada a situação da constituição
do Parlamento, atualmente, que esqueceram da
existência das Comissões Permanentes da Câma
ra dos Deputados. Ora, a Emenda n°26 determina
o funcionamento do parlamento e, por uma ma
nobra até esquisita, conseguiram jogar o funcic-
namento da Câmara para as sequndas-fetras. Há
uma disritrnia entre o funcionamento da Câmara
e o do Senado, pois há um absurdo desencontro
entre os dois, e, com isto, o Parlamento brasileiro
não funciona. As comissões são compostas, hoje,
de uma maneira que ninguém, entende, quando
o Regimento determina a obrigatoriedade da exis
tência das Comissões Permanentes. Não se falou
nisso até hoje. Sr. Presidente, acho que devería
mos fortalecer o Congresso Nacional, porque não
sabemos se o Congresso Constituinte permane
cerá por seis meses, oito meses, um ano ou dois
anos. Creio que deveríamos tomar a iniciativa de
fazer funcionar, ao mesmo tempo, aquilo que de
termina a Emenda n° 26.

Com relação ao direito de iniciativa,sou contra,
porque qualquer um tem esse direito. Contanto
que um cidadão me escreva, estou disposto a
apresentar até os projetos mais absurdos, como
muitos que existem em tramitação.

No que diz respeito ao habeas corpus, V.Ex"
me permita, mas acho que não deve sofrer restri
ção alguma. Estou com uma proposta de não
permitir a diminuição de penas para reincidentes
em dois crimes de certa forma graves, em que
a pena é acima de seis anos. O habeas corpus
é uma instituição tão democrática - é a mais
democrática das instituições - que não pode
sofrer arranhão. O equívoco se encontra na apre
ciação dos fatos pelo Judiciário que, apenas, se
limita a cumprir a lei. O Judiciário tem um defeito
que considero grave, o da morosidade. Entre
tanto, com relação à apreciação de causas, não
poderíamos repreender o Judiciário nem impedir
que ele conceda, por livree espontãnea consciên
cia, habeas corpus por um ou outro crime. O
habeas corpus não se fundamenta absoluta
mente no crime em si, na natureza do crime,
na forma de o criminoso ter agido. Ele se funda
menta no direito do cidadão a uma ampla defesa.
Por exemplo, se um cidadão cometeu um crime
de latrocínio, do qual foi acusado, mas não lhe
constituíram um advogado, o tribunal tem de lhe
concederhabeas corpus. As falhas existentes
num processo penal são muitas. Portanto acho
que esse instrumento não pode sofrer, absoluta
mente, restrição alquma, Teríamos, sim, de dína-

mizar o Judiciário. -V. Ex" me permita, mas acho,
como advogado militante, que realmente a figura
mais imponente que existe dentro de uma demo
cracia é justamente a figura do habeas corpus.
Ela é a que garante, inc:lusive, o direito do cidadão,
com absoluta isenção. Mas se desconfiarmos do
Poder Judiciário, ficará muito mal a sua conces
são. O habeas corpus - repito --não distin
gue a natureza do crime; ele garante o direito
do cidadão ao julgamento justo, a uma série de
circunstância que a própria legislação estabelece.
Apesar da existência de uma legislação muito anti
ga co%relação à figura do habeas corpus, acho
que, no Brasil, ele é completo. Cito, para com
parar, em matéria de Direito, o país maís demo
crático do mundo, os Estados Unidos, onde a
questêo do júri, na minha opinião, não é demo
crptica porque a democracia é a imposição da
decisão de uma maioria sobre uma minoria. Nos
Estados Unidos tem de haver, na questão do júri,
a unanimidade de votos, o que é uma decisão
absolutamente antidemocrática. Penso, portanto,
que estamos mais avançados, inc:lusive na ques
tão do Direito, do que em determinados pontos,
os países mais avançados. Sr. Presidente, V. Ex"
me permita, mas acho que o habeas corpus
não pode, de maneira alguma, sofrer restrição.
Ao contrário, deve ser o mais amplo possível, por
que, na minha opinião, é a maior garantia que
o cidadão tem neste País. Quanto ao fato de julgar
errado ou não, fica por conta do próprio Judi
ciário.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Com a palavra o Constituinte Homero Santos.

O SR. CONSTITUINTEHOMERO SANTOS 
Sr. Presidente, tenho nesta oportunidade, um pro
jeto enviado pelo Executivo que tramitou no Con
gresso Nacional por quase dois anos, criando a
Coalbra - uma companhia de produção de ál
cool de madeira, a primeira no País, com tecno
logia e financiamento russos. Esse projeto foi
aprovado e sancionado pelo Presidente da Repú
blica.A empresa foi instalada e o Governo, através
de um decreto, o Cruzado li, fechou a Coalbra,
sem dar satisfação alguma ao Poder Legislativo,
colocando na rua mais de trezentos funcionários.
A coisa como essa é que todos nós aqui devemos
prestar muita atenção. O debate é importante,
é válido. O Deputado Samir Achôa tem o seu
ponto de vista; outros terão pontos de vista talvez
diferentes, mas precisamos comungar, neste mo
mento, quanto à defesa do Poder Legislativo,que,
indubitavelmente, está marginalizado, inc:lusive na
realização das sessões. Embora o Regimento da
Câmara dos Deputados tenha sido adaptado, de
acordo com as normas estabelecidas pelo Regi
me Interno da Assembléia Nacional Constituinte,
as sessões extraordinárias poderiam ser realizadas
em horários compatíveis com os da própria As
sembléia. Mais uma vez, quero colocar que sem
pre achei um absurdo que o Cruzado 11, apesar
de todo o descalabro da economia do País, tenha
proporcionado esse desapreço ao Congresso Na
cional, ao fechar uma empresa criada pelo próprio
Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o nobre Constitumte Gonzaga
Patriota.
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o SR. CONSTITUINTE GONZAGAPATRIOTA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
o primeiro item mencionado pelo Presidente é
relativo ao direito de audiência. Já apresentamos,
aqui, uma proposta à nova Consnturção, mais ou
menos nesse sentido, ou seja, que o poder público
deverá consultar a população - no caso, do Mu
nicípio - a respeito da construção de pólo petro
químico, aeroporto, hidrelétrica e estação nuclear,
o que não vem sendo feito, nem consta da atual
Constituição. São fatores que podem prejudicar
ou, por outro lado, beneficiar a coletividade, car
reando numerário para o Município e gerando
empregos. Portanto, a população deve ser consul
tada a esse respeito. Assim, quanto ao primeiro
item, concordo inteiramente. Estou também de
acordo com o Deputado Samir Achôa no que
diz respeito ao direito de iniciativa popular para
a elaboração de emenda à Constituição, com trin
ta mrl assinaturas, porque fomos eleitos para re
presentar a sociedade e devemos apresentar os
projetos que dela emanem.

Há necessidade de que o Poder Legislativo goze
de maior independência para legislar sobre todas
as matérias. No que diz respeito ao habeas cor
pus, também como advogado militante, acho que
deveríamos retirar da Constituição, de uma vez
por todas, as leis de exceção. A Lei F1eury, por
exemplo, é um absurdo. E uma lei criada para
beneficiar um individuo. E, assim como essa, há
muitas outras.

Apresentamos também a proposta de criação
de um tribunal especial para julgar os crimes bár
baros. Há determinados cnmes, como o estupro,
o latrocínio e outros, que não podem continuar
sendo julgados pelo Tribunal do Júri. Poderíamos
criar um tribunal especial, um conselho de magis
trados, com competência para julgar os crimes
ditos bárbaros e para aplicar penas mais severas
a esses réus - são lombrosianos - que não
podem voltar, pelo menos a curto prazo, ao con
vívio social

Concordo inteiramente com o primeiro item.
É necessário haver audiência da sociedade, atra
vés de plebiscito, em relação à construção de
determinadas obras nos Mumcípios. Quanto ao
segundo item, acompanho o voto do Constituinte
Samir Achôa. Com relação ao terceiro item, penso
que o habeas corpus é um instrumento que
deve ser conservado, ampliado, e não restringido.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o nobre Constituinte UIdurico
Pinto.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, farei algumas
colocações, em primeiro lugar, sobre o funciona
mento das Casas do Congresso Nacional. Discor
do do nosso colega SamirAchôa, porque acredito
que, mediante o funcionamento rápido, de forma
intensa e eficiente, da Constituinte, decretos-leis
e leis de exceção podem ser suprimidos. O funcio
namento da Constituinte seria, na verdade, um
protelamento da retirada dessas leis que tanto
prejudicam a Nação brasileira. Reafirmo a neces
sidade de ser a Constituinte soberana e de ter
prioridade total, porque não será em seis meses
de funcionamento das Casa do Congresso Nacio
nal que se mudarão muitas leis.

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÔA- Em
bora pareça contrariar a. minha tese, está V. Ex'
defendendo-a. O decreto-lei só pode ser aplicado
pelo Congresso Nacional

O SR CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Estou-me referindo à extinção do decreto-lei, no
bre Deputado.

O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA- Mas,
se formos esperar até que se conclua a Consti
tuição... Ninguém pode prever quando estará
pronta. Creio que temas como o aborto e a pena
de morte serão submetidos à apreciação da socie
dade. Enquanto isso, permanecerá o atual estado
de coisas. O Executivo está nadando de braçada,
sozinho. O Executivo está mais forte que no tem
po da ditadura Nem sequer dá satisfação ao Le
gislativo. Quando vem aqui um Ministro,vem para
mentir, falar bobagens, asneiras ou coisas que
não interessam ao povo; vem para contar lorotas.
Continuam zombando do Poder Legislativo, e
apenas por isso é que tomo a liberdade de dizer
o segumte: os decretos-leis teriam de ser aprecia
dos pelo Congresso Nacional. Por isso é que recla
mo o funcionamento imediato do Congresso Na
cional É claro que tem de haver prevalência da
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Continuo discordando de V. Ex' Acho que seria
o caso de fortalecermos a Constituinte, de nos
posicionarmos sobre isso. A Constituinte poderia

-Interferir nesse aspectõ.
Outro assunto que desejo mencionar é o da

imciativa popular. A nova Constituição brasileira
deve permitir uma participação mais democrática
de toda a sociedade. Penso, realmente, que a
Constituinte não foi instalada para dar continui
dade à velha Constituição. Esse aspecto'tarnbém
fortalecerá o Poder Legislativo. Não o prejudicará.
Ao se permitir que o cidadão apresente emenda,
não se estará depreciando o Legislativo, principal
mente a nível do que está agora, mas, pelo contrá
rio, valorizando-o.

Desejo fazer uma pergunta à Presidência, a res
peito do habeas corpus: essa matéria é constitu
cional?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- É matéria constitucional.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Obrigado a V.Ex' Outra coisa sobre a qual quero
falar é a respeito dos direitos coletivos. Está sendo
realizada, aqui, em Brasília, uma reunião de enti
dades de base em defesa do consumidor. Há par
ticipantes do Brasil inteiro e, parece-me, também
de outros países latino-americanos.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- A respeito desse aspecto, informo a V. Ex'
que, ontem, tanto eu como o Deputado Samir
Achôa, estivemos na sessão inaugural e nos com
prometemos a dar uma participação efetiva no
recolhimento do material, a fim de colhermos as
sugestões produzidas por essa reunião, que tem
a importância que V. Ex' ressalta.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Solicito a V.Ex' que, oportunamente, comunique
à Subcomissão de Defesa do Consumidor essas
sugestões. Mesmo assim, talvez seja interessante

Irmos até lá, ou que eles venham até a Subco
missão, para que possamos aprofundar mais o
assunto dessa reunião de vários setores, em defe
sa do consumidor

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Per
mita-me dar uma informação. Haverá sessões ho
je e amanhã. Amanhã, presidirei uma das sessões
a partir de i i noras.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Onde estão sendo realizadas?

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÔA - No
Centro de Convenções.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Em que horário?

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÔA- Hoje,
a partir das nove horas da manhã, durante o dia
inteiro, só sendo interrompidas para o almoço.
Amanhã serão procedidas da mesma forma. O
encontro termina depois de amanhã. Haverá de
bates: e qualquer Constituinte; qualquer cidadão
poderá participar.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Gostaria que a Presidência determinasse como
os membros desta Subcomissão poderão, de for
ma orgamzada, participar desse evento.

O SR. PRESIDENTE (MauríliO Ferreira Uma)
- Se o nobre Constituinte desejar, esta Presi
dência poderá designá-lo como representante da
Subcomissão em todas as reuniões plenárias do
Encontro Nacional de Defesa do Consumidor. In
teressa-se V.Ex'?

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Interesso-me.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Permite-me V.Ex' uma intervenção?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Para uma questão de ordem, tem a palavra
o nobre Líder do PTB.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Tenho passado pelas Comissões, na condição
de Líder, Permitam-me o atrevimento de lembrar
a esta Subcomissão um ponto fundamental em
relação aos direitos e às garantias socíais. O que
temos visto esculpido na Constituição são direitos
coletivos ou SOCiais que jamais poderão ser cum
pridos. E não tem instrumentos para se compelir
o poder público ao benefício que a Cqnstituição
possa resguardar em relação à coletividade. Te·
mos o mandado de segurança, que protege o
direito líquido e certo individual. Entretanto, não
temos um mandamus, uma forma de processo
pela qual alguém possa exercitar um direito social,
digamos o direito social à saúde ou o direito da
criança à escola. O diretor da escola diz que não
há mais vagas, então, fica a criança sem matricula.
Qual a forma que tem o indivíduo de fazer valer
a garantia constitucional de o Estado dar escola
a seu filho? Isso sempre faltou nas Constituições.
É um ponto importante, muito discutido pelos
constitucionalista. E esta é a Subcomissão que
deve apreciá-lo. V. Ex" devem resolver esse pro
blema, criando um tipo de mandado de garantia
de direito social para que o juiz possa determinar
sua execução. Se não há vaga, tem de haver.
O administrador tem de criar a vaga, ou a sala
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na escola. Tem de dar solução ao problema, por
que a garantia social está na Constituição.

Peço desculpas aos Srs. Constituintes por essa
intromissão, mas queria deixar aqui a lembrança
a V. Ex" para que não se esqueçam do instru
mento judicial que possa compelir a autoridade
pública a garantir o direito social a todos os cida
dãos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Antes de atender ao Constituinte João Paulo,
passo a palavra ao Relator Lysâneas Maciel, que
a pede para dar alguns esclarecimentos, porque,
desde o início de nossos trabalhos sua grande
procupação tem sido com essa ausência de ins
trumentos que possam garantir o exercício e o
gozo dos direitos coletivos.

O SR RELATOR (Lysâneas Maciel) - Desejo
apenas informar ao nobre Líder do PTB que esse
tema já foi objeto de duas reuniões da Comissão
Temática. E essa expressão "garantias" nasceu
de sugestão criada por nós nesta Subcomissão
Não queremos fazer uma Constituição - usando
uma expressão pejorativa, mas que vem a calhar
bonitinha, mas ordinária. Isso significa, nobre
Constituinte, que quase todos os princípios gerais
e liberais - e esta vai ser uma Constituição com
essas características -já estão inseridas na atual:
"Todo poder emana do povo e em seu nome
será exercido". "Todos são iguais perante alei".
"O salário mínimo é suficiente para garantir o
sustento do trabalhador e de sua família". Se ob
servarmos o art. 153, ou vários outros artigos da
Constituição atual, verificamos que tudo isso já
está esculpido. Mas a grande tragédia é que, na
verdade, a questão das garantias não é matéria
formal. O problema das garantias é matéria de
conteúdo. A preocupação desta Comissão nas
reuniões que já fizemos com o Presidente e com
os vários outros das demais Subcomissões e com
o Relator da Comissão Temática é no sentido
de concentrar nossos esforços no oferecimento
de garantias. Estamos até pensando em criar um
tribunal constitucional. Há várias formas de se
violar a Constituição; por exemplo, o seguro-de
semprego está regulado na Constituição, a partici
pação dos empregados nos lucros da empresa
também está regulada. Mas o subterfúgio usado
pela maioria é instituir esses belos princípios as
sim: "Conforme lei ordinária regulará". E esse
"conforme lei ordinária regulará" fica para as ca
lendas gregas. Então, o grande problema desta
Constituição não é instituir belos princípios. Te
mos grandes liberais na Comissão de Sistema
tização. Ela mesma presidida por um liberal notó
rio, o Prof.Afonso Arinos. Esta não é uma Consti
tuinte congressual, mas uma Constituinte em que
os eleitores elegeram a maioria de nós sem saber
que fariamos uma Constituição. Muitosdeis eleito
res, talvez 70 ou 80%, nos elegeram sem saber
que iríamos elaborar uma nova Lei Maior para
o País. Nossa preocupação - com essa ausência
do povo - é assimilar as aspirações populares,
a fim de que façamos uma Constituição completa.
Mas até um tribunal constitucional já está sendo
feito para implementar essas regras. Para nós,
garantia talvez seja o grande objetivo. Garantia
de que o que vamos colocar na Constituição seja,
princípios. "

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
-Com a palavra o nobre Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a primeira questão
colocada, a dos decretos-leis, já foi objeto de vá
rias manifestações em plenário. No meu entendi
mento, o decreto-lei significa uma exacerbação
do Poder Executivo, hipertrofiado. Isso é inadmis
sível nos tempos que estamos vivendo. Discor
dando do Constituinte Samir Achôa, acho que
é uma questão da Constituinte e uma ameaça
iminente, porque o Sr. Presidente da República
pode encaminhar decretos-leis no momento em
que desejar. E ainda tem os mstrumentos do de
curso de prazo, e do voto de Liderança. São maze
las que estão aqui dentro e precisam ser definitiva
mente saneados, deixando de existir dentro desta
Casa. Penso que cabe um projeto de decisão da
Assembléia Nacional Constituinte extinguindo, de
vez, os decretos-leis e repudiando, inclusive, os
que já foram encaminhados a esta Casa, sejam
eles benéficos ou maléficos à Nação, porque se
se aceita um decreto-lei, está-se permitindo 
embora haja pensamentos diferentes - que o
Executivo tenha ingerência no processo legisla
tivo, o que é para mim inadmissível. Portanto,
esta Casa não deve apreciar nenhum decreto-lei.
Deve revogar todos.

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÔA- Per
mite-me um V. Ex' um aparte? Concordo com
V. Ex' dentro do ideal dentro do real, não. Porque
existe o Supremo Tribunal Federal, neste País,
que apreciará a validade ou não de uma determi
nada tomada de posição do poder constituinte.
Compete ao Poder Judiciário a apreciação da vali
dade ou não de nossa iniciativa.Queria, e quero,
que fosse assim como V. Ex' deseja, mas não
posso, a pretexto de desejar, cometer uma ilegali
dade. Aleidetermina claramente que o decreto-lei
será apreciado pelo Congresso Nacional. As atri
buições da Constituinte estão todas aí Se quiser
mos nos arvorar em feitores de uma legislação,
ou na abolição de uma lei, estaremos violando
os próprios princípios que defendemos. A Consti
tuinte, realmente, não é soberana, na medida em
que ela não pode decidir sobre isto, na medida
em que funciona o Congresso Nacional. A Emen
da rr 26, que convocou a Assembléia Nacional
Constituinte, preservou a existência do Congresso
Nacional. O que está errado é justamente isso.
Qual é a diferença? A diferença é apenas numé
rica. Sei que se o Presidente da Câmara e da
Assembléia Nacional Constituinte e o Presidente
do Senado convocassem o Congresso Nacional,
com temas dessa natureza, levaríamos a plenário
os dois terços exigidos pelo art. 48 da Consti
tuição, tanto no Senado como na Câmara dos
Deputados. O efeito seria o mesmo. O instru
mento que temos de usar, infelizmente, ainda é
o Congresso Nacional. A pretexto de querermos
que a Assembléia Constituinte decida tudo, deixa
mos de lado o Congresso Nacional, o instrumento
correto. Se o Congresso Nacional, hoje, se reu
nisse e, por dois terços da Câmara e dois terços
do Senado, decidisse alterar do primeiro ao último
artigo da Constituição, ele estaria fazendo o que
é da sua atribuição. Portanto, ele é muito mais
importante, na minha opinião, no momento no
dia-a-dia do povo brasileiro, do que a própria
Constituinte, que vai dar um fruto- não sabemos
se é bom ou mau, se será aplicado ou não 
dentro de seis, dez meses, ou um ou dois anos.
Por isso é que defendo - e a bancada de São

Paulo terá essa iniciativa,já falamos com o nosso
Vice-Presidente - que se convoque o Congresso
Nacional constantemente, em horários que não
conflitem com os nossos trabalhos constituintes.
Tudo isso nós obteremos de acordo com o art.
48 da Constituição, uma das maiores excrescên
cias do "pacote" de abril de 1977, que determinou
a separação da Câmara e do Senado justamente
por interesse da ditadura. Mas,hoje, estamos com
espírito democrático. Podemos alterar toda a
Constituição. Se nós, numa só sessão, quisermos,
revogaremos todos os decretos-leis, alteraremos
o mandato do Presidente da República indepen
dentemente do poder constituinte. Esta é a reali
dade brasileira. Temos uma Constituinte convo
cada pela vontade do povo, mas de uma forma
que não é a tradicional, quando deveria ter havido
o rompimento de uma ordem jurídica. O equívoco
todo do qual partimos é justamente quanto a for
ma de convocação da Constituinte. Permita-me
V.Ex', não estou dando aula, estou apenas procu
rando ficar dentro da realidade. Por isso, concor
dando com V. Ex',o que seria o ideal, infelizmente,
não é real. Temos de convocar o Congresso Na
cional justamente para que tome essas providên
cias. Eo que reclamo, e o que já reclamei, publica
mente, do Presidente Ulysses Guimarães.

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO - Eis
aí o grande problema da Constituinte. De fato,
embora V. Ex' tenha dito que não estava dando
aula, faz uma colocação de certa forma acadê
mica. A Constituinte deveria assumir de fato a
sua soberania. E eu estou achando que ainda
deve. O decreto-lei, pelo Regimento Interno, pode
ria ser escoimado, uma vez que representa uma
evidente ameaça à Constítuínte-Não estou aqui
defendendo que o Congresso Nacional não se
reúna, porque isso já está deliberado. Que ele
se reúna, mas que não aprecie nenhum decre
to-lei; que os rejeite, todos; que não se atribua
ao Executivo o direito de legislar.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Es
tou com V.Ex',mas tem-se que seguir os trâmites
legais.

O SR. CONSTFrulNTE JOÃO AGRIPINO 
Existem, hoje, esperando leitura perante o Con
gresso Nacional, 130 decretos-leis. O compro
misso da Nova República era o de não editar
decretos-leis. Durante minha campanha disse 
e tenho repetido em pronunciaméntos nesta Casa
- que não aceito votar nenhum decreto-lei nos
moldes dos que vigoram na atual Constituição.
Entendo que o Poder Constituinte é soberano.
Em memorável discurso, o nosso LíderMário Co
vas salientou que soberania não se discute, afir
mou que se exercita. Acho que impedir a edição
de decretos-leis através de um projeto de decisão
é ato de soberania desta Constituinte e estará
acima de apreciação de qualquer poder Judiciá
rio, porque o Poder Constituinte é soberano. Na
definição do ilustre constitucionalista Afonso Ari
nos, poder soberano significasuper omola, sobre
todos. Então, não há poder que julgue os atos
desta Assembléia, nem agora, nem depois, por
que ela é soberana. E o decreto-lei cerceia os
trabalhos da Constituinte. Esta é a minha opinião.

O SR.CONSmUlNTEJOÃO PAULO-É uma
questão extremamente delicada: a definição, o
estabelecimento dos limites dos Poderes Execu-
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tivo,Legislativo e Judiciário é uma imposição ime
diata da Assembléia Nacional Constituinte, que
creio ter poderes para isso.

Quanto à participação popular, quero deixar
registrado que a marginalização política é um fato
histórico na vida do País. Não temos instrumentos
que facilitem a participação da sociedade civil,
dos grupos nela organizados. Acho que todo o
espaço que houver para mobilização,para motiva
ção dessa participação política, deve ser estimu
lado. Fundamentalmente pelo Legislativo, a quem
interessa essa mobilização, porque significa seu
fortalecimento. A argumentação do Constituinte
Samir Achôa não excluia possibilidade da partici
pação popular. Há, inclusive um projeto, aqui en
caminhado, com um lastro de rmlhares de assina
turas, que o identificam,fortalece a posição e não
impede que um Deputado esteja endossando co
mo condição de um preceito constitucional. Acho
que esse é um princípio elementar básico.

o SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES 
Permite-me que V. Ex' um aparte? Compartilho
do ponto de vista de V. Ex' Por exemplo, o Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte. Isso
é brincadeira até de mau gosto - pedir trinta
mil assinaturas e de mais três entidades associa
tivas, cada assinatura acompanhada do nome
completo do eleitor, endereço, dados identifica
dores do seu título de eleitor para a apresentação
de projetos. Isso não é permitir a participação
popular; muito pelo contrário, isso é cercear o
Congresso Nacional. Essa não é a forma. Isso
é para enganar. Desafio os Srs. Constituintes a
trazeraqui, honestamente feita,qualquer proposta
com trinta milassinaturas, acompanhadas do títu
lo de eleitor, endereço, número de filhos, e CPF
dos proponentes. Além disto, registrada no cartó
rio eleitoral. Acho que temos realmente de abrir
canais, na nova Constituição, que permitam uma
participação mais efetiva da população. Mas não
dessa forma. Somos responsáveis pelo que esta
mos discutindo e pelo que colocamos no nosso
Regimento. Isso aqui não é brincadeira.

O ilustre Constituinte Samir Achôa parece que
preside em São Paulo a Seção de Defesa do Con
sumidor...

o SR. CONSTITU[NTE SAMIR ACHÔA - Pre
sido aqui, na Câmara dos Deputados.

O SR. ZIZA VALADARES - Perdoe-me V. Ex'
Sou novato na Casa. O pessoal de Minas Gerais,
inclusive, procurou-me hoje, porque estava, na
rua, tentando coletar as trinta mil assinaturas. Dis
se-lhes: substituam as trinta mil pela minha assi
natura. Assim evitarão o trabalho, as emendas
serão apresentadas. Desta forma, acho que, na
nova Constituição, temos de inserir mecanismos
que facilitem, e não como esse que dificultem.

O SR. PRES[DENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- O Deputado João Paulo continua com a pa
lavra.

O SR. CONSTITU[NTE JOÃO PAULO - Na
verdade, é o que temos É restritivo, no entanto,
muitas vozes nesta Casa se insurgiram até contra
esse direito limitado. Na verdade, o que ocorreu
foi isso. Para passar, a proposta ainda deve de
ser estirpada do seu § 6'. Não vale a pena entrar
no mérito e discutir isso aqui. Acho necessária
a participação popular, e ela está aberta. Há essa
imposição de trinta mil assinaturas, mas nada im-

pede que grupos organizados da sociedade apre
sentem propostas até com menor número de as
sinaturas, e nós as endossemos e as encaminhe
mos. Devemos motivar essa participação, tantas
vezes quantas ocorram, e motivar o surgimento
de outras iniciativas. Acho que isso vitaliza esta
Casa, é importantíssimo para nós.

Quanto ao problema do habeas corpus, gos
taria que o Sr. Presidente explicitasse novamente
as restrições, pois não as ouvi claramente.

o SR. PRES[DENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- As restrições ao instrumento do habeas cor
pus seriam as de que ele não caberia nos homi
cídios qualificados.Essa qualificação é dada pelo
Código Penal Homicídioqualificado é aquele que
é praticado por motivo fútil, torpe, por traição,
envenenamento. Há uma série de qualificações
previstas no Código Penal. A segunda restrição
seria a não concessão do habeas corpus nos
crimes de latrocínio, ou seja, roubo seguido de
morte; a não concessão de habeas corpus nos
crimes de sequestro seguidos de morte, com pe
dido de resgate, e, afinal,nos crimes que envolves
sem ascendentes, descendentes, cônjuges, filhos,
etc. São essas as restrições de que tinha falado

O SR.CONSTITU[NTEJOÃO PAULO-Repito
que não sou advogado, mas acho que impedir-se
o habeas corpus numa situação em que tramita
um processo, e ainda não houve uma medida
concreta, seria, a meu ver, uma restrição. Tenho
participado da elaboração de habeas corpus em
situações muito características e acredito ser ele
um instrumento de amplo acesso para impedi
mento de muitas arbitrariedades a que tenho as
sistido.

O SR. CONSTITU[NTE SAMIR ACHÔA - A
própria definição de habeas corpus no Direito
brasileiro é mais ou menos a seguinte: "Dar-se-á
habeas corpus a quem estiversofrendo ou esteja
ameaçado de sofrer coação ilegal". O habeas
corpus não é um direito do cidadão que está
sofrendo uma coação, entre aspas, legal.Dae-se-á
habeas corpus a quem estiver sofrendo ou
ameaçado de sofrer uma coação ilegal. Ora, não
importa o crime que ele praticou. Se a coação
é "ilegal",a cidadania estaria sendo desrespeitada,
se fosse dado o habeas corpus a ele. Não é
questão do tipo de crime, mas do princípio do
direito da defesa, do princípio do direito à liberda
de. Coação ilegal. O Direito brasileiro e todo o
Direitouniversal apenas trata do habeas corpus
e da questão do direito,quando ele estiver sendo
violado - o direito do cidadão. Há a garantia
do direito individual, desde que a coação seja
ilegal.Sendo ela ilegal,evidentemente, o habeas
corpus tem de ser concedido. Não importa o
crime que é atribuído ao cidadão, porque, partin
do desse princípio, os inocentes, acusados de la
trocínio, não teriam direito a habeas corpus.
Realmente, é um fato que tem ocorrido diaria
mente no Direito brasílerro. Em muitos casos,
após a condenação, inclusive com trânsito em
julgado, é descoberto o verdadeiro criminoso.
Imediatamente, para se corrigir a coação ilegal
existente, impetre-se habeas corpus, para se
anular a própria decisão condenatória, muitas ve
zes já transitada em julgado. Isso tem ocorrido
na prática. Advogo há trinta anos dentro da área
criminal e entendo que realmente tem sido um
absurdo restringirmos o direito do cidadão co-

mum que eventualmente possa sofrer uma coa
ção ilegal, e não o do criminoso.

O SR.RELATOR (Lysâneas Macie[) - Sr. Presi
dente, peço a palavrapara uma questão de ordem.

Estou preocupado, como Relator,porque tenho
a impressão de que assim vamos marchar muito
lentamente e acho que nossas discussões pode
riam prolongar-se, dias e dias, sobre um instituto
que, aliás, não me parece ser pertinente à nossa
Subcomissão. habeas-corpus está melhor en
quadrado nos direitos e garantias individuais.
Preocupo-me, uma vezque não decidimos seq~er
sobre as nossas reuniões. As pessoas não estão
muito cientes a respeito dd que significa tirar a
Subcomissão de dentro do Congresso e levá-Ia
para ouvir as bases. De maneira que vou sugerir,
data venia da opinião dos ilustres companheiros,
que haja uma ordenação dos trabalhos, porque
senão depois o Relator vai se ver em palpos de
aranha para poder relatar talvezuma décima parte
do que vai ser discutido. Discutimos aqui muita
matéria que, a meu ver, não é pertinente a esta
Subcomissão.

O SR. PRES[DENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Respondo ao Constituinte Lysãneas Macielque
todas as matérias aqui discutidas são pertinentes,
porque fazem parte dos direitos coletivos.

O Constituinte João Agripino alertou-me para
o fato de que trouxe pronto seu parecer sobre
o problema do voto facultativo. Parece-me que
também a Constituinte Anna Maria Rattes tem
o seu parecer pronto. Ainda temos inscrito o
Constituinte Senador João Menezes. Concedo a
palavraa S. Ex' e imediatamente após entraríamos
na discussão temática da apreciação dos pare
ceres dos sub-relatores.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tive a felicidade
ou a infelicidadede participar do Congresso antes
e depois de 1964, e agora, nessa outra fase da
República. Estou realmente muito preocupado
com a Constituinte, porque falamos muito aqui
do Poder Judiciário. Realmente este é um assunto
grave neste País, porque este Poder não funciona.
Sou advogado também e sei que quando se põe
uma questão em juízo e quando ela demora um
ano, foium feitoespecial, extraordinário.Falamos
muito, aqui, do Poder Legislativo e da morosidade
do Poder Judiciário. Realmente, é um problema
terrível. Temos de encontrar um meio, uma fór
mula, dentro da independência dos poderes, para
dar ao Judiciário condições para que funcione.
Hoje,ninguém quer recorrer ao Judiciário porque
sabe que a solução do pedido vai ficar para as
calendas gregas. Quando se entra com uma ques
tão em juízo sabe-se que o desfecho pode demo
rar um, cinco, dez anos e, às vezes, muito mais.
Por isso, creio que o Judiciário está sofrendo terri
velmente também, em todo esse período, pela
sua defasagem, pela sua falta de ação, por esta
ou por aquela circunstância. Não quero entrar
no mérito da questão. O fato existee precisa haver
uma reorganização no Judiciário, com toda a cer
teza. E, quanto a nós, também estou preocupado,
pois li no Regimento que o Relator tem um prazo
de trinta dias para fazer o relatório Dizo art. 17:

"O Relator da sua Comissão, com ou sem dis
cussão preliminar, elaborará o seu trabalho com
base nos subsídios encammhados nos termos es
tabelecidos no Regimento..,"
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Ou seja, o nosso amigo Lysâneas Maciel tem
trinta dias, a começar de quando nem sabemos,
porque esse prazo, para iniciar, já foi um, num
dia, e passou para outro. Começou com o da
Comissão de Sistematização. Quer dizer, foi retar
dado o prazo para o início da Comissão de Siste
matização. Mas mesmo assim alguns dias já de
correram. Então, estamos com um prazo cada
vez mais curto. E esta Comissão, penso eu, é
uma das mais importantes desta Constituinte,
porque envolve direitos políticos, direitos que se
chamam coletivos. É tudo a mesma coisa, quer
dizer, é tudo uma coisa só. E envolve também
o essencial, que é aquilo que o Constituinte Lysâ
neas Maciel disse: as garantias. Não adianta fazer
tudo isto e não estabelecer as garantias neces
sárias para a aplicação daquilo que a Constituinte
vai fazer. Se a Constituinte fizer seus trabalhos
sem as garantias da sua aplicação, não adianta,
pois esta que está aí está cheia de direitos: inviola
bilidade do lar, proibição de ouvir conversas tele
fônicas, de abrir cartas alheias, de invadir a sua
casa... tudo isto está lá, e não se cumpre.

Assim, esta parte das garantias, que será deter
minada nesta Comissão, é importantíssima. Esta
Comissão pode desempenhar um papel muito
importante na discussão da Constituição. Temos
aqui um outro assunto que deve ser tratado, por
que é essencialmente político. Como lembrou o
nosso colega Valadares, vamos ter uma Consti
tuição, uma futura Constituição, presidencialista
ou parlamentarista? Como faremos funcionar to
dos os dispositivos constitucionais se não sabe
mos se vai ser numa forma presidencialista ou
parlamentarista? Parece-me que este é um assun
to de suma importância e da maior gravidade.
Esta Comissão tem isto como fulcro, porque é
a Comissão dos Direitos Políticos. É um assunto
fundamental, porque não vamos querer fazer a
nossa Constituição como a americana, que tem
oito ou nove artigos. Mas ela tem uns oito ou
nove artigos porque é Constituição judicialista.
Todos 05 casos, nos Estados Unidos, são discu
tidos ou são resolvidos nos tribunais. E cada Esta
do tem a sua Constituição. Ela só é abrangente
quando diz: "Não se pode invadir 05 Estados Uni
dos" - aí está tudo igual, para todos, mas, quanto
ao resto, cada Estado tem a sua determinação.
Não podemos fazer isto aqui. Querem até colocar
o problema do aborto na Constituição, e assuntos
outros. Não podemos Temos de partir do princi
pal. Esta Comissão tem muita responsabilidade
e o nosso Presidente Maurílio Ferreira Um'a tem
sobre as costas um peso muito grande, aSSIm
como o nosso amigo Lysâneas Maciel. Todos pre
cisamos colaborar com S. Ex's vendo o que é
preciso fazer. Acho que é importante debatermos
aqui a idéia do nosso amigo Valadares. Teremos
presidencialismo ou parlamentarismo? Como vai
ser a Constituição? Como vamos colocar certas
disposições dentro da Constíturção? Se não ob
servarmos tudo isso não teremos condições de
saber a resposta. Muitos dizem que a Comissão
de Sistematização é que irá resolver tudo. Como
disse o Constituinte Maurílio Ferreira Lima, isso
é uma ingenuidade, uma infantilidade, um vede
tismo bobo, pois o que a Corrussâode SIstema
tização irá fazer é juntar o trabalho de todas as
outras Comissões e concatená-lo com 05 Relato
res das Comissões e Subcomissões. Isto é o que
se vai fazer. Mas se continuarmos neste pé, quan-

do acabaremos? Já dei até um palpite: a nossa
Constituição só será promulgada em 21 de abril
de 1988. É um palpite. Não estou dizendo que
isto vai acontecer. E apenas um palpite, porque
neste passo que vamos, com nossa vivência do
Congresso, eu, o Constituinte Samir Achôa e mui
tos outros que estão aqui sabemos o que pode
acontecer. Esta é a realidade. Devemos organizar
aqui uma forma de trabalho para dar subsídios
ao Relator e ao Presidente para que eles possam
concatenar isso tudo. Depois, então, discutiría
mos isto de uma vez. Creio que se formos abordar
cada assunto de uma vez, como - habeas cor
pus, por exemplo, que é um assunto interessan
tíssimo, é um direito da pessoa, é direito do indiví
duo, ficará difícil. Aqui dentro, não vamos colocar
isto, já. A idéia do Sr. Presidente tem certa proce
dência. Parece-me que o que S. Ex' quer não
é acabar com o habeas corpus, mas acha que
o habeas corpus está muito elástico. Tanto o
toxicômano como o ladrão ou o assassino podem
pedir e obter o habeas corpus, porque a polícia
não é suficientemente rápida e deixa passar o
prazo de prisão, não faz inquérito, solta, e coisa
e tal. Então, é um assunto que merece um estudo,
que merece um exame correto em tomo da maté
ria. Não é que sejamos contra o habeas corpus.
Mas que o assunto merece um exame mais apura
do, não há dúvida. Minha sugestão é a seguinte,
pois creio que todos aqui estão com o intuito
de colaborar. Vamos elaborar a nossa Comissão
do Consumidor. A Comissão do Consumidor, lá,
quer carne, mais peixe, mais feijão, não sei mais
o que. Isto está tudo caro, etc. Não vai resolver
nada. Não vai trazer coisa nenhuma. Queremos
também que seja assim. Mas o que se vai resolver
aqui dentro da Comissão?

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÔA- Com
relação a isto há um ponto sobre o qual quero
falar, pois desde 1969 tenho, reiteradamente, luta
do nesta Casa. Tenho usado um dos instrumentos
pouco utilizados na Câmara dos Deputados, que
é o art. 125 do Regimento, que fala de uma indica
ção que é iniciativa do Deputado quando ele pre
tende a feitura de uma lei pelas comissões compe
tentes. Os dispositivos dos arts 2° ou 3D

, em mui
tos anos, foram utilizados. Quando me apresentei
em 1979 ou 1980, pela primeira vez, depois em
1985, o que eu queria era um Código do Consu
midor. Realmente, a Constituição brasileira pode
estabelecer que o consumidor terá um direito a
um código para a sua defesa. É este o princípio
constitucional por que estamos lutando. Aliás,
uma das minhas propostas é justamente neste
sentido, apenas que o princípio seja estabelecido
dentro da Constituição. Posteriormente à feitura
deste código, haveria realmente os detalhes, em
que entraríamos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Srs. Constituintes, vou terminar, pois não gostaria
de tomar mais tempo do Sr. Presidente. Posso
dar outro exemplo também frisante: o salário mí
nimo. O Govemo faz um exame do salário mínimo
com base em um cidadão, de uma determinada
família, e resolve que é "x" o necessário para
cada pessoa se manter. Vem o DIEESE, por outro
lado e, ao invés de um cidadão, pega quatro pes
soas, faz certos cálculos, e diz que o salário míni
mo deveria ser "y". Por sua vez, a Constituição
diz: "Dá-se garantias de vida ao cidadão". Então

vemos que isto tudo não funciona. Queremos
o quê? Talvez eu esteja pensando, talvez passe
pela minha cabeça a idéia de se criar um código
para o salário mínimo. Quer dizer, examinando-se
classes, situações de vida, condições de família
e encontrando-se escalas diferentes para que se
possa fazer uma coisa que realmente represente
a realidade. Tanto o que o Govemo dá - CZ$
1.300,00 - como o que o OlEESE e os sindicatos
querem, é tudo uma encenação. Esta é a grande
realidade. Peço desculpas se estou ferindo al
guém. Mas estou aqui procurando dar uma cola
boração à Constituinte, que será um trabalho fun
damentai para todos, inclusive para os operários,
para os trabalhadores. Não só para os trapalha
dores da enxada, mas a todos nós, pois somos
trabalhadores. São estas as pequenas observa
ções que queria fazer. Louvo o Presidente, que
tem tomado posição firme em defesa desta Co
missão. Tomo apenas a liberdade de dizer que
posições firmes têm que ser tomadas, porque
esta Comissão é da maior importância, da maior
relevância na feitura da Constituição. Vamos aju
dar, vamos dar o nosso trabalho. Se os outros
não o fizerem, paciência. Muito obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Aproveitando a deixa das palavras finais do
Senador João Menezes, vamos mergulhar nos te
mas objeto dos trabalhadores dos sub-relatores
designados. Estão presentes os Constituintes
Anna Maria Rattes e João Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Vamos ouvir o Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, como será encaminhado este pare
cer?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Seria bom que o Constituinte, em linhas gerais,
desse conhecimento aos membros da Subcomis
são das idéias que S. Ex' vai desenvolver no seu
subparecer.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO- Está
bem, Sr. Presidente. Estudando detidamente as
duas propostas apresentadas pelos Constituintes
Adhemar de Barros Filho e Mendes Botelho, en
tendi que eles visam à reparação ampla de todas
as Comissões, de todos os atos praticados de
forma arbitrária por razões políticas. Visam, tam
bém, a que se consumam, de vez, 05 ressenti
mentos, 05 ódios e as diferenças, para que, após
a homologação da nova Constituição, haja uma
reconcilíação geral e possamos conviver politica
mente, sem 05 resquícios do passado, para que
não fiquem excluídos, ou discriminados, ou sem
reparação, todos 05 atos acontecidos num passa
do um pouco mais distante, como é o caso daque
les que tiveram inviabilizada a reparação das injus
tiças sofridas pelo Decreto-lei n9 864, de 2 de
setembro de 1969, bem como daqueles soldados
que sofreram sanções disciplinares e foram ex
cluídos das correções cabíveis. Esta é a visão do
Relator, que se conclui em uma proposta. Enten
do eu, que as duas propostas encaminhadas à
Comissão se SIntetizam em um artigo:

"Fica acrescido aos beneficiados pela anis
tia concedida pelas Emendas Constitucio
nais n'" 26 e 27, de 11 novembro de 1985
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anistia política ampla, geral e irrestrita, com
preendendo as garantias de reversão à sua
respectiva situação individual, nos quadros
civis e militares, os direitos de acesso à pro
moção, efetivação e reintegração imediata
aos vencimentos, às vantagens e o ressarci
mento dos atrasados.

§ 1° . Por ser ampla, geral e irrestrita esta
anistia alcança:

Item 1 - Os militantes de organizações
sindicais e estudantis e os que participaram
de movimentos grevistas.

Item 2 - Os civis e militares que tenham
sido expulsos, demitidos, excluídos, licencia
dos, ou dispensados ou que ficaram incapa
citados, física e mentalmente, por motiva
ções exclusivamente políticas, e os servidores
públicos civis e militares que sofreram puni
ções disciplinares, bem como serão restabe
lecidos os direitos abrangidos em anistias an
teriores e que foram revogados pelo Decre
to-lei n° 864, de 2 de setembro de 1969.

Item 4 - Os convocados para o serviço
militar,considerados desertores insubmissos
refratários e os jornalistas e demais incursos
em delitos de imprensa.

§ 2° Serão devidas as indenizações, às fa
milias dos falecidos e desaparecidos em de
corrência de atos de repressão política, nun
ca inferiores aos salários e vencimentos per
cebidos em vida pelas VÍtimas e em valores
permanentemente atualizados."

Aquise contempla amplamente. Isto,sem qual
quer discriminação imposta num passado bem
recente pelos donos do poder. Há uma reparação
justa e que a Constituição venha a viger num
clima de absoluta justiça. Sem isso acho que se
perde um trabalho rico que se efetivará nesta Ca
sa. Quanto a este assunto esta é a conclusão
do Relator.

Com relação ao problema de organização, a
proposta foido ConstituinteJorge Arbarge. E uma
proposta muito restrita, não faz menções à situa
ção vivida pelo movimento sindical, ao longo do
tempo. E, por ser curta, sena melhor que eu lesse
também a minha conclusão S. Ex" fala de uma
série de coisas, inclusive na filiação a entidades
internacionais, cuja restrição está contida na
Constituição vigente. E essa filiação é subordi
nada a uma decisão do Conselho de Segurança
Nacioanal. Essa proposta exclui a possibilidade
dessa apreciação, por quem quer que seja. Aliber
dade não suporta restrições. Ela tem que ser exer
cida amplamente. No meu parecer, então, con
cluo que Ué livrea associação profissional e sindi
cal de trabalhadores e funcionários públicos, con
forme a Convenção rr 87 da Organização interna
cional do Trabalho", e que está aguardando a
inclusão na pauta do Senado para votação. De
qualquer gênero ou categoria é proibida a exigên
cia legal de autorização do Governo para a funda
ção de entidades sindicais, bem como toda e qual
quer interferência governamental enHJeu funcio-
namento. .

u§ 10 _ Ninguém será obrigado por lei a in
gressar em sindicato, nem nele permanecer ou
para ele contribuir.

§ 2° Compete às entidades sindicais, como
pessoa jurídica, defender os direitos e os interes
ses dos trabalhadores ou da cateqoría que repre-

sentam em juízo ou fora dela, junto às empresas
e aos órgãos públicos diretamente relacionados.

§ 3° Em quaisquer questões judiciárias ou
administrativas poderá a entidade sindical inter
ferir,como terceiro interessado ou substituto pro
cessual, desde que comprovada a implicação que
delas possam advir de prejuízo direto ou indireto
para a atividade ou profissão.

§ 4° Nenhuma entidade sindical poderá so
frer intervenção, ser suspensa ou absorvida pela
autoridade pública, senão por decisãojudicial,ga
rantido o amplo direito de defesa.

§ 5° É livrea organização de associações ou
comissões de trabalhadores no seio das empresas
ou .ern órgãos públicos, ainda que sem filiação
sindical.

§ 6° Fica assegurada às entidades sindicais
brasileiras a liberdade de se filiarem a entidades
internacionais, independentemente de autoriza
ção governamental."

Este é o ponto de vista do sub-relator.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- A Constituinte Anna Maria Rattes prefere apre
sentar seu trabalho amanhã?

ASRA.CONSTlTUINTEANNAMARIARATTES
- Sim, Sr. Presidente, prefiro apresentá-lo ama
nhã. Peço, porém, encaminhamento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Essa foi a contribuição dada pelo Constituinte
João Paulo. O Relator é quem decidirá se acolhe
a forma ou não. Como a ilustre Constituinte vai
entregar o trabalho já formalizado é um problema
que depende da maneira de trabalhar do Relator.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Sr.
Presidente, gostaria de sugerir que os pareceres
fossem distribuídos para que pudéssemos refletir
sobre eles, pelo menos em um prazo de 24 horas.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Pois não. A Presidência acolhe a sugestão do
ilustre Constituinte. Vamos prÕvidenciaras cópias
que serão distribuídas a todos os membros da
Subcomissão. O Constituinte Gonzaga Patriota fi
cou com algum projeto para relatar? Quem tinha
pronto um parecer sobre voto facultativo era o
membro da Subcomissão, Constituinte João Agri
pino. Mas S. Ex"está Inscrito para falar na Comis
são de Finanças. Por isso se ausentou. Assim,
convoco uma outra reunião para amanhã, às 10
horas, quando ouviremos o parecer do Consti
tuinte Ziza Valadares, sobre direito de voto aos
16 anos, e do Constituinte João Agripino, sobre
o voto facultativo. Se a Constituinte Anna Maria
Rattes terminar os seus trabalhos sobre direitos
políticos até amanhã, então, também, apreciare
mos a matéria. Antes de encerrar os trabalhos
de hoje quero dar ao conhecimento deste Plenário
um outro assunto. Solicito ao Constituinte Samir
Achôa, coordenador do encontro em São Paulo,
da primeira audiência pública da Subcomissão,
que fizesse um relato aos presentes de como os
trabalhos vão-se desenvolver. Gostaria também
de pedir aos presentes que pretendem ir a esta
audiência pública em São Paulo que se mani
festem.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Sr.
Presidente, por iniciativado Presidente e do Rela
tor, foisugerido que a Subcomissão se deslocasse
a dois ou três Estados, iniciando em São Paulo,

e aliprocedêssemos a alguns debates e consultas
a vários segmentos. São Paulo, então, irá receber
os Constituintes, na Assembléia Legislativado Es
tado. Apesar dos feriados, que nos atrapalharam,
estamos terminando hoje a organização desse
encontro, onde o Prof. Miguel Reale e um outro
conferencista abordarão determinados temas a
respeito de pontos específicos da nossa Subco
missão. Estou tentando convocar alguns prefei
tos, também, para que compareçam a esse en
contro, porque é do interesse deles o debate do
aspecto político da questão. A sessão começará
por volta das 9horas, dia 24, sexta-feira. Depen
dendo do nosso Presidente, do Relator e também
da Assembléia Legislativa, talvez haja prossegui
mento no sábado. O Presidente da Assembléia
Legislativaestá tentando inclusive conseguir aco
modação para alguns, de acordo com o nosso
querido Presidente, e também algumas passa
gens para os que delas necessitarem. Quem qui
ser comparecer, por gentileza, pode-se apresen
tar. Talvez o Presidente possa estar presente... S.
Ex" irá na quinta-feira, à noite, direto para São
Paulo. Nós vamos seguir ainda hoje. Os que quise
rem devem comparecer, então, por gentileza, às
9horas, na Assembléia Legislativa de São Paulo.
Haverá debates, conferências, e a fala do Presi
dente. A Assembléia Legislativa de São Paulo já
organizou uma comissão, a Comissão Constituin
te. Aliás, esta é uma iniciativaque todos os Esta
dos deveriam tomar. A Comissão Constituinte,
estará sob a Presidência do ex-Presidente da As
sembléia, Deputado Luís Carlos Santos. Ele irá,
juntamente conosco e com as demais comissões,
coordenar pelo menos aquilo que foi muito bem
lembrado. Não sabemos antecipadamente o que
vai ocorrer. Eles irão acompanhar os trabalhos,
para que depois os Estados também não tenham
a surpresa de uma Constituição que não possam
elaborar em um ou dois anos, o que então frus
traria plenamente o intuito da própria Constituinte.
Então, será a partir das 9horas, na sexta-feira,
na Assembléia Legislativado Estado de São Pau
lo. Estamos tentando reunir o maior número de
pessoas. Comparecerão representantes da CUT,
da CGT,pelo menos é o que pretendemos. Com
parecerão Vereadores, Prefeitos, e o debate, evi
dentemente dentro da limitação do tempo, será
o mais amplo possível. Acredito até, e apresento
isto como sugestão, que a partir de agora também
informemos a imprensa de que serão aceitas su
gestões à Constituinte, de uma maneira geral, não
restritas. As sugestões serão tão-somente quanto
às atribuições específicas na nossa Subcomissão.
As que não forem da nossa Subcomissão, eviden
temente nós, como Parlamentares pertencentes
ao Congresso, as encaminharemos. Pediria ao
Presidente também que comunicasse à imprensa
que isso ocorrerá. Vou tentar fazer o mesmo em
São Paulo. Então, 9horas, sexta-feira, na Assem
bléia Legislativade São Paulo. O simbolismo des
te ato é muito significativo, porque é a Consti
tuinte, parte dela, deslocando-se para os Estados,
principalmente para a Assembléia Legislativa do
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
_ Não podemos, realmente, ter uma previsão
do término dessa reunião, porque isso dependerá
da adesão de audiência pública. Se tivermos um
número sianificativo de entidades e de persona-
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!idades que queiram contribuir para que a Carta
Constitucional possa configurar os anseios nacio
nais, daremos a palavra a todos. Então, não pode
mos determinar um horário para o término da
sessão. Dependerá da adesão e da presença des
sas personalidades e dessas entidades que se es
tão inscrevendo na Assembléia Legislativa. Gos
taria de saber quais Constituintes se desejam des
locar até São Paulo, para providenciarmos as con
dições materiais dessa deslocamento. Em Per
nambuco, a proposta conjunta da Presidência da
Assembléia, na pessoa do DeputadoJoão Ferreira
Uma, e da Prefeitura de Recife foi a de realizar
os trabalhos no Teatro Santa Isabel, que é um
símbolo também de lutas populares importantes
daquela região. Os grandes eventos hostóricos
da região tiveram lugar no Teatro Santa Isabel.
Foi em face desse simbolismo histórico que o
Teatro Santa Isabel foi escolhido. Mas a Assem
bléia Legislativa de Pernambuco vai fornecer toda
a infra-estrutura, os taquígrafos, os trabalhos de
gravação, tudo o que é necessário para realizar
a audiência pública. Gostaria de lembrar os Srs.
Constituintes que realmente aprovamos, em prin
cípio, o aspecto regional dos encontros. Mas ficou
tudo na dependência das condições materiais de
realização desses encontros. Por exemplo, se o
Deputado Uldurico Pinto traz a esta Subcomissão
a proposta da possibilidade concreta de uma au
dêncía pública em Salvador, onde haveria uma
infra-estrutura de acolhimento da Subcomissão.
Creio que poderemos apreciar as sugestões dos
Srs. Constituintes. Deixo o assunto à apreciação
dos mesmos.

Concedo a palavra à Constituinte Ana Maria
Rattes.

A SRA CONSTITUINTE ANA MARIA RATTES
- Também temos uma reunião marcada para
o dia 2?

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- Sim, o Relator, Lysâneas Maciel, havia solíct
tado a anuência da Comissão para marcar uma
aucRncia pública no Rio de Janeiro. Hoje S. Ex"
nos comunicou que essa audiência pública se
realizaria no dia 2 de maio.

A SRA. CONSTITUINTE ANA MARIA RATTES
- Trata-se de uma sexta-feira, ou melhor, sábado,
depois do dia primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Realmente, as considerações da Constituinte
Anna Maria Rattes são vahdas, mas talvez fosse
oportuna uma discussão com o Relator, porque
a proposta é de S. Ex" Há realmente uma data
inapropriada, não é? E o prazo que o Relator tem
para apresentar o relatório é o dia 11 de maio.
Então, as audiências públicas teriam que se reali
zar um pouco antes dessa data final.

ASRA.CONSTlTUINlEANNA MARIA RATTES
- A do Rio de Janeiro estaria marcada, em pri
meira mão, para sábado, dia 9. Ele antecipou.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Correto. Acho que teríamos oportunidade,
amanhã, com a presença do Relator, de resolver
esse assunto. Como preliminar teríamos as dis
cussões temáticas, e poderíamos abnr as discus
sões sobre essa data. Tendo em conta esses feria
dos, poderíamos saber dele quais as entidades

. realmente convocadas, porque será altamente de-

sagradável um deslocamenio da Comissão para
um ato público esvaziado. Temos certeza, a partir
do trabalho que tem sido feito pelo Constituinte
Samir Achôa, junto com a presldência da Assem
bléia Legislativa de São Paulo, de que o ato, ao
evento em São Paulo alcançará o sucesso dese
jado. Quando o Deputado Uldurico Pinto fala tam
bém de um ato em Salvador penso que o faz
com as condições políticas de representante de
um Estado onde o Governador certamente presti
giará o evento. O próprio Deputado Uldurico Pinto
dedicaria uma parte significativa do seu tempo
à realização do evento. No caso de Pernambuco,
temos lá um grupo de trabalho que já está, a
partir de agora, e há muito tempo, promovendo
a orgamzação dessa audiência pública. Seria im
portante que essa audiência se desse com a parti
cipação efetiva dos Constituintes originários do
Estado onde ele se realizar. No caso de Pernam
buco, por exemplo, tenho trabalhado intimamente
com o Deputado Gonzaga Patriota, membro desta
Comissão, para que a audiência pública se realize
a contento Creio que no caso do Rio de Janeiro
a audiência pública deveria ser organizada em
perfeita consonância com pontos de vista comuns
entre a Deputada Anna Maria Rattes e o Relator,
ambos representantes daquele Estado.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO AZI- Sr. Presi
dente, já existe uma agenda com todas as datas,
na qual poderíamos incluir logo Salvador.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- As datas até agora fixadas são: São Paulo 
sexta-feira, dia 24; a próxima é Rio de Janeiro,
com essa controvérsia com relação à data que
é levantada pela Deputada Anna Maria Rattes. Se
ria dia 2 de maio. Dia 29, Recife; dia 2 de maio
seria o Rio de Janeiro. Os quatro companheiros
de Minas Gerais propõem o dia 4, não é? O dia
4 para Minas Gerais. Então, Belo Horizonte seria
dia 4.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Na parte da tarde. A parte legal das audiências
públicas, feitas em outros locais fora de Brasilia,
fora do Congresso Nacional, elas suprem as ou
tras que temos que fazer.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- Qual seria a data que se propunha com relação
à audiência pública de Salvador? Em que data
ela poderia ser realizada?

O SR CONSTITUINTE ULDURlCO PINTO 
Deixei uma comissão. Conversei com vários com
panheíros.Iá, para efeito de deixar em aberto antes
de comunicar aos outros companheiros tais da
tas. Certo?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Então, se o nosso Constituinte Uldurico Pinto
pudesse, amanhã pela manhã, fazer uma pro
posta concreta com relação à data da audiência
pública em Salvador, poderíamos então organi
zá-la.

O SR CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Sugiro dia 6.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Pode ser. Então, amanhã nós discutiremos.
A data de Minas Gerais está fíxada: dia 4.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Dia 4 às 14 horas. Até para que possamos con-

sultar a nossa bancada a respeito da permanência
dessa Comissão nos devidos Estados.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Como não temos recursos oficiais da Assem
bléia Nacional Cohstituinte, cada constituinte que
organizou a audiência pública no seu Estado en
carregar-se-ia do oferecimento das condições
materiais, que deveriam ser arranjadas com as
autoridades locais, Governo do Estado, Prefeitura
etc. No caso de Pernambuco, está assegurado;
no caso de São Paulo também.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Fica em princípio dia 6, em Salvador.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Dia 6 funcionaremos em Salvador. Não há
problema.

Está encerrada a presente reunião Reencon
trar-nos-emos amanhã, às 10h, para ouvir os pa
receres dos sub-relatores

Subcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos
Coletivos e Garantias

ATA DA 4' REUNIÃOORDINÁRIA,
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 1987

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, na sala D3
do anexo 11 da Câmara dos Deputados, às dez
horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a
Subcomissão dos Direitos Polítícos, dos Direitos
Coletivos e Garantias, sob a presidência do Se
nhor Constituinte Maunlio Ferreira Uma, com a
presença dos seguintes Constituintes: Orlando
Pacheco, Primeiro-VIce-Presidente; UIdurico Pin
to, Segundo-Vice-Presidente; Lysâneas Maciel,
Relator; Paulo Zarzur, João Agripino, Paulo Alma
da, Gonzaga Patriota, João Rezek, Samir Achôa,
Cid Carvalho, Anna Maria Rattes, João Paulo, Jay
me Paliarin, João Menezes e João de Deus Antu
nes. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente deu início aos trabalhos, determinando ao
Senhor Secretário que procedesse à leitura da
Ata da reunião anterior, que foi aprovada, por una
nimidade, sem restrições. ORDEM DO DIA: o Se
nhor Presidente passou a palavra ao Constituinte
João Agnpino, que fez a leitura das considerações
acerca das sugestões sobre a questão temática
do voto facultativo, cujo parecer concluiu pela
manutenção do voto obrigatório. Discutiram o as
sunto os Constituintes Cid Carvalho, Gonzaga Pa
triota, Jairo Azi,João Menezes, João Paulo, Paulo
Almada, Jayme Paliarin, UIdurico Pinto e Orlando
contrariamente à instituição do voto facultativo,

por considerar que o voto desempenha função
social, o que impõe a obrigatoriedade de votar.
Por outro lado, entende que não há contradição
entre a obrigação de votar e a ideologia demo
crática, O Senhor Presidente também externou
seu ponto de vista, coincidente com o do Relator
e da maioria dos presentes. Disse ser caracte
rística de certos países subdesenvolvidos adota
rem o voto facultativo, já que segmentos da classe
dominante, nesses países, têm interesse em fazer
o cidadão desacreditar da importância do voto
e das instituições políticas. Finalmente, falou o
Relator, Constituinte Lysâneas Maciel, que elogiou
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a isenção do Constituinte João Agripino na elabo
ração do seu parecer. Considerou que a medida
isolada de manter o voto obrigatório não irá sanar
as deformações da instituição. Segundo o Relator,
mais importante seria libertar o voto das pressões
econômicas. Esgotado o assunto da pauta, o Se
nhor Presidente informou aos presentes que rece
beu parecer do Constituinte Samir Achôa sobre
a questão da limitação do habeas corpus, que
será discutido na próxima reunião. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente convocou
reunião para a próxima terça-feira, dia 28, às dez
horas, com a seguinte pauta: discussão dos temas
"Idade Minima para Votar", "Suspensão dos Direi
tos Políticos",já distribuídos aos Constituintes Ziza
Valadares e Anna l"ana Rattes, respectivamente;
"Direito de Iniciativa",que ficou a cargo do Consti
tuinte João Paulo; prestação de contas sobre o
resultado da audiência pública que será realizada
amanhã, dia 24, em São Paulo. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reu
nião às doze horas e vinte e cinco minutos, cujo
teor será publicado na íntegra no "Diário da As
sembléia Nacional Constituinte". E para constar,
eu, Walter Flôres Figueira, Secretário, lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Havendo quorum, está aberta a reunião ordi
nária da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos
Direitos Coletivos e Garantias.

Peço ao Sr. Secretário que proceda à leitura
da ata.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)

o SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Dando prosseguimento aos trabalhos, entrare
mos na discussão das questões temáticas.

Passo a palavra ao Constitumte João Agripino,
que ficou com a responsabilidade de relatar o
tema "voto facultativo".

o SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, incum
biu-me a Presidência e o Sr. Relator de emitir
parecer sobre as propostas para a instituição do
voto facultativo na Constituição Federal, apresen
tadas a esta Subcomissão pelos Constituintes Ni
valdo Machado, Jorge Arbage, Antônio Salim Cu
riati e Agripino de Oliveira Uma.

Passo à leitura do parecer.
Proposta para a instituição do voto facultativo

na Constituição Federal, apresentadas pelos Srs.
Constituintes Nivaldo Machado, Jorge Arbage,
Antônio Salim Curiati e Agripino de OliveiraLima.

Parecer:
Cumpre salientar, primeiramente, que a'ques

tão do voto obrigatório ou facultativo está sendo
examinada, também, pela Subcomissão do Siste
ma Eleitoral e Partidos Políticos.

As proposições submetidas a esta Subcomis
são tem por fundamentos aspectos de ordem jurí
dica e de ordem política. Quanto ao aspecto jurídi
co, salientam que, sendo o exercício do voto um
direito do cidadão, não seria lógico obrigá-lo a
exercitar esse direito. Sob o aspecto político, afir
ma que essa obrigatoriedade inexiste nos países
onde se pratica a democracia, sendo o voto o
resultado de impulso livre da conscrência do elei
tor.

Com efeito, obrigar alguém a exercitar um direi
to pode parecer ato arbitrário do legislador. Do
mesmo modo, é forçoso reconhecer que, nas de
mocracias de países civilizados e desenvolvidos,
o voto é facultativo.

Assim, a matéria cinge-se à seguinte contro
vérsia: o voto é um direito ou um dever cívico,
uma função social?

Os países que adotaram o voto facultativo, inter
pretando o direito de votar como exercício da
liberdade de consciência, já haviam atingido um
elevado grau de maturidade política, niveladequa
do de crescimento econômico e as sociedades
se fundaram em civilizações milenares.

Mesmo assim, ainda hoje é atual a discussão
em tomo da obrigatoriedade do voto, sustentando
os que a defendem a conceituação do voto como
dever cívico, apoiados na doutrina de Leon Du
guit, segundo a qual o exercício obrigatório do
voto não acarreta danos nem à moral nem à cons
ciência do cidadão; ao contrário, o toma respon
sável perante a sua cidadania.

A Corte Européia dos Direitos do Homem em
decisão de 22 de abril de 1965, decidiu reco
mendar aos países membros a introdução do voto
obrigatório. A decisão tem como argumento es
sencial a possibilidade que se oferece ao eleitor
de votar em branco.

Na França discute-se, hoje, a adoção do voto
obrigatório, em função dos altos índices de abs
tenção verificados nas eleições realizadas nas
duas décadas passadas. Esses índices atingiram
até o percentual de 70% , o que significa a instala
ção de poderes através da vontade da minoria,
contrariando frontalmente os princípios da demo
cracia.

.De fato, nos regimes democráticos, as eleições
são organizadas sobre uma base majoritária, mas
um governo não será representativo senão quan
do a maioria do eleitorado o levar ao poder.

No Brasil, a adoção do voto facultativo nos leva
ria ao absenteísmo eleitoral sem sombras de dúvi
da. Não atingimos, ainda, a maturidade política
desejada para a consciência da função social do
voto.

De outra parte, a estrutura político-eleitoral exis
tente nas cidades do interior levaria fatalmente
ao fortalecimento do coronelismo, caso se adote
o voto facultativo. Nessa hipótese, o chefe político
e o cabo eleitoral somente levariam ou transpor
tariam para votar os eleitores cujo voto fosse tido
como certo. Seria a regressão na busca de aperfei
çoamento das instituições eleitorais.

Está, também, aceito por todos que abordaram
o assunto que a iniciativa para tomar o voto facul
tativo é próprio das classes conservadoras, que,
obviamente, detêm o poder econômico e teriam
maiores condições para mobilizar eleitores no dia
do pleito. No Congresso tramitam projetos neste
sentido, de autoria dos Deputados Herbert Levy
(PDS) e Pedro Correia (PFL). As propostas ora
submetidas a esta Subcomissão, por coincidência
ou não, são todas de Constituintes do PDSIPFL.

Por essas razões, filio-me à corrente dos que
entendem não haver contradição entre a obriga
ção de votar e a ideologia democrática. O direito
do sufrágio é um direito individual reconhecido
como parte da soberania individual,mas não retira
o caráter duplo de dever cívico e função social
que impõe a obrigatoriedade de votar. Votar é
um direito, mas é, também, um dever cívico.

Assim, sou de parecer pela manutenção da
obrigatoriedade do voto na Constituição Federal.

Sala das Sessões, 22 de abril de 1987. - Cons
tituinte João Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Está em discussão o parecer do Sub-Relator,
Constituinte João Agripino, sobre o voto faculta
tivo. Está aberta a palavra.

O SR. CONSTITUINTECID CARVALHO - Sr.
Presidente, por coincidência, ainda ontem eu ela
borava sugestões no sentido do caráter facultativo
do voto. É indiscutível que o parecer do Deputado
João Agripino, em todas as suas propostas, se
apóia na seriedade e na consciência doutrinária.
Mas veja V. Ex" as contradições existentes: ainda
ontem, nesta Casa, certos setores conservadores
diziam ser pela obrigatoriedade, porque, se não
fosse o voto obrigatório, os partidos chamados
esquerdistas, com maior poder de mobilização,
é que levariam vantagem no pleito, fundamento
exatamente oposto a esse que expõe aqui o nobre
Constituinte João Agripino.

Srs. membros desta Subcomissão, uma das
expectativas importantes da Constituinte é exata
mente a de tirar o caráter burocratizante do voto.
O que posso ver, em termos da doutrina do voto,
é que ele, através dos séculos, foi uma afirmação
de conquista, a começar pelo voto universal, que
não distinguisse classes, a incorporação do voto
da mulher e de todas as camadas sociais. O voto
é uma ínstítuíçãõquese apóia no direito da socie
dade e do cidadão de participarem. E não consigo
ver onde s~ possa dar a ele a correspondência
do dever E exatamente o exercício desse dever
pelos diversos setores da sociedade que vai dar
ao voto e à eleição uma pureza maior. Não tenho
muita convicção, Sr. Presidente, mas não tenho
mesmo, sobre se o voto facultativo vai beneficiar
este ou aquele setor. Acho que, na medida em
que o voto for facultativo, os partidos e as tendên
cias terão de aprofundarem os seus trabalhos de
mobilização e de catequese e, com isso, até darem
um caráter mais vivo à disputa democrática. En
tendo que as abstenções, que hoje existem no
Brasil,não sofrem a influência da obrigatoriedade.
Em termos práticos, para nós, políticos que milita
mos no interior dos nossos Estados, não vejo,
Sr. Presidente, em que medida a obrigatoriedade
do voto possa ter influência nos resultados quer
eleitorais, quer de abstenção, quer ~e indicadores
de presença. Mas fico na preliminar. Acho que
ao, e não a sanção de um dever por parte do
Estado. Por estas razões, data venia, e até pesa
roso, discordo do parecer do nobre Relator e opi
no pelo caráter facultativo do voto na nossa Cons
tituição.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o nobre Constituinte Gonzaga
Patriota.

O SR. CONSTITUINTEGONZAGA PATRIOTA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
acompanhando a leitura do relatório do Consti
tuinte João Agripino, observamos que, de qual
quer forma, o voto obrigatóno não seria tão demo
crático. Ouvimos as palavras do Constituinte Cid
Carvalho, que discorda do relatório, mas observa
mos que num país como este, principalmente
na Região Nordeste, mormente no interior, onde
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o povo passa fome - seja devidoao Plano Cruza
do I,seja devidoao PlanoCruzadoU- os cartórios
estão abarrotados de títulos, empresas estão fe
chando suas portas, o desemprego está aumen
tando. Por outro lado, vemos também o povo
organizado através de associações e sindicatos.
Observamos que o poder econômico tem influen
ciado - e como tem - nas eleições. Se é obriga
tório o alistamento do eleitor, acho que não seria
antídemocrática a obrigatoriedade do voto, por
que o poder econômico, se o voto for facultativo,
funcionará exatamente para aquelas pessoas des
providas de condições financeiras. Portanto,
acompanho o parecer do ConstituinteJoão Agri
pino e acho que, da mesma maneira como é
obrigatório o alistamento, deve ser obrigatório
também o voto.

o SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Continua aberta a discussão para que os Srs.
membros desta Subcomissão possam manifes
tar-se sobre o tema.

o SR. CONSTITUINTE JAIROAli - Sr. Presi
dente, ouvi atentamente o brilhante parecer do
Constituinte João Agripino. Mas somos Deputa
dos, homens práticos, fazemos política,a maioria
no interior.Geralmente, quando o eleitornão quer
exercer o poder do voto, ele faz como que um
protesto. Não usa o voto, como deveria fazê-lo,
para derrotar aqueles a quem dirige seu protesto.
Depois, a situação sócio-econômica de várias re
giões do País não permite, a não ser por mobili
zação dos próprios políticos, que esses eleitores
possam votar.A situação cultural de nossa gente
é um fato, principalmente no interior, por que
a população não está politizada a ponto de usar
ou não o seu voto como protesto, como forma
de escolher o melhor candidato. O ideal seria
o que defende o Deputado João Agripino, mas
o que vai acontecer ao Brasil, na prática, pelo
que já conhecemos, é que vamos ter em qualquer
dessas eleições 20% de eleitores que - por uma
razão qualquer, por não saberem exercer esse
dever cívico, não se aperceberem de que é um
dever cívico, por situação sócio-econômica ou
cultural - não irão às umas porque não terão
a obrigação de ir. Muitos deles dizem não querer
votar mais por estarem decepcionados com os
políticos,quando o raciocíniodeveria ser o contrá
rio: votar por estar decepcionado com este ou
aquele político e derrotá-lo. Embora achando
ideal, em termos de liberdade, que o voto seja
facultativo, tenho a impressão de que na prática
isto será um desastre: vamos ter eleições com
abstenções de mais de 80%.

Por estas razões de ordem prática, posiciono
me a favor do voto obrigatório.

o SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Com a palavra o Senador Constituinte João
Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o voto é real
mente um assunto da maior relevância, mas sou
favorável ao parecer do Constituinte João Agri
pino, porque acho que o voto deve ser facultativo.
O poder econômico vai influir de qualquer jeito.

O SR.CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO-Se
nador João Menezes, meu parecer é no sentido
de que seja mantido o voto obrigatório.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sou a favor do voto facultativo por achar que .
o poder econômico influirá de qualquer forma
na eleição. Quem participa de eleição no interior,
como eu, há muitos anos, sabe o que isso repre
senta. O voto facultativo ou obrigatório dará o
mesmo resultado, porque o cidadão gastará di
nheiro e, na hora, o eleitor pode não querer votar
e não vai votar mesmo. O candidato gasta o di
nheiro, e o eleitor não vai votar. Dizer que só
votarão 20% dos eleitores é um sinal de que os
políticos não conseguiram capitalizar a opinião
pública.Se se der o contrário, os eleitores compa
recerão às umas. Hoje, sabemos que a televisão
e o rádio, na maioria dos Estados, já estão alcan
çando mais de 70% do território. Daqui até a
próxima eleição, talvezseja maior a abrangência
do rádio e da televisão. Acho que não adianta
obrigar o cidadão a votar. A prova de que não
adianta ocorreu, nesta última eleição: Quantos
votos em branco existiram no País? Entre votos
em branco e nulos foram mais de 40%. O voto
pode ser obrigatório, mas o cidadão comparece
e não vota. O defeito não está no voto, mas na
qualidade da política. Se a política interessar à
massa, ao povo, o cidadão vai votar. Se houver
uma disputa na qual o cidadão está interessado,
ele vai votar; caso contrário, não vai fazê-lo. Por
exemplo, em eleição para prefeito de interior: se
o prefeito polariza, eles vão votar do lado A ou
B, mas vão votar. Se não tiverem interesse, não
vão votar. Aí, vem o poder econômico: compra,
leva,fazo curral, dá comida, transporte. A história
de que a legislação eleitoral dá comida e trans
porte tem sido uma balela até hoje, porque não
dá mesmo. Com o voto facultativo, o cidadão
vai votar se quiser, se estiver interessado. Sou
favorável ao voto facultativo.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Com a palavra o Deputado Constituinte João
Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, acho que a pro
posta do ConstituinteJoão Agripinoé mais apro
priada à realidade vivida no Brasil hoje. Se for
criada a facultatividade do voto, coisas inespe
radas poderão ocorrer. Mesmo que essa eleição
se dê num dia feriado ou num domingo, existem
milhões de trabalhadores - não sei quantos, pre
cisamente, mais alguma coisa em tonro de 2 a
3 milhões -, envolvidos no processo de produ
ção, num sistema contínuo de trabalho em reveza
mento de turnos. Não havendo a obrigatoriedade
de votar, num dia exclusivopara o exercíciodesse
direito e do dever cívico, oscilando em função
do interesse maior, de votar ou não, teriam acesso
às umas apenas aqueles que estivessem de fato
livres para exercer esse direito. Quanto aos de
mais, que sofrem pressões diversas, principal
mente num momento em que se reivindica o
voto para os soldados e cabos, não podemos
desconhecer o ambiente autoritário em que vi
vem. Não acho que seja só por. isso. O embate
ideológico,o processo de formação e informação
criados por uma eleição têm de envolver toda
a população brasileira,até para que haja um pro
cesso de identificação maior entre o eleito e seu
eleitorado,para que a pessoa crie a exata concep
ção de seu dever de cidadão, não só de votar,
mas também de colocar suas propostas, e que

essas propostas sejam encampadas por aqueles
que fazem as campanhas. Portanto, se aprovada
a facultatividadedo voto, na situação de margina
lidade em que vive hoje grande parte da popu
lação brasileira,com o Poder Público sendo obri
gado a dar certas facilidades, haverá realmente
acesso às umas somente daqueles a quem inte
ressa mais que o voto seja dirigido, de cabresto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Há um fator da maior importância para a eleição,
isto é, aquele que diz respeito à contravenção.
Enquanto a contravenção estiver solta, entregue
nos Estados a três ou quatro pessoas, fica muito
difícil a situação, pois não tivemos tempo para
preparar o povo civicamente, a não ser que haja
uma disputa, porque, caso contrário, fica muito
difícil a situação, porque há muito dinheiro em
jogo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, concluindo, sou favorável ao parecer
emitido pelo ConstituinteJoão Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Com a palavra o nobre Constituinte Paulo Al
mada.

O SR.CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, se analisarmos os
países onde foi adotado o voto facultativo, vere
mos que geralmente são pequenos países em
extensão territorial e que o homem vinculado ao
trabalho no campo normalmente mora muito pró
ximo às cidades. Acredito que o custo que terá
o cidadão para exercitar o direito de votar tem
de ser levado em conta, não se considerando,
se ele vai ter ou não a ajuda do Poder Público,
do político que deseja seu voto. Num país com
extensão territorial gigantesca, como o Brasil, a
adoção do voto facultativo trará exatamente a
marginalização total, ou quase total, do voto do
homem vinculado à agricultura. Existem regiões
rurais no meu Estado, onde a seção eleitoral fica
a mais de cem quilômetros do local, onde mau
reja o agricultor, o homem do campo. Ele vai
àquele lugar votar pela necessidade de cumprir
a determinação legal do voto obrigatório.Tenho
certeza de que a adoção do voto facultativotrans
formará o Brasil num país de eleitores urbanos,
onde aqueles partidos que tiverem naquele dado
momento um chamamento político ideológico
mais contundente vão conseguir alguma votação
urbana. Portanto aqueles partidos mais tradicio
nais, vinculados a propostas de longo prazo, não
terão chamamento políticoe grande votação, por
quanto o homem do campo, distante da zona
eleitoral,não gastará dinheiro e tempo para votar,
já que o exercício do voto facultativo facilitará
uma evasão eleitoralsem precedentes na História
do nosso País. Na Europa, mesmo na França,
onde o voto é facultativo, já estão trabalhando
a consciência cívica dos cidadãos para retoma
rem ao voto obrigatório, pois estão chegando à
conclusão de que a partir das próximas eleições
nem 25% do eleitorado irá às umas exercitar o
seu direito de votar. Devemos considerar como
uma atitude democrática a possibilidade de o elei
tor votar em branco ou mesmo anular o seu voto.
O indivíduo não é obrigado a votar em a, b, c
ou d. Elepode demonstrar o seu desejo aos gover
nantes e aos partidos de que não está satisfeito
com nenhuma daquelas políticasadotadas e exer-
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cer o direito de anular o seu voto ou de votar
em branco. Por conseguinte, entendo que, ainda
considerando a larga extensão territoral do Brasil,
o voto obrigatório facilita a manifestação das
maiorias, para que tenhamos, mesmo precaria
mente, governos de maioria e não governos de
minorias.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Jayme
Paliarin.

O SR. CONSTITUINTE JAYME PALIARIN 
Sr. Presidente, membros desta Subcomissão
sempre se falou que faríamos uma Constituição
livre, democrática e soberana. O voto obrigatório
tira a liberdade do cidadão. Reconhecemos que
as minorias, com o voto facultativo, levarão certas
vantagens, porque são organizadas. Acontece que
não é o comparecimento de número elevado de
eleitores às umas que determinará a eleição de
a ou b. O voto é um dever cívico e os cidadãos
de uma nação têm de ser conscientizados para
exercê-lo. Agora, o cidadão não comparece para
votar e recebe multa, como atualmente acontece
- e isto é um verdadeiro arbítrio. Esta é uma
obrigação que, numa Constituição voltada para
o social e com liberdade, não condiz com o que
se pregou em praça pública.

O parecer do Constituinte João Agripino é mui
to conservador, porque isso já existe no Brasil
há muito tempo. Precisamos de mudanças e acre
dito que elas só virão se elaborarmos uma Consti
tuição com vistas a dar realmente liberdade ao
povo para decidir. O meu ponto de vista é no
sentido da adoção do voto facultativo, porque
acredito ser ele a melhor solução para o País.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- Continua facultada a palavra para os Consti
tuintes que queiram manifestar-se sobre o tema.
Tem a palavra o Constituinte UIdurico Pinto.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, pronuncio-me
favoravelmente ao parecer do Relator João Agri
pino, mas com um acréscimo, porque entendo
que as nações indígenas devem escolher o tipo
de voto - se facultativo ou não, se por aclamação
- pois, afinal, elas devem participar do processo
político brasileiro. Quanto ao restante, é muito
importante que o voto seja um direito, um dever,
e que conste como direito e dever do cidadão,
porque, se assim não for, poucos poderão decidir
por muitos e até por todos. Algumas coisas na
nossa Constituição são boas. Nem tudo nela é
antiquado ou tudo que vier diferente será moder
no, avançado ou obrigatoriamente progressista.
Muitas coisas poderão ser mudadas para pior.
Sabemos que nesta Constituição vamos ter avan
ços e retrocessos. Acho que a posição do compa
nheiro João Agripino é excelente. Portanto, esta
também é a minha posição.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Orlando
Pacheco.

O SR. CONSTITUINTE ORLANDO PACHECO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acompanhei
atentamente a exposição dos companheiros, es
pecialmente a do nobre Relator João Agripino,
bem como a colocação sábia do Deputado Cid
Carvalho. É verdade que o voto obrigatório parece
ser um tanto antídemccrátíco, mas, em face de

razões diversas, há necessidade de se estabelecer
condições de obrigatoriedade. Então, para mim,
o voto facultativo - opção livredo eleitor - ofere
ce ao cidadão condição de oposição pelo voto.
Conseqüentemente, há abertura para o poder
econômico prevalecer e emitir sua programação.
Sou a favor de que permaneça a obrigatoriedade
dovoto.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
-Algum outro Constituinte deseja usar a palavra
para falar sobre o assunto voto fucultativo? Passo
novamente a palavra ao nobre Sub-Relator, Depu
tado Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Ouvi com muita atenção as manifestações dos
Srs. Constituintes sobre o parecer que ofereci a
esta Subcomissão. Endosso plenamente as ra
zões favoráveis ao meu parecer, inclusive a do
Deputado UIdurico Pinto, que se preocupa com
a forma de processo de votação das comunidades
indígenas. Anotei as principais fundamentações
daqueles que permaneceram contrários ao pare
cer ou seja, desejam transformar o voto em facul
tativo. Alguns sustentaram que o voto obrigatório
retira a liberdade do indivíduo. Repito, porém, que
o ato de comparecer à uma para votar não signi
fica tolher a consciência de quem quer que seja.
No momento em que o eleitor comparece para
depositar o voto na uma, ele pode votar em branco
ou até mesmo-anular o seu voto. Ele tem plena
liberdade de consciência. Nestas últimas eleições,
naturalmente por desinformações, observou-se
que houve muitos votos em branco para Governa
dores, Senadores, mas muito mais para Depu
tados Federais e Deputados Estaduais. Sobretudo
nós outros, que somos do interior, sabemos que
esses percentuais foram elevados. Concordo em
que houve um excesso de números na cédula
eleitoral, sobretudo para o eleitor analfabeto. Mas
isso é uma questão de processo eleitoral e acre
dito que se possa aperfeiçoar. A manifestação
do eleitorado, ao votar em branco, significa que
ele não encontrou alguém dentre os postulantes,
em quem votar. E não votou de fato. Portanto,
exerceu livremente o direito de votar como a sua
consciência lhe determinou. Os revoltados, que
não têm interesse em votar anulam o seu voto.
Graças a Deus que os percentuais de votos nulos
são bem inferiores aos dos votos em branco, mas
existem. Acho que a consciência do cidadão não
se limita no exercício do voto.

O que o Deputado João Paulo trouxe de acrés
cimo, com relação aos trabalhadores, é da maior
importância. Nas grandes cidades há muitos indi
víduos que trabalham em turnos contínuos e, de
pois de um turno de trabalho, se o voto for faculta
tivo, a tendência destes trabalhadores é a de re
pousar, por não terem a obrigação de votar. Acho
que a questão não é o interesse em votar. Se
formos julgar pelo interesse de votar, vamos ter
representações de minoria. O eleitor não é com
pelido a votar e, consequentemente, não compa
rece às umas. Vamos, então, ter altos índices de
abstenção neste País.

Com relação à contravenção e à corrupção elei
toral, praticada neste PaÍpor tanto tempo, acredito
que tivemos um resultado extremamente alenta
dor nas últimas eleições. O recadastramento elei
toral acabou mesmo com o eleitorado fantasma.

Os Índices de abstenção foram baixissimos nas
últimas eleições, porque, com o recadastramento,
o cidadão ficou próximo do seu local de votar,
e o índice de comparecimento foi o maior regis
trado até hoje no Brasil.Pela primeira vez se perce
beu - pelo menos no meu Estado, que conheço
razoavelmente bem - que se iniciou o processo
de derrocada dos donos de votos. Eles come
çaram a perder força dentro dos seus currais elei
torais, porque o eleitor está melhor informado.
Ele comparece e vota de acordo com as informa
ções que recebeu.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Estou ouvindo com grande interesse sua explica
ção. O recadastramento foi uma medida interes
sante e boa <:\0 Tribunal Eleitoral, porque evitou,
quase na totalidade, a duplicidade de votos. Ele
foi um passo realmente grande da Justiça Eleito
ral. Mas entre o recadastramento e o ato de votar
há uma diferença muito grande. V.Ex' pode verifi
car - não sei se no seu Estado - que existem
vários municípios onde a abstenção não chegou
a meio por cento. Em alguns houve mais votos
do que o número de eleitores. Este é o resultado
da situação eleitoral no País e é o que precisa
ser examinado; não o comparecimento do eleitor,
porque talvez ele nem compareça, porque mora
a 20, 100 km de distância - desloca-se de barco,
de burro, a pé - mas a uma vem de lá totalmente
completa, com abstenção de 0,5 ou 1% apenas.
Isso aconteceu em vários lugares.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Mas isto ocorrerá com o voto facultativo ou obri
gatório.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Perfeitamente. Eu sei. Com o voto facultativo, só
vai votar quem quiser.

a SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO - E
aí preenche-se o resto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
E a Justiça permite que fatos como esses ocor
ram, como está acontecendo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Então, é a mesma coisa.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
O defeito não está no voto facultativo ou obriga
tório, mas no sistema de votar. O fundamental
é isto e não a condição de obrigatoriedade ou
não. O grave defeito está na maneira de exercer
o voto.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO - Aí,
a Subcomissão da Legislação Eleitoral vai cuidar
de fazer...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Então, faz-se um cadastramento. Muito bem. Óti
mo caminho, ótima medida. Mas e o resto? As
apurações e os resultados eleitorais? Os jornais
estão noticiando fatos que aconteceram depois
das eleições, e todos válidos.
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - a
índice foi bem menor do que nas eleições pas
sadas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
No meu Estado, foi a mesma coisa. Este debate
sobre o voto obrigatório ou facultativo é muito
bom e talvez com isso consigamos chegar ao
ftmdamentaI, que é fazer uma eleição séria e cor
reta. A Revolução de 1930 foi feita em função
das fraudes eleitorais que havia no Pais. E se não
tomarmos pé, dia a dia começará essa fraude
no Peís,

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Discordo dessa opinião, Senador. Reduzimos a
fraude eleitoral no Brasil. O recadastramento con
tribuiu decisivamente para a redução da fraude
eleitoral.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
O recadastramento apenas influiu no...

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO - No
meu Estado, a Polícia Federal coibiu rigorosa
mente o transporte de eleitores feito por carros
de órgãos do Governo. Foram apreendidos pela
Polícia Federal carros do Governo, de chapas
brancas, carros de Prefeituras que transportavam
propaganda eleitoral. Quer dizer, existem meca
nismos para coibição da fraude; eles constam
da legislação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Mas não são usados.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Basta cumpri-los. Ah,a questão do uso já depende
de outras coisas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
a ponto principal nesse sistema eleitoral, impor
tantíssimo na vida do País, é justamente a serie
dade nas eleições.

O SR. CONSTITUINTE JOÃa AGRIPINO 
Pois não, concordo plena e integralmente com
V. Ex- Este é um problema que será resolvido
pela Subcomissão de Legislação Eleitoral, que
vai disciplinar o procedimento das eleições, regu
lamentar o processo eleitoral, na Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Essa fraude continuada muitas vezes cria o desâ
nimo no eleitor, que diz: "Para que votar, se o
meu voto nem apareceu? Votamos eu e toda a
rnínha família num determinado candidato e es
ses votos não apareceram". Isso acontece.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Existem até casos pitorescos, de marido e mu
lher...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Mas é verdadê. Esses fatos criam um descrédito
na eleição. Para evitar esse descrédito é que esta
mos agora elaborando uma Constituição. É ver
dade que não vamos tratar de casos isolados na
Constituição, mas teremos que nos alertar para
esses problemas, a fim de que se possa evitar
esse caos eleitoral existente no País.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Concordo com V.Ex-

JiID concluir, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
quero apenas reiterar a minha posição doutrinária
com relação à função social do voto. A meu ver
isso é fundamentai, porque, se a prática do voto

não acontecer, quais' são as sanções que existem
hoje? Assanções são insignificantes, porque qual
quer eleitor se livra delas logo em seguida à elei
ção. Quer dizer, não há coerção que prejudique
irremediavelmente uma pessoa que deixou de vo
tar. As punições são muito pequenas. Talvez pos
samos cogitar de aumentar as sanções no pro
cesso eleitoral. Elas são tão pequenas que manter
a obrigatoriedade do voto não significa imposição
de consciência, nem tolher o direito de votar, mas,
apenas, reforçando a minha tese, a função social
do eleitor, o dever cívico que ele tem de escolher
aquele que ele julgar melhor. Se não houver ne
nhum, ele vota em branco, que também é um
exercício da manifestação de sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Continua facultada a palavra aos Srs. Consti
tuintes. Não havendo no plenário quem queira
se manifestar e antes de ouvirmos o Relator, que
certamente terá o seu trabalho facilitado, em fun
ção dos debates que aqui afloraram, gostaria de
dar a minha opinião pessoal.

Das manifestações que aqui foram expostas
pelos Senhores Constituintes, tomaria como parâ
metro do Deputado Constituinte Jayme Paliarin
e o parecer do Constituinte João Agripino, que
o Plenário reconheceu, por unanimidade, serem
de grande profundidade e que abordam o tema
sob o aspecto doutrinário. A argumentação de
senvolvida pelo Constituinte Jayme Paliarin traduz
a argumentação geral - a meu ver - de defesa
do voto facultativo. As palavras têm uma força
intrínseca muito grande. Então, a palavra "liber
dade" possui essa força intrínseca. Quem se colo
ca contra a palavra "liberdade" está um pouco
na contramão da estrada democrática. O argu
mento maior daqueles que defendem o voto fa
cultativo é a defesa do sistema democrático, que
deve prezar a liberdade de opção individual do
cidadão de exercer ou não o direito de votar.

a SR. CONSTITUINTEJAIRO AZI- Sr. Presi
dente, não sei se é permitido apartear o Presi
dente, mas eu perguntaria a V. Ex- se pode haver,
na democracia ou em qualquer outro regime, li
berdade absoluta.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Tenho a impressão de que a nossa liberdade
termina onde começa o nosso dever. Não posso
ter a liberdade de deixar de cumprir o dever de
pagar impostos, não é por isso que a liberdade
esteja sendo ferida. Não estou ferindo a liberdade
no instante em que exijo que se cumpra o dever
do voto. Eu tenho a impressão de que a liberdade
termina onde a nossa obrigação começa.

Muito oportunas as considerações do Consti
tuinte Jairo Azi, porque elas vêm ao encontro do
que penso a respeito. Defendo o voto obrigatório
e geralmente me defronto com a dificuldade para
remover a preliminar de que a defesa do voto
obrigatório é um atentado à liberdade do cidadão.
Vamos analisar o problema sob seu aspecto prag
mático. Vamos tomar como exemplo um país
que adotou o voto facultativo: a Colômbia, país
de características sócio-econômicas próximas às
do nosso, situada no contexto geográfico da Amé
rica Latina, culturalmente próxima também do
Brasil. O que se verifica no mundo contempo
râneo, sobretudo nas democracias dos países
com ,grandes desajustes sociais, é um interesse
muito grande, por perte de certos setores da elas-

se dominante, no sentido do desprestígio da re
presentação política. É uma constante no discur
so dos setores mais conservadores das socieda
des de países subdesenvolvidos que a população
não deve ter crenças nas suas instituições e na
sua representação.polítíca, porque isso favorece
os governos autoritários. Um dos argumentos dos
regimes ditatoriais é a falência da representação
política. Então, existe acentuada tendência, nas
sociedades subdesenvolvidas, em certos segmen
tos das classes dominantes - por serem segmen
tos dominantes, controlam bastante a mídia 
de ataque generalizado às instituições políticas.
E geralmente as mensagens são claras ou indire
tas, mas buscam convencer a população de que
o voto não tem utilidade, porque ele não muda
o cotidiano das populações. O que observamos
é que justamente são esses setores que aconse
lham a população a ir para a praia no dia da
eleição, em função da pouca utilidade do voto,
são os setores que não se esquecem de votar,
porque, votando, eles monopolizam o poder. Na
Colômbia, há eleições presidenciais que se repe
tem de forma paralela à verdadeira vida politica
e social do país, com a presença de menos de
5% da população. E lá existe revezamento, há
mais de três decênios, entre governos liberais e
conservadores, não havendo praticamente dife
rença entre um e outro. A população comparece
religiosamente para votar. A classe dominante,
naquela democracia com voto facultativo, conse
guiu instaurar, com um pequeno número de pes
soas participantes da votação legítima, de certa
maneira, o governo estabelecido. Então, meu
grande receio, em um país com grandes desa
justes sociais, como o Brasil, é que haja uma
acentuação do descrédito das instituições politi
cas às vésperas das eleições e, conseqüentemen-
te, que tenhamos uma eleição esvaziada, em fun
ção da descrença da população, descrença sub
repticiamente imposta pelos meios de comuni
cação a serviço dos interesses mais conserva
dores da sociedade brasileira. Teríamos, então,
um arremedo de democracia reclamando uma <
legitimidade que não tem, com governos eleitos
por uma fração mínima da população.

O SR. CONSTITUINTECID CARVALHO - Sr.
Presidente, permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Na
preliminar, inclusive, a sua interferência me pare
ce muito importante. Estamos aqui cumprindo
o nosso dever, na medida em que afloremos o
tema, inclusive no seu aspecto sociológico, doutri
nário, legal, as suas-origens e as suas conseqüên
cias. Eu não acho, Sr. Presidente, que uma ou
outra decisão tenha repercussões decisivas sobre
resultados político-eleitorais. Mas gostaria, aqui
- como este é um tema que receio, porque,
considerando-me incluído na faixa de progres
sista, não gostaria de emitir uma opinião que pu
desse parecer atitude conservadora ou reacioná
ria, e tenho de dar bastante ênfase a isto -, de
apenas levantar, dentro da sua ordem de idéias,
alguns problemas. As camadas que vão votar por
obrigatoriedade são aquelas que, não o fazendo,
teriam complicações; por exemplo, o funciona
lismo e outras camadas que realmente são mais
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absenteístas. Seriam, talvez,aquelas camadas que
se poderiam considerar a maioria silenciosa, que
não estão mobilizadas. O que há hoje, Sr. Presi
dente, é um sentido crescente e partícipatívo,prin
cipalmente das camadas urbanas. Convivemos
com um processo crescente de politização das
chamadas camadas populares. E essas camadas
absenteístas, pela sua natureza, pelo seu desinte
resse, quase sempre têm uma colocação conser
vadora ou de status quo. Elas não são renova
doras. Talvez eu esteja errado. Mas além do pro
blema levantado sobre a conquista dos direitos,
que é diferente da conquista de deveres, não pos
so estabelecer uma relação entre o direitode votar
e o dever de pagar imposto, porque o dever de
pagar imposto é essencial para a própria manu
tenção do Estado. Ele nasce dentro da fílosofia
do dever. O dever de cumpnr o serviço militar
também será discutido na Constituinte. Analisa
remos se deve ser ou não facultativo. Ahás, já
se abrem perspectivas para o seu não-cumpri
mento por motivações religiosas. Mas tudo isso
nasce do ângulo do dever de segurança. Agora,
não consigo ver o assunto, sob o aspecto do voto,
como uma conquista de direito.

Toda a minha convicção, Sr. Presidente - e
V. Ex' é um dos homens mais atuantes nessa
linha das grandes mudanças no Pais -, é que
o voto facultativo, este, sim, é fator importante
na preponderância gradativa das camadas partici
pantes em evolução na história polítifa do País.

Este o meu breve aparte, dentro do debate dou
trinário que aqui estamos realizando.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
-As considerações do Constituinte Cid Carvalho
enriquecem o debate, mas não amortecem as
minhas convicções de defensor do voto obriga
tório, até porque o Deputado Cid Carvalho, utili
zando a imagem feita pelo Constituinte Jairo Azi,
a respeito da obrigação de pagar imposto e do
exercício da liberdade de pagá-lo ou não, consi
derou que a obrigação de pagar imposto é essen
ciaÍpara a manutenção do Estado. Então, pergun
to se também não seria essencial para a manu
tenção do Estado a sua legitimidade. Numa socie
dade democrática, o fundamento do Estado mo
derno deve ser a legitimidade, que na democracia
é acordada pelo voto. Com o voto obrigatório,
inclusive,a representação política e o Estado têm
a oportunidade de aferir o estado de espírito da
opinião pública quanto à legitimidade e os funda
mentos do próprio Estado. Como bem destacou
o ConstituinteJoão Agripino,se tenho a obrigação
de votar, não tenho a obrigação de votar nos can
didatos que me são apresentados. Eu posso votar
em branco. E, votando em branco, o Estado e
a representação política, as instituições políticas
têm, então, a oportunidade de afenr o grau de
rejeição ou de aprovação das instituições por par
te da opinião pública.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - V Ex"
me permitiria uma alegação, para reforçar outro
ponto de vista referente à colocação de V.Ex"?

Para se exercitar meramente um direito é pre
ciso que se viva em clima de amplas liberdades
democráticas. Vivemos uma democracia formal
e não se exercitam no País direitos elementares.
No meu Estado, Minas Gerais, não se processa
uma dominação tão aprofundada como nos Esta
dos do Norte e do Nordeste. Posso citar consta-

tações feitas por mim, na minha região, e que
se multiplicaram pelo meu Estado, extremamente
graves e delorosas Em Ipatinga, distante de João
Monlevade, cidade onde resido, mais ou menos
100 krn, onde instalou uma grande siderurgia,
a Usiminas- de capital misto, do Estado e multi
nacional - cuja direção tem a prática feudal 
inclusive, o presidente da empresa não se farta
de dizerque a cultura da cidade há de ser a cultura
da Usiminas - em uma das eleições passadas,
quando o Senhor Rondon Pacheco era candidato
a Prefeito,apresentado pelo presidente da empre
sa, foram listados todos os empregados da usina
siderúrgica e obrigados a participar de passeata
em favor do candidato. Foram feitas pressões,
individualmente,aos funcionários, controlando-se
as seções onde estavam votando os funcionários,
com verificação do resultado da votação, após
as eleições. Esse tipo de pressão foifeitade forma
muito dura sobre os empregados, sob a ameaça
de demissão, se constadada a traição na uma.
Evidentemente, a ameaça surtiu os seus resul
tados.

Essa é uma situação de fato, é uma realidade
que pude constatar em muitos outros locais no
Estado de Minas Gerais. Pelo menos, o indivíduo
chega à uma, pode votar ou deixar de votar, pode
anular seu voto ou votar em branco, mas se ele
não tiver essa prerrogativa, simplesmente não vo
tará ou o fará em função dos interesses predomi
nantes. Isso é inadmissível. Acho que em outro
estágio político do País talvez possamos discutir
o assunto com mais abertura. Na facultatividade
do voto escondem-se outros interesses que não
apenas a livre expressão do eleitor.

O SR. CONSTITUINTE ULDORICO PINTO
Permita-me um aparte. O Constituinte João Agri
pino colocou em aparte que os coronéis nos cur
rais eleitorais podiam levar apenas os eleitores
certos. A rigor, isso é exato, porque, por exemplo,
coronel, sabendo quem vota e quem não vota,
poderia até negociar nesse sentido. Aconteceram
casos na Bahia em que o candidato de muitos
comprou votos e quando abriram-se as umas ha
viaapenas dois. Como os votos eram em segredo,
todo mundo votou em quem queria. Caso típico
de lá, de o candidato matar duas vacas, oferecer
transporte, comida, dinheiro e, na hora da confe
rência, não havia um voto sequer para ele. Nessa
eleição para deputado isso foi muito comum.
Agora, no caso do voto facultativo, os coronéis
negociariam com o pessoal, dizendo simples
mente para não votarem, porque teriam certeza
de que não votariam contra eles. No caso do
voto facultativo, apesar de nossa preocupação ser
no sentido de se aperfeiçoarem as instituições
democráticas do Pais para permitir realmente a
expressão da liberdade e o direitodo voto,pode-se
cair nesse absurdo e haver o recuo das nossas
instituições democráticas.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Eu concluiria, tirando do parecer do Consti
tuinte João Agripino, que a pergunta doutrinária
que ele faz é a sua resposta: O voto é um direito
ou um dever cívico,uma função social? E adianta
o.ConstítuínteJoão Agripinoque votar é um direi
to, mas também um dever cívico. E quem tiver
oportunidade de verificar o parecer verá a sua
argumentação doutrinária e a observação que faz
sobre os países onde o voto facultativoé adotado

há longa data nos sistemas democráticos vigen
tes. Tem-se uma preocupação no sentido de se
adotar o voto obrigatório, inclusivecom uma reco
mendação da corte européia. Conforme está no
parecer.

Antes de passar a palavra ao Relator, gostaria
de dizer que informalmente estou dirigindo os
trabalhos e usando da palavra na Presidência por
que creio que, nas discussões temáticas, haveria
uma obediência estrita ao protocolo, desde que
simplesmente eu me levantasse e fosse ao plená
rio para discutir o assunto. Então, prefiro fazê-lo
na direção dos trabalhos, em todas as questões
temáticas que eu tiver o direito de me pronunciar
como Constituinte.

Passo a palavra ao Relator,que certamente terá
o seu parecer enriquecido com discussões tão
aprofundadas sobre o tema

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, Constituintes, entendo que esta discussão,
embora longa, foimuito proveitosa. Queria louvar
inicialmente a posição do Sr. Relator da Comis
são. S. Ex"faz observações muito profundas. Te
mos aqui um estudo cuidadoso; percebe-se que
S. Ex"se aprofundou no assunto. Mas quero cha
mar a atenção para um aspecto que talvez fosse
estabelecido como norma. Estou sendo informa
do de que o Constituinte João Agripino é do
PMDB. Faço esta observação porque em nossas
discussões, nesta Subcomissão, vamos ter muitas
divergências, mas a isenção com que foi dado
o subsídio ao relatório final demonstra que talvez
seja por aí o caminho. Eu tinha a impressão de
que S. Ex"fosse do PFLe disse que, normalmente,
essas propostas vêm, do PFL e do PDS. Foi a
informação que o Presidente deu-me inadiverti
damente.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Fiz
menção à origem das propostas porque havia
essa coincidência. Mas acho que os debates não
devem ser trazidos para o campo partidário, por
que aqui mesmo estamos em posições totalmen
te distintas.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Exata
mente. O valor da observação é esse. V.Ex"colo
cou a questão acima das injunções partidárias,
apenas para demonstrar a origem das propostas,
porque normalmente essas propostas vêm dos
setores mais conservadores da sociedade. Portan
to, eu estava chamando a atenção para isso. A
sua posição foi suprapartidária. Até pensei que
pertencesse a uma das agremiações que V. Ex"
citou. Acho que isso é muito oportuno, porque
nas discussões que aqui ocorrerão o interesse
da população pela liberdade de votar está acima
de eventuais divergências. Nesse sentido eu esta
va chamando a atenção.

A segunda observação é a que se referiu ao
papel dos meios de comunicação. Amedida isola
da de tomar o voto obrigatório realmente não
resolve esse problema. Os companheiros recor
dam-se de que na eleição passada houve Depu
tados que "tocaram piano", os tecladistas, e o
fato foi objeto de considerações pelo menos por
quinze a vinte dias nas primeiras páginas dos jor
nais, foidestaque nos noticiários de televisão,por
que há uma intenção deliberada de desmoralizar
o sistema representativo e o Poder Legislativo.
Estamos falando em votos em uma nação onde
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pessoas com 45 anos jamais votaram para Presi
dente da República. E, possivelmente, brasileiros
com 50 anos jamais exerceram esse direito ele
mentar da democracia, que é o de escolher o
primeiro mandatário do País. Não podemos es
quecer desse detalhe, para saber de onde estão
partindo propostas concernentes ao exercício fa
cultativo do voto, que sempre se coadunam com
os regimes fortes e com os regimes autoritários.
Acham que o povo ainda não tem preparo para
o exercício maior da democracia, especialmente
nas suas primeiras manifestações. Brasileiros
com 45 anos nunca votaram em Presidente da
República. Isso, apenas para demonstrar em que
estado estamos, sem somarmos, por exemplo,
manifestações ao tempo dos generais, em que
se dizia que "voto não enche barriga", no tempo
do regime do Estado Novo, ou "fechamos a polí
tica e abrimos a economia", conforme declarado
recentemente por um dos mesmos generais que
saíram do regime anterior. ,

Então, verificamos que a tentativa de colocar
o povo fora do processo não é acidental. É através
do exercício do voto, facultativo ou não, que va
mos aferir isso. Agora, a impressão do Relator,
que colheu subsídios, fez um relatório extrema
mente cuidadoso, bem-feito, aberto, é a de que
a medida isolada de tomar o voto obrigatório não
resolverá o problema, se não tomarmos uma série
ele outras medidas. É mais importante libertar o
voto do poder econômico, dos meios de comuni
cação, que deformam e deturpam a informação,
do que propriamente tomá-lo obrigatório e, com
isso, acharmos que o voto obrigatório vá resolver
o problema democrático.

São essas as considerações para as quais gos
taria de chamar a atenção dos Srs, Constituintes,
para que nos voltemos, na nossa atividade, tam
bém para garantir a lisura, a índependêncía do
voto e não apenas tomá-lo obrigatório. E uma
sugestão ainda embrionária no meu pensamento,
que eu gostaria de submeter à apreciação desta
Subcomissão no tempo oportuno. Mais impor
tante que tomar o voto obrigatório é tomá-lo isen
to das influências do poder econômico e das de
formações da imprensa.

E, como observação final, quanto à questão
das penalidades, sou pessoalmente favorável ao
voto obrigatório. Vou submeter esta tese à apre
ciação da Subcomissão no tempo oportuno. Mas
não podemos acentuar, no meu entender, as san
ções contra aqueles que não votam, como tam
bém não pode haver uma isenção total. Porque
há até alguns candidatos que afirmam: "Votem
em mim e não paguem multa". Já ouvi candidatos
falarem assim, para setores que são do voto nulo,
que têm uma descrença orientada quanto ao exer
cício democrático do voto: 'Vote em fulano, para
não pagar multa". Também é uma deformação.

Estas, Sr. Presidente, as observações iniciais
que o Relator tem a fazer.

Quero repetir, fiquei profundamente impressio
nado com a isenção, com a profundidade do tra
balho do eminente Constituinte João Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
-Considera-se, na parte do voto facultativo, prati
camente encerrada a discussão, a nível do Plená
rio. Certamente, o Relator traduzirá em seu pare
cer os ricos subsídios que recebeu nesta discus
são, que julgo dasmais aprofundadas e mais pro-

fícuas que a nossa Subcomissão teve. Na próxima
terça-feira, quando fizermos a próxima reunião
da nossa Subcomissão, discutiremos outros te
mas do capítulo Direitos Políticos, que também
interessam muito àqueles que detêm o mandato
popular, o direito de votar aos 16 anos, com inú
meras sugestões, encaminhadas a esta Subco
missão, e a suspensão de direitos políticos. Du
rante certo período, foi um instituto que trauma
tízou bastante a representação política, porque
a suspensão dos direitos politicos foiutilizadapara
marginalizar da vida pública inúmeras lideranças
politicas vinculadas ao movimento IJOpular.

O SR. CONSTITUINTE GONZAGA PATRIOTA
- Sr. Presidente, apenas para uma questão de
ordem. Estive observando aqui a pauta das au
diências públicas. Inclusive, lembraria ao nobre
Constituinte João Menezes, do Estado do Amazo
nas, que o dia 8 ainda está livre. Poder-se-ia até
sugerir a vista ao Pará.

Foram muito importantes esses debates. Ob
servamos aqui que setenta por cento dos Consti
tuintes aprovam o voto obrigatório, o que repre
sentou valioso subsídio para o nosso Relator.

Gostaríamos de pedir que, se possível, nos reu
níssemos diariamente aqui, mesmo que todos os
Constituintes não possam comparecer. Se hou
vesse quorum, discutiríamos mais esses relató
rios.

E pediria também a V. Ex' que solicitasse ao
Presidente da Assembléia Nacíonal Constituinte,
Deputado Ulysses Guimarães, que distribuísse as
propostas apresentadas em plenário para as Sub
comissões discutirem. Este humilde Constituinte
apresentou trinta e uma propostas, feitas durante
esse tempo, com muito trabalho, sem assessoria,
praticamente, e nenhuma delas foi distribuída até
agora. Gostaria de não levar isso a plenário, mas
que V. Ex', como Presidente da Subcomissão,
fizesse a solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Pois não. Atendendo à questão contida na
questão de ordem do Constituinte Gonzaga Pa
triota, sugeriria ao Plenário que, a partir de terça
feira, uma vez que recebemos comunicação da
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte,
sobre a possibilidade de realizarmos também ses
sões às 17h30min - e tendo em conta que va
mos nos deslocar para audiências públicas e é
necessário fornecer ao nosso Relator subsídios
que possam ajudá-lo em seu Parecer - a partir
da verificação do interesse dos Constituintes por
nossa pauta, realizássemos sessões também às
17h30min. Temos uma pauta carregada no capí
tulo de "Direitos Políticos", com dois temas da
maior importância: o direito de iniciativa,que deve
ser aberto à sociedade, para que um dado número
de eleitores, distribuídos por determinado número
de Estados da Federação, possa ter a iniciativa
de apresentar projetos de lei, ou propostas de
revogação de uma lei, o que já ocorre nas demo
cracias avançadas, e o direito de audiência, obri
gação constitucional do Estado de ouvir a coletivi
dade por ocasião dos projetos de obras públicas
dEl grande impacto, a exemplo de uma central
nuclear, ou da escolha de um local para depósito
de lixos nucleares. Perguntaria, então, aos Srs.
Constituintes, com relação aos dois temas, direito
de audiência e direito de iniciativa, quem, entre
os presentes, gostaria de ficar encarregado de

apresentar relatórios. (Pausa.) O Deputado João
Paulo comunica que na próxima terça-feira, pela
manhã, trará parecer a respeito do assunto direito
de iniciativa, e, à tarde, discutiríamos a matéria.

Comunico aos Constituintes que existe um f6
rum, na Universidade de Brasília, do qual faz parte
um dos mais ilustres parlamentares que tiveram
assento nesta Casa, o Deputado João Gilberto,
que ontem manifestou interesse no sentido de
que talvez pudéssemos realizaruma audiência pú
blica aqui, em Brasília, sobre direito de iniciativa.
Na oportunidade, poderíamos ouvir personalida
des vinculadas a todos os fóruns que pretendem
uma participação popular efetiva nos trabalhos
da Constituinte. Creio que até terça-feira teríamos
uma proposta mais concreta e, na apresentação
do parecer do Sub-Relator, Constituinte João Pau
lo, talvez pudéssemos transformar o evento em
audiência pública a ser realizada aqui, neste local
de trabalho.

Fica, portanto, convocada sessão para a próxi
ma terça-feira, às 10 horas, com a Ordem do
Dia específica de prestação de contas da audiên
cia pública que será realizada amanhã, em São
Paulo, dos temas debatidos e das sugestões rece
bidas. Serão distribuídas cópias aos Srs. Consti
tuintes. Díscutír-se-âo os dois assuntos temáticos,
o direito de votar aos 16 anos e a suspensão
de direitos políticos.

Quero, mais uma vez, confirmar quem pretende
viajar para São Paulo amanhã, para a audiência
pública. Até então, está confirmada a presença
do Constituinte Gonzaga Patriota, além do Relator
e do Presidente desta Subcomissão. (Pausa.) O
Gabinete do Deputado Samir Achôa, encarregado
da logística da viagem dos Srs, Parlamentares,
deverá ser consultado para que possamos incluir
os nomes dos ilustres membros da Subcomissão
interessada, dentro das condições materiais de
acolhimento da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO-Se
guindo o critério adotado pela Subcomissão, re
cebi, cedo, quando cheguei, mais três propostas
encaminhadas à Subcomissão. Então sugeriria
que fossem distribuídas, desde logo, porque eco
nomizaríamos tempo no estudo, mesmo que o
parecer não seja dado imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Maunno Ferreira Uma)
- O nobre Constituinte João Agnpino poderia
avançar o teor das propostas?

. O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Pois não. Há uma para a qual parece-me que
já está até designado o Relator, sobre direitos cole
tivos. Trata-se de direitos do consumidor, com
relação à obrigatoriedade de se colocarem infor
mações dos produtos a serem consumidos.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Creio que isso ficou com o Sr. Constituinte
Samir Achôa.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Pa
rece-me que sim. Há outra proposta, que trata
da liberdade de associação. É um tema para o
qual ainda não recebemos proposta específica.
O Constituinte João Paulo tem algumas sobre
direitos sindicais, se não me engano. Esta é espe
cificamente sobre a liberdade de associação, vi
sando ao cooperativismo. O cooperativismo é re
gido por lei, e o QUe se deseja, sobretudo com
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relação às cooperativas, é que seja assegurada
na Constituição a liberdade de se associarem sem
a fiscalização da lei.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Se algum dos Constituintes presentes quiser
relatar algumas das propostas, poderá manifes
tar-se. (Pausa.)

Então, depois a Presidência encarrega-se-á da
distribuição das propostas aos Srs. Constituintes.

Também a Presidência recebeu por escrito o
parecer do Constituinte Samir Achôa, sobre su
gestão levantada ontem, com relação ao aspecto
da limitação do instituto do habeas-cOlpUB. Tive
oportunidade, ontem, de explicar na Subcomis
são que existe grande ansiedade nas camadas
médias urbanas brasileiras, que hoje representam
a maioria esmagadora da nossa população, com
relação ao tema segurança. O direito à segurança
é um direito da coletividade. E existe uma trauma
tização da opinião pública em função da ineficácia
do aparelho policial e do aparelho judiciário na
apuração e sanção aplicável aos crimes e à crímí
nalidade urbana, o que leva uma parte conside
rável da opinião pública, para arrepio da tradição
democrática brasileira, a aplaudir as ações ilegais,
criminosas de esquadrões da morte, ou desejar
que a Lei do Talião viesse a ser aplicada no País.
Não há dúvidas de que qualquer limitação ao
direito de habeas-corpus, que tem setecentos
anos, fere a consciência liberal. Mas, na prática,
está ferindo consideravelmente a consciência da
bpinião pública urbana a indústria do habeas
corpus, que faz com que os advogados de porta
de xadrez, mancomunados com o aparelho poli
ciai absolutamente ineficaz, criem as condições
legais para que o aparelho judiciário seja obrigado
a conceder habeas-corpus a criminosos desal
mados que afrontam a opinião pública.

O parecer do Deputado Samir Achôa é con
trário à limitação do instituto do habeas-corpus,
refletindo sua formação jurídico-liberal. Na próxi
ma semana poderemos discutir o parecer de S.
Ex".

Nada mais havendo a tratar, estão encerrados
os trabalhos.

Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais

ATADA 6' REUNIÃO

Às dez horas do dia vinte e dois de abril de
mil novecentos e oitenta e sete, na sala 0-2 do
Anexo li da Câmara dos Deputados, em Brasília
- DF, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais,sob a Presidência do Senhor
Constituinte Antonio Mariz. Presentes os Senhores
Constituintes: Narciso Mendes, José Mendonça
de Morais, Costa Ferreira, Lúcia Braga, Ubiratan
Spinelli, Darcy Pozza, Joaquim Haickel, Antônio
Câmara, Lúcia Vânia, José Mendonça Bezerra e
Eliel Rodrigues. Havendo número regimental o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
e solicitou a leitura da Ata da reunião anterior
que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Ex
pediente -Solicitações de audiências: Presidente
da CGT, Joaquim de Andrade, para as dezessete

horas do dia 23 de abril corrente; Presidente CNll
(Confederação Nacional dos Trabalhadores na In
dústria), José Calixto Ramos, para as nove horas
e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril
corrente; Presidente do Centro de Defesa dos Di
reitos Humanos, de Viçosa - MG, José Antonio
Rodrigues Dias, às dezessete horas do dia 27 de
abril corrente; Representante da União Brasileira
de Informática Pública -UBIP, para as onze horas
do dia vinte e oito de abril corrente; Professor
de DireitoConstitucional da PUC,do Riode Janei
ro, Professor Carlos Roberto de Siqueira Castro,
com o tema: Principio da Isonomia e a Igualdade
da Mulher no Direito Constitucional, às dezessete
horas do dia vinte e nove de abril corrente; Diretor
de Comunicação Social do Grupo Carioca de Li
beração Homossexual Triângulo Rosa, Bacharel
João Antonio de Sousa Mascarenhas, para as no
ve horas e trinta minutos do dia trinta de abril
corrente; o Vice-Presidente da Comissão de Jus
tiça e Paz da CNBB, Dr. José Geraldo de Souza
Júnior, para as onze horas do dia trinta de abril
corrente. O Senhor Presidente submeteu ao Ple
nário as sugestões de audiência. Em discussão.
Usaram da palavra os Senhores Constituintes: Lú
cia Braga, Ubiratan Spinelli, José Mendonça de
Morais,Joaquim Haickel,Costa Ferreira e Antônio
Câmara. Em votação. Aprovados por unanimi
dade os nomes dos expositores, com as respec
tivas datas e horários. O Senhor Presidente passa
a direção dos trabalhos à Senhora Constituinte
Lúcia Braga, Primeira-Vice-Presidente. Ordem do
Dia - Discussão das sugestões já distribuídas
aos Senhores Constituintes. Solicitou a palavra
o Senhor Constituinte Narciso Mendes para relatar
a Sugestão número 466, de autoria do Consti
tuinte Jamil Haddad, com o seguinte teor: "Em
lugar da denominação usada na Constituição vi
gente - "Dos Direitos e Garantias Individuais"
-, utilize-se a denominação seguinte - "Dos
Direitos do Ser Humano". Parecer: Contrário. Em
discussão. Usaram da palavra os Senhores Cons
tituintes: Costa Ferreira, José Mendonça de Mo
rais, Lúcia Vânia e Joaquim Haickel. Em votação.
Aprovado unanimemente o parecer contrário, que
será encaminhado ao Relator da Subcomissão.
A Senhora Constituinte Lúcia Vânia solicitou a
palavra para relatar a Sugestão número 469, do
Constituinte Jamil Haddad - "A tortura é crime
comum, inafiançável, insuscetível de graça ou
anistia". Parecer: favorável, sugerindo que se
acrescente "imprescritibilidade". Em discussão.
Usou da palavra o Constituinte José Mendonça
de Morais. Em votação. Aprovado unanimemente
o parecer favorável, que será encaminhado ao
Relator. O Senhor Constituinte Darcy Pozza pro
põe que se discuta o problema do voto, pois tem
conhecimento de que sugestão nesse sentido se
rá encaminhada para este órgão e, assim sendo,
já ficaria esgotada a discussão dessa matéria. Em
discussão. Usaram da palavra os Senhores Cons
tituintes: Joaquim Haickel, Costa Ferreira e Lúcia
Vânia.Sem conclusão a discussão continuará em
outra reunião. ASenhora Constituinte Lúcia Vânia
solicitou a palavra para relatar a Sugestão número
397, do Constituinte Antonio de Jesus que "de
creta a completa e integral separação da Igreja
do Estado..." Parecer: contrário. Em discussão.
Usaram da palavra os Senhores Constituintes:
Costa Ferreira e Joaquim Haickel. Em votação.
Aprovado unanimemente o parecer contrário, que
será encaminhado110ReIaIDr:Ospresentes foram

convocados para a reunião de amanhã, dia vinte
e três de abril,quando estará presente a Doutora
Jaqueline Pitanguy, Presidente do Conselho Na
cional dos Direitos da Mulher, às nove horas e
trinta minutos, no Plenário da Comissão da Sobe
rania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher, como também para as dezessete horas
do mesmo dia e nó mesmo local, com a presença
do Presidente da Central Geral dos Trabalhadores,
Joaquim de Andrade. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião às onze horas e quarenta
minutos, cujo teor será publicado, na Integra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E pa
ra constar, eu, AIlia Tobias, Secretária, lavrei a
presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presiclente, Constituinte An
tonio MarIz, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais.

O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.

(É lida e aprovada, sem restrições, a Ata da
reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Lerei
as solicitações de audiência: dia 24 de abril, sexta
feira, às 9h30min, o Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria,José (a
lixtoRamos; dia 27 de abril, segunda-feira, o Presi
dente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos
de Viçosa, José Antônio Rodrigues Dias; dia 28
de abril, terça-feira, às llh, representante da
União Brasileira de Informática Pública - UBP;
dia 29, quarta-feira, às 5h, o professor de Direito
Constitucional do Rio de Janeiro, Carlos Alberto
de Siqueira Castro - tema: "Princípio de lsono
mia e Igualdade da Mulher no Direito Constitu
cional".; dia 30 de abril,o Diretor de Comunicação
Social do Grupo Carioca ele überação Homos
sexual Triângulo Rosa, bacharel João Antônio de
Sousa Mascarenhas; às llh, o Vice-Presidente da
Comissão de Justiça e Paz da CNBB, Dr. José
Geraldo de Sousa Jr.

São estas as solicitações de audiência pública
que temos em mãos e que submeto à apreciação
da Comissão. Se V. Ex" não tiverem conside
rações a fazer sobre a matéria, a Presidência ten
tará enquadrá-Ias 1)0 calendário previamente ela
borado e aprovado.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, gostaria de obter uma informação.
Essas pessoas irão abordar quais temas? Qual
será a sua participação? Não consta, por exemplo,
sobre o que o Joaquinzão ou o Sr. José Calixto
irão falar. É sobre generalidades?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Um
tema, pelo menos, interessaria à CGT discutir,
a discriminação do trabalhador em função da sua
atividade. Esta é, por exemplo, uma questão que
nos competiria. Só para exemplificar: o trabalha
dor rural não tem o direito de aposentadoria por
tempo de serviço, que é assegurada a todos os
trabalhadores, aos servidores públicos. Esse pon
to se poderia chamar de isonomia no tratamento
dostrabalhadores,qualquerques~asuaca~

ria. Então, de fato, pela amplitude da temática
desta Subcomissão, praticamente todos esses di
reitos sociais nos interessam, na medida em que
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são sociais na sua definição, mas se exercem
individualmente. A questão da não- discriminação
por motivo de credo religioso, filosófico ou políti
co, ou por atividade profissional, por exemplo,
são temas específicos de outras subcomissões.
Consídero, contudo, inevitável a superposição da
discussão, considerando que também esta Sub
comissão terá que se definir sobre essas questões.

A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Sr.
Presidente, gostaria de obter um esclarecimento
em relação a esse aspecto abordado de os temas
não serem específicos da Subcomissão. No caso,
para não haver outra especificidade da reunião,
competiria à Mesa definir os temas, para na hora
não ter que enquadrá-los. A sugestão é que eles
já viessem com temas atinentes a esta Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- É uma
sugestão que a Mesa aceita. Na verdade, a cada
um dos nomes confirmados corresponde um te
ma. Em seguida, vamos enumerar as audiências
confumadas e os temas de cada um.

Tem a palavra o Constituinte Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNELU
- Sr. Presidente, teremos de ouvir o diretor de
Comunicação Social do Grupo Carioca de Líber
U1ção Homossexual Triângulo Rosa. Logicamente
teremos de ouvi-lo. É um direito que assiste a
todos de participar das comissões. Mas temos
que ver até que ponto esse tema é atinente à
Constituição. A pessoa tem liberdade sexual, mas
temos de ver até que limite vai o assunto nesta
Subcomissão, inclusive na própria Constituição,
para que isso não se transforme em deboche.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Creio
que novamente tocamos no ponto suscitado pelo
Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
-Se o sujeito abordar direitos e garantias sexuais
isto aqui vai ser um festival gay.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Esta
Subcomissão definirá a não discriminação por
motivo de raça, sexo, profissão, credo religioso.

O SR. CONSTITUINTE - Mas isso
não tem sexo definido.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Mas
existe. Então é um fato social que deve ser defi
nido em lei e também merece, certamente, aten
ção.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, pela ordem.

Queria .sugerir à Mesa que solicitasse aos Srs.
expositores que tragam suas sugestões conden
sadas para fins de estudos. O debate pode ser
livre.Mas a proposta concreta deveria ser escrita
para que pudéssemos, depois, díscutí-las-e estu
dá-Ia. Porque muita gente vem aqui para se exibir
ou dar show de exposição. E não estamos aqui
para ver show de ninguém. Devem ser escritas
matérias sérias para podermos trabalhar com res
ponsabilidade, ainda que não estejamos todos
presentes na Subcomissão. Mas pelo menos
aqueles que vêm querem trabalhar com bastante
seriedade.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - A preo
cupação de V. Ex', Constituinte José Mendonça

de Morais, coincide com a preocupação da Presí
dêncía, que tem instado junto aos Srs. partici
pantes, representantes de entidades no sentido
de fazerem exposições escritas. E essas exposi
ções têm sido solicitadas com prazo suficiente
para que se preparem cópias para cada um dos
Srs. membros desta Subcomissão, de tal forma
que possa haver um conhecimento antecipado,
pelo prazo máximo possível, dos assuntos que
serão expostos e posteriormente debatidos.

Estão confirmadas audiências com as seguin
tes entidades: dia 23, amanhã, às 9h 30 min sobre
o tema "Direitos e Garantias Individuais", a Dr'
Jacqueline Pitangui, do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher; no dia 27, o escritor José lou
reiro, Presidente do Sindicato dos Escritores do
Rio de Janeiro. As 15h com o tema "Direito auto
ral"; dia 28, o Dr.José Lopes Machado, presidente
da Associação dos Autores do Rio de Janeiro,
às 9h30min, com o tema "Violação aos direitos
dos artistas, direitos autoriais e conexos"; ainda
dia 28, às 17h, o Dr,Márcio Tomás Bastos, presi
dente do Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados do Brasil, com o tema "Direitos e garantias
individuais"; dia 29, às 9h3Omin, o Sr. Antônio
Augusto Cansado Trindade, Consultor Jurídico
do ltamaraty, com o tema "Direitos e garantias
individuais no plano internacional".

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presi-
dente, o que recebi está incompleto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, é uma outra folha que
não recebemos. ASr"secretária nos está devendo.

O SR. CONSTITUINTE - Tem
uma proposta só. O Sr. Presidente leu algumas
já aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Acabei
de ler as aprovadas. Todas as aprovadas. É que,
na verdade, foi feita a distribuição da pauta que
incluiu as solicitações ainda não deferidas. Por
isso é que, do documento recebido pelos Srs.
Constituintes, constam apenas as solicitações de
audiência, e eu acabei de ler as audiências confir
madas, que foram objeto de deliberação anterior.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Sr. Presidente, pela ordem.

Gostaria que a Presidência me informasse se
há possibilidade de serem aprovadas todas as
sugestões constantes desta pauta. Se estrutural
mente temos condições de receber todas essas
pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Temos
o dever de recebê-Ias.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKEL
Mas dentro daquele prazo de oito dias, funcional
mente há condições? Hápossibilidades físicas pa
ra isso? Porque temos até oito sessões apenas.

O SR.PRESIDENTE (Antônio Mariz)- De fato.
Estamo-nos atendo ao cumprimento do Regi
mento Interno, que fixa um mínimo de cinco au
diências e o máximo de oito. Se o acúmulo de
sugestões se confirmar, certamente teremos que
recorrer a sessões mais longas, que se iniciem
no período da manhã e se estendam pela noite,
tão logo se encerre a ordem do dia no plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. Temos tam
bém o recurso de realizar reuniões nos dias san-

tos, feriados, fins de semana que ocorrerem nesse
período. Creio, contudo, que não podemos recu
sar sugestôes nem devemos deixar de apreciá-Ias.
Não apreciar as sugestões significaria frustrar a
participação da sociedade civil e, de igual modo,
a participação preliminar dos Srs. Constituintes,
que representam o povo brasileiro. A idéia da Pre
sidência é intensificar ao máximo essas discus
sões, não só tomando mais freqüentes essas reu
niões pela utilização dos dias santos e feriados,
como tomar mais longas essas reuniões, utilizan
do horários especiais para esses dias.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAICKEL
Sr. Presidente, a minha preocupação é com o
prazo que o Sr. Relator terá para proferir o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKEL
Queria também uma informação de V. Ex", se
foi dilatado o prazo para o parecer. Foi dilatado
o prazo para as sugestões até o dia 6 de maio.
Se foi dilatado o prazo para as sugestões, logica
mente deveria ser dilatado o prazo para os pare
ceres.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Não.
A Mesa não tem informação sobre a dilatação
do prazo. Ao contrário, ouvimos do Sr. Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte que os pra
zos não seriam dilatados.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Não chegou nenhuma comunicação da dilatação
do prazo para a apresentação de sugestões até
6 de maio?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Oficial
mente, não.

O SR. CONSTITUIJ'ITE JOAQUIMHAlCKEL
Talvez devido às comemorações do aniversário
de Brasília e da morte do ex-Presidente Tancredo
Neves, a Presidência não tenha tomado a iniciativa
de mandar comunicações às Subcomissões. Mas
fui informado ontem, por assessores parlamen
tares, que nos estão ajudando em nosso trabalho,
de que os prazos foram dilatados até o dia 6
de maio. É uma informação extra-oficial, mas é
bom que se verifique, para que saibamos do pra
zo.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - É ver
dade que circula informação de que o prazo para
apresentação das sugestões teria sido dilatado
mas não os prazos taxativos, no que se refere
ao Relator, que dispõe de trinta días, desde a insta
lação da Subcomissão, para apresentar o seu an
teprojeto. Esse prazo não foi dilatado nem se co
gita fazê-lo, porque se trata de matéria expressa
no Regimento Interno aprovada pela Assembléia
Nacional Constituinte.

Se me permitem quero lembrar que na hipótese
de as sugestões não serem, por absoluta insufi
ciência de tempo, discutidas na Subcomissão, tal
vez haja uma segunda oportunidade na Comissão
de serem apreciadas. A intenção, contudo, esta
Presidência, como afirmei inicialmente, é de que
se faça um esforço intenso para que todas as
sugestões recebidas nesta Subcomissão sejam
apreciadas, debatidas e votadas preliminarmente.
Em última hipótese, o Sr. Relator, ao redigir o
seu anteprojeto, sem dúvida alguma terá em vista
as sugestões dirígidas a esta Subcomissão.
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o SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Com referência às exposições do dia
30 de abril - e outras também - estou vendo
que serão pela manhã, às 9h30 e 11 horas. Talvez
fosse oportuno que se estabelecesse prazo para
os expositores, não longo demais, para que pu
déssemos entrar nos debates. Se o tempo já foi
determinado pelo Regimento Interno das Subco
missões, tudo bem; se não foi, gostaria de fazer
uma sugestão que as exposições fossem de vinte
minutos, no máximo para que se possa debater.
Quem não tiver condições de expor em vinte mi
nutos, não pensem que terá em 20 anos.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A su
gestão de V. Ex"coincide com a decisão anterior
mente tomada em plenário, na hipótese de mais
de uma exposição no mesmo período do dia,
elas ficam restringidas a vinte minutos. Quando
a exposição for singular, esse período poderá ser
estendido até quarenta minutos, e o tempo restan
te destinar-se-ia aos debates.

Se algum dos Srs. Constituintes tiver qualquer
observação a fazer sobre a relação referida de
solicitação de convites, que o faça.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Queria apenas lembrar que foram distribuídas as
sugestões para cada membro apresentar subsí
dios ao próprio Relator da Subcomissão, a meu
ver, uma medida muito acertada, porque, com
o parecer preliminar e os debates, o Relator vai
formando juízo acerca do assunto e pode até apri
morá-lo com suas anotações durante os debates.
Facilita muito o trabalho e faz com que a própria
Subcomissão esteja completamente entrosada
com os assuntos que iremos debater. Trouxe mi
nha contribuição; quanto aos outros, não sei, por
que houve esse problema. Se desse, poderíamos
prosseguir relatando, porque o tempo é pouco.
Isso também é importante dizer.Talvezfosse mui
to mais interessante, porque está chegando gran
de quantidade de sugestões. Poderíamos ir deba
tendo, porque pode ser que pensemos em ouvir
os expositores, mas, na ora "h", deixemos de pare
ciar assuntos tão importantes que poderíamos
debater e tirar uma conclusão muito mais lógica
para o trabalho que temos de apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAICKEL
Sr. Presidente, uma sugestão: não sei se foidelibe
rado pela Mesa o local das audiências públicas.
Será na Subcomissão ou pediríamos ao Presi
dente da Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - A su
gestão geralmente aceita é que se faça no plenário
da Comissão. Nesse sentido, já houve entendi
mentos preliminares com o Presidente da Comis
são e com o Relator, e há coincidência de pontos
de vista. Eles entendem que seria preferível que
a reunião se realizasse lá, não só porque se trata
de um recinto mais amplo, como porque contri
buiria para a integração da Comissão, que se reu
nirá tão logo cessem as atividades das Subco
missões.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - E se houver superposição de reunião
da nossa Subcomissão com a de outra?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Neste
caso, faremos nossas reuniões aqui mesmo, se
não tivermos prioridade para o uso da sala da
Comissão.

Gostaria de submeter a votos a relação anun
ciada de solicitações de audiência. Se não houver
objeção consideraria esses convites como possí
veis e tentaria conciliar os interesses da entidades
a serem ouvidas com as nossas limitações em
matéria de número de audiências permitidas.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Sr. Presidente, para um esclarecimento. As au
diências públicas não são limitadas a oito, apenas,
nas Subcomissões?

O SR.PRESIDENTE(AntônioMariz)-Até oito.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Foram confirmadas quatro ou cinco...

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Seis.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Quer dizer que só teremos duas a escolher?

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Não,
porque admitimos, desde o início, fazer oito au
diências como unidade de trabalho, oito sessões.
Poderemos, no entanto, reunir um número bem
maior de entidades, desde que compatibilizemos
o tempo de cada uma com o limite imposto pelo
Regimento.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Agradeço a V. Ex" o esclarecimento, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Então,
está aprovada a relação de pedidos que podem
ser atendidos. Passemos, então, à Ordem do Dia,
que é a discussão das sugestões já distribuídas.

Tem a palavra o Constituinte Narciso Mendes
para relatar a matéria.

Antes de dar a palavra ao Constituinte Narciso
Mendes, pediria licença a S. Ex"para me ausentar
por alguns momentos. Solicito à Constituinte Lú
cia Braga que presida a sessão, porque devo parti
cipar de uma reunião na Comissão justamente
sobre esses assuntos comuns a todas as Subco
missões.

(Assume a Presidência a Constituinte Lúcia Bra
ga).

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Com a
palavra o Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Queria passar às mãos da Presidência relato que
fiz da sugestão apresentada pelo Constituinte Ja
mil Haddad, que diz o seguinte:

"Em lugar da denominação usada na Consti
tuição vigente "Dos Direitos e Garantias Indivi
duais", utilize-se a denominação seguinte: "Dos
direitos do ser humano". Justifica o Constituinte
da seguinte forma: "Aexpressão proposta é mais
abrangente e engloba toda a dignidade que o
tema está a exigir".

Meu parecer: "Através da Sugestão n° 466, o
nobre Constituinte Jamil Haddad propõe a altera
ção da denominação do capítulo "Dos Direitos
e Garantias Individuais",utilizada na Constituição
vigente, para "Dos direitos do ser humano". Em
sua justificação alega S. Ex"que a expressão que
propõe é mais abrangente e engloba toda a digni
dade que o tema está a exigir".

Examinando a sugestão em referência, entendo
ser desnecessário a alteração proposta, uma vez
que em nada contribui para melhorar a eficácia
do capítulo em questão. Ademais, foge à regra,
quase internacional, consagrada na denominação
do capítulo relativo aos direitos constitucionais
do cidadão. Salientamos ainda, por oportuno, que
indivíduo, ser humano e pessoa humana são sinô
nimos, tendo, por conseguinte, a mesma abran
gência. Somos, portanto, contrários à aprovação
da Sugestão n° 466, do Constituinte Jamil Had
dad.

ASRA PRESIDENTE(Lúcia Braga) - Em dis
cussão o parecer do Relator.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Estou de acordo com o parecer e congratulo-me
com o nosso ilustre Constituinte, porque, real
mente, mudar essa nomenclatura não irá alterar
em nada. Porém, como o Direito tem também
a suajurisprudência e a sua doutrina, e está respal
dado na doutrina e na jurisprudência, essa no
menclatura usada nas nossas Constituições se
coaduna, de acordo com os princípios gerais do
Direito correlatos à pessoa humana. De modo
que o capítulo, no Brasil, é muito delineado e,
por isso, alterar a sua nomenclatura não vai contri
buir em nada. Acho que o Relator da matéria,
no seu argumento, foi muito sensato e aborda
justamente aquilo que vaiao encontro dos anseios
dos nossos doutrinadores, das decisões de fórum
internacional, que é no sentido de manter direitos
e garantias individuais. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Conti
nua em discussão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Gostaria, também, de congratular-me
com o Relator pelo parecer, porque penso da
mesma forma. Aproveito a oportunidade para fa
zer uma colocação. Talvezessa consideração seja
até tardia, porque já é matéria resolvida em plená
rio na época da feitura do Regimento Interno:
o nome da Comissão quebrou a norma juridica
internacional. Se eu fosse mulher ficaria sentido
com a separação que se fez: homem e mulher.
Acho que a nossa Comissão ficou juridicamente
machucada. Devia ser Comissão da Seberania
e dos Direitos e Garantias da Pessoa Humana,
e não do Homem e da Mulher, o que, para mim,
é uma separação múltipla. Que desapareça e pre
valeça sempre o respeito que todos devemos ter
à pessoa humana.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAICKEL
Chega a ser preconceituosa.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENOONÇADE
MORAIS - Pois bem. Alguém me disse que isso- -'
é onda, porque é o direito das mulheres; porque
as mulheres estão reivindicando. Sim, mas não
é onda para dar atestado de ignorância jurídica
a ninguém. Gostaria de deixar a minha posição
para que conste dos Anais: como jurista, como
estudioso do Direito,acho que houve um machu
cão, um arranhão à boa nomenclatura jurídica,
principalmente constitucionalista. Olhei todas as
Constituições que tenho em meu poder e não
encontrei uma que separasse homem e mulher
num assunto, numa comissão tão séria quanto
esta. Deixo, portanto, registrados a minha estra
nheza e o meu protesto, como jurista, quanto
a essa separação que em nada enriqueceu a belís-
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sima campanha que as mulheres fazem no sen
tido de que seus direitos, suas responsabilidades,
seus deveres e suas vantagens sejam realmente
tratados dentro da isonomia que devem ser trata
dos o homem e a mulher.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Só para completar a palavra do nosso ilustre
Constituinte. Para complicar ainda mais essa si
tuação, colocaram uma subcomissão do índio,
do negro e mais alguma coisa, quer dizer, como
se índio e negro não fossem pessoa humana.

A SRA.CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Gos
taria de manifestar-me, também, contrariamente
à proposta do Constituinte Jamil Haddad, e dizer
que sou favorável a que a nomenclatura seja: Di
reitos e Deveres Fundamentais. E, em capítulo
específico, Direitos, IJberdades e Garantias do Ho
mem. Quero dizer ao Constituinte que se pronun
ciou aqui sobre a especificação da mulher que
foi definido, através da bancada feminina e dos
movimentos feministas - e gostaria que os com
panheiros ouvissem especificamente o Conselho
dfI Condição Feminina, - que a discriminação
existe. E é preciso que ela seja clara para que
seja conhecida, debatida. E se V. Ex" folhear as
Constituições das repúblicas populares verificará
que todas especificam os direitos do homem e
da mulher.

oSR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Não é uma discriminação.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Sim,
acho que é discriminação. A discriminação existe,
nio adianta camuflá-Ia. Dai a necessidade de dei
xarmos bem clara a discriminação, para que pos
samos debatê-Ia e conhecê-Ia na essência.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MEttDONÇA DE
MORAIS - Constituinte Lúcia Vânia, permite-me
V. Ex'um aparte?

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Acho que quanto mais separamos,
mais discriminamos. Não há igualdade entre o
homem e a mulher, inclusive física. Sei que há
diferenças na constituição de cada um, tanto no
espírito como na mente, porque homem e mulher
foram feitos para finalidades diferentes. São com
plementares: um complementa o outro. O ho
mem é parte do ser humano genérico, como tam
bém a mulher o é. E ambos formam a perfeição
do ser humano. O homem e a mulher se aperfei
çoam na sua relação íntima, na sua compreensão,
na sua ajuda e na sua complementação. Acho
louvável a atitude das nossas companheiras mu
lheres, que são Constituintes, de quererem marcar
a sua presença: É necessário, no entanto, que,
como nas repúblicas populares, que andam mu
dando os conceitos de direito, e em conseqüência
os conceitos de pessoa humana, mudemos os'
conceitos de direito primeiro, para depois mudar
mos a nossa-Constituição. Pessoa humana se re
fere ao homem a à mulher, conceito que acho
mais rico. É melhor do que separar: direitos do
homem, direitos da mulher. Entendo que a atitude
foi marcante e a explicação que me deram foi
exatamente esta: a intenção da mulher de se fazer
presente efetivamente na Constituinte, reivindi
cando os seus direitos e as suas garantias. Dou

razão a elas de lutarem pelo seu espaço, que
foi usurpado muitas vezes pelo machismo. Mas,
para quem tem muita mulher em casa, como
eu, que tenho 7 filhas, não tem razão de separar
essa relação. E, juridicamente, podem ter as repú
blicas comunistas populares vontade de valorizar
mais a mulher, já que lá elas são muito mais
escravizadas do que no mundo ocidental.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Gos
taria de não entrar nessa discussão. Peço aos
companheiros que ouçam o Conselho da Condi
ção Feminina. Quero acrescentar o seguinte: isso
não foi feito com o objetivo de marcar a presença
da bancada feminina no Congresso. Apenas refle
timos o desejo de centenas de mulheres estudio
sas da matéria e que estão reivindicando a sua
presença na Constituinte, presença no sentido de
que seja realmente aberta a discussão em tomo
da discriminação. O companheiro deve sentir que
temos um problema gravissimo: trabalhos iguais
para salários diferentes. Isso não é coisa que se
possa passar num Brasil moderno, num Brasil
que nós queremos. Acho que não me compete
ficar aqui defendendo a posição da mulher ou
do homem. Creio que esta é uma questão fílosó
fica, e vamos escutar as pessoas que são estudio
sas do assunto. Não sou nenhuma militante do
movimento feminista, mas acredito nele e aceito
a idéia como forma de podermos realmente abrir
a discussão em tomo da mulher, o que pode
se dizer, de forma muito clara, a respeito disso.
Se ela fosse só sobre o ser humano, não estaria
mos discutindo a posição da mulher.

Repito: a própria denominação da Comissão
faz com que o problema da mulher seja encarado
de forma mais clara e evidente, e que a posição,
priflcipalmente da mulher trabalhadora, seja res
peitada neste País.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Acho que já conseguiram o íntento,
que é o de discutir o assunto mulher, pois todos
o discutem, mas não com a seriedade com que
V.Ex" o estão colocando agora - o que é muito
louvável.

A SR' CONSTITUINTE(Lúcia Braga)-APresi
dência entende, do debate entre os Constituintes
José Mendonça de Morais e Lúcia Vânia, que a
sugestão do Constituinte - a exemplo da do
Constituinte Jamil Haddad, que foi rejeitada e cujo
parecer do Relator ainda está em discussão 
seja feita por escrito, para ser debatida na próxima
reunião.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Entendo que pouca coisa tem de ser acrescen
tada ao parecer do Constituinte Narciso Mendes,
em relação à sugestão do Constituínte Jamil Had
dad. Creio que já foi muito bem exposto pelo
próprio Relator, pelos Constituintes Mendonça de
Morais, Costa Ferreira e Lúcia Vânia. Penso que
a Subcomissão acabou sendo, por unanimidade,
pela rejeição da sugestão do Constituinte Jamil
Haddad.

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Continua
a discussão (Pausa.) Rejaitada a sugestão. Apro
vado o parecer do Constituinte Narciso Mendes.

A palavra será franqueada para as sugestões.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Gos
taria de relatar outra matéria do Constituinte Jamil

Haddad: "A tortura é crime comum, inafiançável
e ínsuscetivel de graça ou anistia". Concordo e
acrescentaria: a tortura é crime comum, inafian
çável, imprescritível e insuscetível de graça ou
anistia.

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Está em
discussão a proposta.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Achei o relatório sintético e objetivo:
foi um tiro na mosca. Também penso que os
crimes de perversidade, todos, deveriam ser im
prescritíveis. Crimes de perversidade: os que reve
lam a malícia concentrada na pessoa humana
contra o seu semelhante. A tortura é, para mim,
um crime de perversidade; revela uma persona
lidade doentia do agente que a pratica.

Louvo tanto a proposta do Constituinte Jamil
Haddad quanto o parecer da Relatora Lúcia V6nilI.
Fico com o que S. Ex" acrescentou, porque a
Relatora aperfeiçoou um pouco mais a proposta.

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Continua
em discussão a proposta. (Pausa.)

Vamos colocar em votação o parecer da Consti
tuinte Lúcia Vânia. (Pausa.) Aprovado, por unani
midade.

Se algum Constituinte tiver qualquer parecer
sobre sugestões, está aberta a discussão.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Sr' Presidente, trata-se de matéria votada. Gostaria
de ler um item da Declaração Universal dos Direi
tos do Ser Humano: "Ninguém será submetido
a tortura nem a tratos cruéis e degradantes". E,
quando for...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Aí é que entra o caso.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Mas, se admitirmos que pode ser, estaremos
abrindo uma brecha jurídica para que aconteça.

O SR. CONSTITUINTE - Mas isso
acontece.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Mas isso no Código Penal. Estou falando juridica
mente, ou isso vai ser uma colcha de retalhos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Estou entendendo a colocação de
V. Ex'

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
O que estamos fazendo é uma Constituição. É
norma e não lei. Estamos fazendo uma norma
jurídica.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Permite-me V. Ex"um aparte? Acho
que a Constituição também pode incluir punições.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Também acho que pode. Considero o parecer
da Constituinte Lúcia Vânia' perfeito, bem como
a sugestão do Constituinte Jamil Haddad. Apenas
acho que na Constituição devemos ter teses e
não aprofundamentos. Caso contrário, faremos
uma colcha de retalhos. Acho que o substantivo
é mais importante nesta Constituição. Creio que
a proposta do parecer deve ser incluída na lei
ordinária, no Código Penal, mas ultimamente as
nossas leis ordinárias têm sido muito ordinárias.
Acho que as nossas leis ordinárias devem ter um
tratamento Constitucional. Devemos trazê-Ias pa-
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ra cá, a fim de refazê-Ias, todas. Acho que esta
proposta deve ser encaminhada.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Enten
demos que o parecer da Constituinte Lúcia Vânia
está aprovado, por unanimidade.

A palavra está aberta para os Srs, Constituintes
que tiverem apreciado alguma outra sugestão.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - S... Presi
dente, aproveitando esta reunião da Subcomis
são, gostaria de propor a discussão de um assunto
que me parece muito importante: o voto. Que
o indivíduo possa ter o direito ao voto, sem que
isso constitua qualquer obrigação.

Parece-me que, dentro das sugestões recebidas
por nós, esta é a que merece ampla discussão
nesta Subcomissão. Gostaria de propor uma dis
cussão sobre o assunto.

o SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Gostaria que a Mesa, ou mesmo o Relator, me
esclarecesse a que Subcomissão estaria intrín
seca a apreciação do voto: à do Sistema Eleitoral
ou à dos Direitos e Garantias Individuais? Porque
eu também havia pensado na questão do voto
na nossa Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Ele pode entrar na dos Direitos e
Garantias Individuais.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Pode entrar!

Acho que, mais uma vez, não só na questão
do negro e do índio, comprovamos que o nosso
Regimento Interno foi feito às pressas. Apesar de
ter sido criticado pela demora com que foi feito,
inclusive por mim, vamos fazer dois ou três traba
lhos, para que a própria Comissão de Sistema
tização decida se o parecer da Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais é mais importante
do que o da Subcomissão do Sitema Eleitoral.

A SR" PRESIDENTE (Lúcia Braga) - A Mesa
entende, nobre Constituinte, que a Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais é a base de
todas as outras. Vamos dizer, que aqui nasce o
fundamento da Constituição. Por isso, entrela
çam-se vários assuntos. Quanto ao direito ao voto,
acredito que seja atinente à nossa Subcomissão.
É um direito, o de votar. Este é o entendimento
da Mesa, embora ele possa ser debatido também
na Comissão do Sistema Eleitoral.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Defendo a afirmação da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
O assunto realmente é da alçada das duas subco
missões: do Direitos e Garantias Individuais e do
Sistema Eleitoral. Como disse V.Ex", aqui teremos
de discutir determinadas normas correlatas ao
direito e garantia do homem. Lá, teremos de dis
cutir as normas correlatas ao exercício do dever.
Discute-se, aqui, como em toda Constituição, em
alguns aspectos, o direito de religião. Se verifi
carmos o DireitoTributário, encontramos o direito
a garantias. Seexaminarmos as normas constitu
cionais do próprio Estado, está ali garantido deter
minado direito. de maneira que o voto é um direito
sagrado da pessoa humana e, como tal, precisa
mos discuti-lo. Na parte eleitoral vai ser delineada
a maneira de se aplicar o voto, totalmente dife
rente. Lá,vai-se determinar se o voto é obrigatório

ou não; aqui, teremos o direito de discutir e exer
cer o voto. Não importa se lá será obrigatório
ou não. Importa que aqui seja a fonte. Que se
corra para lá. Lá é que vão definir. É como o
caso da maioridade. Aqui teremos de determinar,
mas lá é que se vai definir com tantos anos para
se fazer isso ou aquilo. Não há problema. Isso
não impede que se discuta o problema aqui, por
que aqui é o fundamental.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Deputado Costa Ferreira, permita-me discordar
de V. Ex' o que pode a Subcomissão de Sistema
Eleitoral? Se o fato é inerente às duas subco
missões, tanto uma como a outra podem tanto.
Se quisermos, se assim acharmos que a popu
lação brasileira pensa e quer, podemos estabe
lecer que o voto é facultativo e que a maioria
eleitoral se dá aos 16 anos.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Não é bem assim, Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKEL
Penso que sim.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERRElRA
Trata-se de uma questão de competência e de
jurisdição.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Parece-me que a questão da competência e juris
dição é um tanto inócua. Se propusermos, aqui,
na nossa Subcomissão, e se houver sugestão para
que o voto seja facultativo e a maioridade eleitoral
aos 16 anos, não vejo em que a Subcomissão
do Sistema Eleitoral possa interferir. Quem vai
fazê-lo é a Comissão de Sistematização, que irá
examinar as duas matérias correlatas e sistema
tizá-Ias.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA-
V.Ex' está ajudando. Justamente, quando surgir
um conflito, vem a Comissão de Sistematização
para eliminá-lo, definindo onde ficará aquela nor
ma, aqui ou lá. Somente essa Comissão tem po
deres para isso. Não vamos entrar em conflito
simplesmente porque defendo um ponto de vista
e V.Ex" outro. Não. Teremos o direito de exercê-lo
da maneira que acharmos melhor. Haverá uma
Comissão Superior para definir como é que se
vai decidir o assunto.

A SR" CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Con
cordo com o nobre Constituinte. Penso que o
direito ao voto é um direito do cidadão. Discuti
mos, nesta Subcomissão, principalmente o pro
blema da cidadania.

ASR"PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Continua
em discussão a proposta do Sr. Relator Darcy
Pozza.S. Ex"não gostaria de apresentar a proposta
por escrito, para que possamos discuti-Ia poste
riormente, com maior amplitude e profundidade?

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Estava ape
nas adiantando o assunto, pois nas proposições
enviadas à Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte pude verificar que já consta esta proposta.
Aproveitando a reunião e o tempo, gostaria de
discuti-la antecipadamente.

O SR. CONSTIT(JJNTE JOAQUIMHAICKEL
Para esclarecer as propostas: são de voto faculta
tivo em relação ao direito do voto?

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - É um direito
e não uma obrigação.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
É a faculdade desse direito. Haveria também su
gestões no tocante à maioridade eleitoral. Com
certeza, aparecerão sugestões para voto de milita
res. Acho importante que esses assuntos sejam
discutidos.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Aqui se trata
do direito do indivíduo, homem e mulher, e não
a obrigação.

O SR. CONSTIT(JJNTE COSTA FERREIRA 
Isso é o que o Constituinte não havia entendido.
Agora, lá, sim.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) Acredito que,
se for um direito, é atinente à nossa Subcomissão.

A SR"PRESIDENTE (Lúcia Braga) - O enten
dimento da Presidência é de que a proposta do
Constituinte Darcy Pozza, posta em discussão, foi
arovada em princípio. Quer dizer, é atinente à
nossa Subcomissão, é pertinente ao direito do
voto. Vamos aguardar que os projetos sejam dis
tribuídos e devidamente analisados, aqueles que
dizem respeito a essa matéria.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sra. Presi
dente, temo que o tempo seja exíguo para que
todas as propostas venham a ser discutidas.

ASR"PRESIDENTE (Lúcia Braga) - A palavra
continua facultada aos Constituintes que tenham
propostas a debater, ou relatório sobre sugestões
já recebidas, de acordo com a pauta da reunião.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sra. Presidente, apenas para lembrar que já foi
feita uma rodada de distribuição a cada Consti
tuinte para relatar determinada sugestão. Pelo que
estou vendo, as que foram distribuídas na primeira
rodada estão terminando. Gostaria de receber
uma para poder movimentar-me. Peço a V. Ex"
que seja feita uma nova distribuição.

ASR"PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Não exis
te, hoje, nenhuma proposta a ser analisada. Todas
as propostas e pareceres já foram discutidos, pelo
que entendemos.

A SR" CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Não
sei se o pessoal está disposto. Gostaria de relatar
duas sugestões que nos foram dadas, de autoria
do Constituinte Antônio de Jesus.

ASR"PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Concedo
a ~a1avra a V.Ex'

A SR"CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA - "FICa
decretada a completa e integral separação da Igre
ja e do Estado como entes autônomos, sendo
inadmissível a ingerência de quaisquer dessas ins
tituições na atividade uma da outra. O Estado,
porém, no exercício de suas atividades e funções,
tratará optativamente de todas as religiões legal
mente constituídas e reconhecidas existentes no
Brasil, garantindo-lhes o exercício normal e pací
fico de suas atividades, devendo-Ihes colabora
ção."

Acrescento o seguinte:
A separação entre a Igreja e o Estado ocorreu

na Constituição de 1891. A partir daquela Consti
tuição inexiste religião oficial no País. Por isso,
em um regime republicano e democrático, não
procede a presente proposta.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Eu gostaria de usar da palavra para acrescentar
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algo mais. A separação entre a Igreja e o Estado
no Brasilpraticamente já está definida por precei
tos constitucionais. Mas,toda vezque elaboramos
uma nova Carta para reger os destinos do País,
é preciso que se coloque no preceíto _cgnstitu
cional o artigo correlato a esse assunto, porque
pode-se já saber que o Estado e a Igreja são
separados, mas se não existirum artigo definindo
a forma dessa separação, pode haver confusão.
Então, acho procedente o parecer do Constituinte,
mas acredito que se possa dar uma nova forma,
porque essa praxe já vem de muito tempo, desde
1891. De lá para cá todas as Constituições a men
cionam. Por exemplo, na attJaI Constituição está
no art. 9°*§§ 1°e 2°.Já está ali defmido. Então,
acredito que a preocupação do nobre colega é
de que esse dispositivo seja colocado na nova
Constituição, para não deixar dúvidas. Se a Consti
tuição for omissa, haverá uma série de especu
lações pró ou contra.

A SR' PRESIDENTE(Lúcia Braga) - Continua
em discussão a proposta.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Concordo com o parecer da Constituinte Lúcia
Vânia.Gostaria de ler, também, o § godo projeto
que.encamínhel a esta Subcomissão, que diz o
seguinte:

"É plena a liberdade de consciência e de
crença, garantido o direito à prática de culto
religioso que respeite a dignidade humana."

Não é preciso fixar a religião oficial.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Mas ai já é outra coisa. Vem aquela história que
ainda agora foicitada. Trata-se, no caso, dos direi
tos do individuo,e lá estamos falando em normas
estatais, isto é, referentes à União e ao Estado.
T6!TIbém apresentei dispositivo a esse respeito
para ser acrescentado à nova Constituição, que
diz o seguinte:

"Art. go À União,aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Territórios e aos Municípios é
vedado:

"1- criar distinção entre brasileiros;
11-estabelecer culto regiligioso ou igreja,

subvencioná-lo, embaraçá-lo, ou exercer, ou
manter com ele ou seus representantes rela
ções de dependência ou aliança, ressalvada
a colaboração de interesse público na forma
e nos limites da lei federal, notadamente no
setor educacional, no assistencial ou no hos
pitalar."

Então, aqui é totalmente diferente.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Pela mesma proposição de V.Ex" ainda há pouco,
tenho que concordar que a proposta de V. Ex"
e a do Deputado Antônio de Jesus devem ser
discutidas pela Comissão do Poder Executivo,
porque o direito é plena liberdade de consciência
e de crença, ou seja, é garantido o direito de
prática de culto religioso que respeite a dignidade
da pessoa humana. Quanto ao Estado, o que
o Estado não pode fazer não deve ser discutido
na nossa Subcomissão Não é atribuição do Es
tado.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Está tudo bem, Deputado, foi justamente o que
fiz. Peguei todo o trabalho, coloquei só num com-

pêndio e encaminhei para a Presidência da Cons
tituinte. Lá me disseram: "Só vai para uma". Eu
disse: "Não". Então, tive que desdobrar para sete
subcomissões o mesmo trabalho para ser votado.
Essa aqui, com relação à Organização do Estado,
foi para lá. A relacionada com a religião diz:

"É plena a liberdade de consciência e fica
assegurado aos crentes o exercício de culto
religioso que não contrarie a ordem públi
ca..."

Esta vem para cá. E há outra, no VI, que diz:

"Por motivo de crença religiosa ou de con
vicção filosóficaou política ninguém será pri
vado de qualquer dos seus direitos."

É uma outra norma.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAICKEL
Estou colaborando com V. Ex"ao dizer que essa
matéria não deve ser discutida por nós, e sim
pela...

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Estas doze aqui são de inteira responsabilidade
nossa, não esta que se refere à separação do
Estado.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAICKEL
Não, a sugestão do Constituinte...

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Da separação do Estado. Ah, bom! O que V. Ex"
quer é que essa seja remetida para outra comis
são. Está bem. Agradeço, inclusive.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
...é encaminhada com o parecer prévio contrário,
porque a lógica diz que o Estado não tem nada
a ver com assuntos de religião.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Conti
nua em discussão o parecer da Constituinte Lúcia
Vânia. (Pausa.) Aprovado.

Algum outro Constituinte deseja falar?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
A sugestão era para encaminhar.

A SRA.PRESIDENTE(Lúcia Braga) - Enten
demos que a Constituinte LÚCIa Vãnia trouxe o
seuparecer ao projeto de separação entre a Igreja
e o Estado. Permaneça a separação entre a Igreja
e o Estado.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
O parecer dela é para que permaneça. Agora,
na discussão chegou-se à conclusão de que este
assunto deve ser remetido à comissão compe
tente, que vai tratar deste assunto, que não é a
nossa.

ASRA. CONSTITUINTE LÚCIAVÂNIA-Deixe
me explicar.Manifestei-mecontrária a que se ana
lisasse a proposta, uma vez que ela já está em
vigor.Então seria, no caso, só devolvê-Iaà comis
são competente para analisar a permanência ou
não.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Muito bem que esteja em vigor na atual Consti
tuição, mas que na próxima...

ASRA. CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- E nós
concordamos. Acho que não compete nem discu
tir porque desde 1891 foi estabelecida a separa
ção entre a Igreja e o Estado como um fato po
/ftico.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Mas tem que ser remetida para a comissão com
petente para ser inserida, de acordo com a própria
comissão, na nova Constituição, porque a vigente,
com a promulgação da nova, praticamente desa
parecerá.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Quero
dizer à Constituinte Lúcia Vânia que apresentei
sugestão idêntica à de V.Ex", e, portanto, é desne
cessário trazê-Ia também.

Continua facultada a palavra.

A SRA CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Gos
taria de voltar a um ponto citado pelo nosso cole
ga a respeito da prolixidade da Constituição. É
um fato que deveremos discutir profundamente,
e diz mais respeito ao nosso Relator, porque é
uma questão até fIlosófica se vamos fazer uma
Constituição prolixa ou uma Constituição sinté
tica. Os meus estudos, o meu trabalho têm-se
inspirado no anteprojeto do Prof. Afonso Arinos,
que é prolixo, segundo seu ator em função da
complexidade da nossa sociedade, e em função
das grandes diferenças regionais. Portanto, convi
vemos com dois brasis, um desenvolvido e outro
não, o que justifica uma Constituição mais prolixa.
Preocupamos-nos agora, quanto à definição se
vamos realmente considerar uma Constituição
com detalhes, uma Constituição prolixa,que deve
ser debatido profundamente, e diz muito respeito
ao nosso Relator.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Eu também gostaria de manifestar-me sobre o
assunto. Tenho estudado as várias constituições
do mundo e tenho verificado que há muitas cons
tituição sintéticas. Entretanto, em determinados
capítulos, elas dedicam mais tempo em delinear
certos assuntos e quanto a outros elas se restrin
gem. Então, quer dizer, uma Constituição prolixa
é boa, até...

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Mas não é duradoura.

o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Não é duradoura, a não ser que evitasse leis com
plementares, porque tudo já estaria delineado.
Mas o que vai acabar com essas Constituição
prolixa são as leis que vão surgir da ocorrência
de cada artigo, e isso vaicriar um problema muito
grande.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL
Gostaria de lembrar ao nobre colega que a lei
é um fenômeno social:quando muda o posiciona
mento da sociedade, a lei automaticamente mu
da. Se estabelecermos na Constituição que esta
mos elaborando para o Brasilnormas específicas,
leis que mudarão com o tempo, com o uso e
com a evolução da sociedade, logo ela será obso
leta, e teremos realizado um trabalho inócuo e
em vão, teremos feito um esforço hercúleo para
movimentar uma pedrinha, um cascalho.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Muito bem. Estou-me referindo, no caso, a uma
lei prolixa.É que, em si, ela já deveria dispensar
leis complementares e as normas ficariam à mer
cê dos juristas para 'discuti-las. Mas o problema
é que teremos muito mais problemas com uma
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Constituição prolixa, porque surgirão mil outras
leis complementares, e isso vai dificultar. Do meu
ponto de vista, a nossa lei, a nossa Constituição,
deve ser sintética, clara, explícita naqueles assun
tos que exigirem maior compreensão. Exceto is
so, deve ser sintética para evitar esse universo
de leis extravagantes que estão aí e que dificultam.

Vejam bem, precisamos elaborar uma código
de trabalho para acabar com a Consolidação das
Leis do Trabalho, porque isso dificulta o trabalho
dos advogados trabalhistas. Uma pessoa está ci
tando uma lei e outra vem e coloca abaixo o
seu argumento, citando uma outra lei.

o SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL
Nobre Constituinte, em parte até concordo com
V. Ex' e com a Constituinte Lúcia Vânia, tanto
que sugeri que o principal artigo do Código Penal
fosse incluído na nossa futura Constituição. Não
há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal. A lei penal somente
retroagirã, quando beneficiar o réu. Acho que esse
subsídio da lei complementar passou a ser muito
importante socialmente para se fazer valer numa
Constituição, mas existem outros preceitos cons
titucionais que vão perder logo o seu valor norma
tivo, que vão desaparecer logo dessa ou de qual
quer outra Constituição. Existem leis menores que
com o tempo se tomam muito maiores do que
as leis normativas. Penso que deve haver, na nossa
Constituição, respeito a esse parágrafo, a esse
artigo do Código Penal, porque é, talvez, onde
se planta o alicerce de toda a lei penal universal.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Veja V.Ex' a Constituição do México. Ela delineia
todos os direitos do trabalhador, não precisa da
Consolidação das Leis do Trabalho. Está tudo
na Constituição. Havendo qualquer dúvida, recor
re-se ao dispositivo constitucional.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlCKEL
Mas na hora em que mudarem as leis trabalhistas
do México vão precisar fazer uma emenda à Cons
tituição. A Constituição é feita para reger e não
para ser regida.

o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Mas aí é que está, uma lei menor não pode elimi
nar uma maior.

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Para me
lhor ordenamento dos trabalhos da Mesa, sugeri
mos aos Constituintes, a fim de melhor aprovei
tarmos o nosso tempo em termos de trabalho,
que nos prendamos às sugestões inviadas aos
nossos gabinetes, que traremos nas reuniões sub
seqüentes, para estudo e discussão.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERRElRA
Essas sugestões estáo sendo encaminhadas aos
gabinetes para que os Constituintes se manifes
tem...

A SR' PRESIDENTE (Lúcia Braga) - Distri
buição específica.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
paraamanhã, às 9h30min, com a presença da
Ora. Jacqueline Pitangui, e, às 17 horas, com o
Presidente da COT,Joaquim Andrade.

Est6 encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

Subcomissão dos
Municípios e Regiões

ATA DA TERCEIRAREUNIÃOORDINÁRIA

Às dez horas do dia vinte e dois de abril de
mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se a Sub
comissão dos Municípios e Regiões, na Sala B
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasí
lia, DF, sob a Presidência do Sr. Constituinte Luiz
Alberto Rodrigues. Compareceram os Srs. Consti
tuintes: Eliézer Moreira, Aloysio Chaves, Denisar
Ameiro, Eraldo Trindade, Alexandre Puzyna, Wal
deck Omellas, Mauro Miranda, José Dutra, Sérgio
Brito, Maurício Fruet, Lavoisier Maia, Mello Reis,
Nestor Duarte, Firmo de Castro, Edésio Frias, Ivo
Cersósimo, Luiz Freire, José Viana e Raul Ferraz.
O Sr. Presidente convidou os Srs. Constituintes
Aloysio Chaves, Relator, Mauro Miranda, Primeiro
Vice-Presidente desta Subcomissão, José Tho
maz Nonô, Presidente, e José Richa, Relator da
Comissão da Organização do Estado, bem como
os Srs. Conferencistas Professor Diogo Lordello
de Mello, Assessor Especial para Assuntos Inter
nacionais do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal-IBAM, e Dr. Nivaldo Krüger, Secretá
rio-Gerai da Associação Brasileira de Municípios
- ABM,para tomarem assento à Mesa. Atas: De
pois de lidas e submetidas à discussão, foram
aprovadas, sem emendas, as atas da primeira e
segunda reuniões ordinárias. Ordem do Dia: Ini
ciando os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou
que haveria uma alteração na ordem das exposi
ções, dando então a palavra ao Professor Diogo
Lordello de Mello,o qual manifestou seu agradeci
mento pelo convite recebido para estar na Subco
missão, falando pelo IBAM, que é um órgão técni
co, apolítico. Após a exposição, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao Sr. Nivaldo Krüger. O con
ferencista disse que a Associação Brasileira de
Municípios aqui comparece, honrada, para trazer
sua contribuição aos trabalhos desta Subcomis
são. Em prosseguimento, o Sr. Presidente convi
dou o Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Prefeito
de Barroso, Minas Gerais, para fazer sua exposi
ção, como representante da Frente Municipalista
Nacional. Com a palavra, o Sr. Baldonedo Napo
leão agradeceu, em nome da Frente Municipalista
feito pelo Sr. Presidente para participar dos traba
lhos desta Subcomissão, fazendo, em seguida,
sua exposição. O Presidente registrou a presença
dos Srs.: Rubens Chemín, Secretário Executivo,
e José Guedes de Campos Barros, Secretário
Geral da Frente Municipalista Nacional; Délio Leal,
Prefeito de Paracambi, Rio de Janeiro; Amaldo
Comeglían, Presidente da Associação dos Municí
pios do Paraná e Prefeito de Barbosa Ferraz, Para
ná; e Cláudío Gíanini, Coordenador da Frente Mu
nicipalista Nacional, em São Paulo. O quarto ex
positor, Sr. Jorge Khoury Hedaye, Presidente da
Confederação Nacional dos Municípios e Prefeito
de Juazeiro, Bahia, agradeceu a honra de trazer
seu depoimento, com o sentido de participar dos
debates da Subcomlssao, ao lado de outros c:om-

panheiros municipalistas. Passou-se, em seguida,
à fase dos debates. Com a palavra, o Sr. Consti
tuinte Mauro Miranda parabenizou os conferen
cistas pelos belos trabalhos apresentados e inqui
riu o Sr. Diogo Lordello sobre pontos conflitantes
entre as quatro entidades. Esclarecendo, o Sr.
Lordello disse não haver área de conflitos quanto
à autonomia municipal; disse ainda que o IBAM
trabalhou durante mais de um ano sobre as pro
postas ora apresentadas e que estas representam
um consenso dos municípios. Seguindo a ordem
da lista de inscrições, usou da palavra o Sr. Deni-

, sar Ameiro, que parabenizou o Sr. Presidente pela
escolhados órgãos que hoje aquivieram. Aseguir,
referindo-se ao Imposto sobre Transporte Rodo
viário, disse ter lutado para que os municipios
ficassem com trinta por cento do mesmo. O Sr.
José Dutra apresentou ao Sr. Diogo Lordello três
questões: quanto àjustiça municipalista; captação
de recursos; e extinção do ICM e do ISS, que
são o principal suporte de desenvolvimento da
Amazônia OcidentaI. Respondendo, o Sr. Lordello
disse que realmente o IBAM foi omisso quanto
à justiça nos municípios, mas que esta era uma
deficiência que deverá ser corrigida. O Sr. Nivaldo
Krüger disse ter anotado três pontos polêmicos,
porque inovadores: extinção do ICM e do ISS,
exatamente para corrigir distorções no compor
tamento das rendas governamentais do País; apli
cação dos recursos nos locais em que foram cap
tados; contribuição de recursos para um determi
nado fim. O Sr. Waldeck Ornelias questionou s0

bre como diferenciar-a tipicidade dos municípios
na Constituição; o problema da criação de muni
cípios pelo Estado ou pela União; propôs, a seguir,
fossem feitas reuniões conjuntas com outras sub
comíssôes sobre temas comuns às mesmas. O
Sr. Presidente êonvocou uma reunião para as de
zessete horas e quinze minutos, para a elaboraçio
da agenda dos trabalhos, solicitando a presença
e participação de todos os membros. O Sr. Lorde
110, respondendo ao questionamento do Sr. WaI
deck Omellas, disse que as peculiaridades locais
são de tal ordem que a solução não é fácil; quanto
à criação de municípios, a opção teria que ser
feita pela União ou pelos Estados e que o lBAM
optou pelos Estados. O Sr. Lavoisier Maia fez suas
palavras dos Srs. Conferencistas e anotou coinci
dências entre propostas por eles apresentadas e
outras suas que passou às mãos do Sr. Presidente,
o qual determinou fossem tiradas cópias das mes
mas e encaminhadas aos Srs, membros, Usaram
ainda da palavra os Srs.; Ronaldo Carvalho, sobre
o problema do ICM utilizado como chantagem
pelos empresários contra os prefeitos; Mello Reis,
sobre o poder de polícia dos municípios, principal
mente quanto ao trânsito; Alexandre Puzyna, s0
bre reuniões conjuntas com as demais comissões
que tratam de problemas municipais. O Sr. Presi-

o dente esclareceu que este assunto já havia sido
abordado e que as reuniões seriam marcadas
oportunamente. O Sr. Maurícío Fruet externou sua
esperança em que a nova Constituição alterasse
profundamente a parte referente aos municípios.

O Sr. Raul Ferraz disse que a bandeira da luta
municipalísta deveria ser a manutenção lia Fede
ração dos Estados, desde que os municípios não
ficassem prejudícados; pediu, ainda, lhe fosse
concedido prazo, como aos expositores, paraque
pudesse defender ,sua tese. Usando da plIJavra,
a Constituinte Marluce Pinto exp6s sua preocu-
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pação quanto à possibilidade de uma reforma
judiciária, ficando a justiça a cargo dos muni
cípios. Terminada a fase dos debates, o Sr. Presi
dente registrou, ainda, a presença do Prefeito de
Inhumas, Goiás. Agradeceu a presença dos confe
rencistas, que trouxeram uma contribuição efetiva
às atividades desta Subcomissão. Nada mais ha
vendo a tratar, foi encerrada a presente reunião,
às treze horas e dez minutos, a qual foi gravada
e será publicada no Diário da Assembléia Nacio
nal Constituinte. E, para constar, eu, lná Fernan
des Costa, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente, Constituinte Luiz Alberto Rodri
gues.

o SR. PRES[DENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reunião da Subcomissão dos Mu
nq>íos e Regiões.

A Presidência convoca para compor a Mesa
o Sr. Relator, Constituinte Aloysio Chaves; os ex
positores presentes, Professor Diogo Lordello de
Mello e Dr. Nivaldo Krieger.

Considerem-se componentes da Mesa os
Constituintes José Richa, Relator-Geral da Comis
sãoTemática, e José Thomaz Nonô, Presidente
da Comissão de Organização do Estado.

Solicito ao Constituinte José Richa que tome
lugar à Mesa. (Pausa.)

A Sr" Secretária procederá a leitura das atas
da reuniões anteriores.

(São lidas e aprovadas as atas da primeira e
IegUIlda reuniões ordinárias.)

A Presidência informa ao Plenário que confir
maram a presença para a exposição o Dr.Rubens
Chemim, Secretário Executivo da Frente Munici
palista, que ainda não pôde chegar; o Professor
Diogo Lordello, presente; Nivaldo Krieger, pre
sente, e o Dr. Jorge KhOUlY, Presidente da Confe
deração Nacional dos Municipios.

A Presidência vai dar início aos trabalhos, lem
brando que temos presentes vários prefeitos, in
clusive o Prefeito Baldonedo Arthur Napoleão, de
Barroso, Minas Gerais, e os Prefeitos do Paraná,
todos na Frente Municipalista.

Vamos dar início, então, à primeira exposição
deste nosso painel, lembrando aos Srs. exposi
tores que terão vinte minutos para apresentarem
otema.

O primeiro expositor é o Professor Diogo Lorde
110. Assessor Especial para Assuntos Internacio
nais do Instituto Brasileiro de Administração Muni
cipal, IBAM.

Tem a palavra S. S·
I

O SR. DIOGO LORDELLO DE MELLO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, demais
pessoas presentes, prefeitos e outras autoridades.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, quero dizer do grande desvanecimento
do IBAM pelo convite que recebemos para trazer
a esta Subcomissão - e, portanto, à Constituinte
- o que pode ser uma contribuição do Instituto
para a colocação daquestão municipal no texto
constitucional que se está elaborando.

Embora o IBAM se tenha dedicado, desde sua
criação, há34 anos, à áefesa da instituição muni
cipal, isto não diminui, de modo algum, Sr. Presi
dente, a honraria que nos é concedida com esta
presença aqui. v. EJeto não estão, absolutamente,
obrigados a convidar ninguém, e, por isso, reitero,

é urna honra para nós estarmos aqui falando em
nome do IBAM e podermos, em outras circuns
tâncias, colaborar nesse trabalho.

O IBAM, como instituição técnica, absoluta
mente apolítica, de grande tradição no País e com
um trabalho também muito grande no exterior,
já executamos mais de 80 projetos fora do Brasil,
na Ásia e até no Irã, no tempo do Xá, na África
e na América Latina, sobretudo, tendo já estado
presentes em 43 países, nessas atividades - em
bora engajado fortemente nos ideais rnunícípa
listas, procura, ser tão comedido quanto possível
na apresentação de suas teses, ao longo de sua
história, em congressos municipalistas etc. É tão
comedido quanto possível, e esse "quanto possí
vel" se entende porque o assunto da posição do
município no sistema govemamental do País é
de tal importância que s6 se pode ser relativa
mente comedido pela paixão natural que suscita
um tema dessa envergadura.

Então, as nossas propostas buscam evitar todo
tipo de extremismo nas suas colocações; evitar
utopias, que sabemos que nunca se realizarão,
porque a utopia última do município seria a anar
quia. Alguns anarquistas acham que o núcleo do
governo deveria ser o governo do município, e
município pequeno. Acima dele não haveria Esta
do. Estamos longe de tomar posições desse tipo.

Então, é essa a nossa orientação e o nosso
entusiasmo pela questão municipal, porque o as
sunto é transcendente.

Comentava há pouco com o Constituinte José
Richa que sem descentralização não há demo
cracia. Nenhum país conseguiu, até hoje, esse
milagre de ter uma democracia funcionando sem
um certo grau de descentralização. Pois mesmo
com todo esse comedimento, mas sem poder
fugir a um certo entusiasmo pelo assunto, propu
semos, e o IBAM preparou, 18 propostas para
serem consideradas pela Constituinte, a respeito
de temas municipais.

Este documento foi distribuído aos Constituin
tes.

Aprimeira parte é o que eu chamo uma diátribe
contra o centralismo. Isto não está dirigido à Cons
tituinte, absolutamente. Isto é uma articulação
mais geral. Mas as 18 propostas aqui estão, e
não se referem especificamente às questões tribu
tárias, a não ser en pauant, porque podemos
encontrar muito desacordo da parte de muita gen
te a esse respeito, mas novamente invocamos
aí a nossa prudência. Achamos que é muito difícil
dizer qual a participação dos municípios na receita
fiscal do País, se não for posto um mínimo de
ordem na desordem reinante no sistema de com
petências concorrentes, que faz com que um
mesmo serviço, do mesmo nível,possa serpresta
do, lado a lado, pela União, pelos Estados e pelos
Municípios. Acontece com a União. Isso, para nós,
é uma coisa tão ilógica que não permite que se
saiba, que se possa fazer esse cálculo fantástico
de quanto seria a parte que caberia aos Muni
cípios.

Além disso, sabemos que havia uma Comissão
estudando o assunto, da qual participou uma pes
soa do IBAM, a Dr' Teresa Lobo. Ela apresentou
estudos a uma Comissão do Ministério do Planeja
mento, cujas conclusões agradaram bastante ao
IBAM. Isso não quer dizer que estejamos satis
feitos, que aquilo era tudo o que se podia obter,
mas consideramos que foi um grande progresso.

Acho que é uma contribuição muito grande para
a Constituinte, e por isso mesmo evitamos entrar
em certos detalhes da reformulação do sistema
tributário, que transcendem à questão municipal,
evidentemente.

Portanto, aqui nas nossas propostas há coisas
a respeito de finanças, como vamos ver, mas a
essência disto, como estávamos confiando no tra
balho dessa Comissão de Descentralização, que
o Planejamento organizou, deixamos à parte,
mesmo porque se nos perguntassem hoje, com
toda sinceridade, quanto por cento o município
deveria ter desses impostos etc... Acho que essa
matemática não está ao nosso alcance, a menos
que, ao mesmo tempo, disséssemos que não há
lógica que numa mesma cidade possa haver via
dutos federais, estaduais e municipais; postos de
saúde federais, estaduais e muncipais; uma rede
primária de ensino municipal ao lado de uma
estadual. Temos caminhos para evitar isso, pouco
a pouco. Achamos que isso não se resolve da
noite para o dia. Curitiba está dando um exemplo
formidável, e outras cidades também, no sentido
de articular-se com o INPS e cuidar do atendi
mento da população, sem o INPS estar presente,
e acabaram-se as filas em muitos municípios on
de isso ocorre.

Essa delegação é uma etapa no processo. Juiz
de Fora também tem uma experiência desse tipo
com o INPS - está aqui seu ex-Prefeito, atual
Constituinte, representando sua região.

Portanto, enquanto não tivermos uma certa or
dem no sistema de competência concorrentes,
desafio alguém que diga que tem, matematica
mente, solução. Isto não quer dizer que não se
possam colocar números, como a Subcomissão
colocou. Foi uma proposta razoável, longe de ser
o ideal, mas a resposta ideal s6 será possível quan
do chegarmos a uma esquema muito mais lógico
de repartição de encargos.

É cIaro que sabemos que não podemos imitar
a Dinamarca facilmente, onde 70% de todos 05
gastos públicos quem faz é o município, ou como
função própria ou como função delegada. OEsta
do - que dizer, a Nação - só tem 30% para
as Forças Armadas, o Parlamento, a Coroa, o
Governo central, as Cortes superiores e as rela
ções exteriores. Nada mais. Não queremos propor
isso, porque sabemos que não é fácil, mas um
mínimo de ordem é necessário. Daí este esclareci
mento, para não parecer que nos desinteressa
mos da questão das receitas. Absolutamente.
Apenas achamos que ela está condicionada a is
so.

Sei que o tempo é limitado. Temos aqui 18
propostas, que mencionarei rapidamente. Algu
mas já foram consolidadas numa articulação que
estamos fazendo. Estamos começando a fazer
a articulação - vamos fazer rápido, para mandar
para esta Subcomissão - de todas as nossas
propostas. Já articulamos quatro proposições
nesse documento distribuído, denomínado "Au
tonomia Municipal". Aqui ainda caberia, num §
4°, a disposição sobre os Conselhos de Contas
dos Municípios, que o IBAM propõe sejam genera
lizados. O que se faz hoje no Amazonas, no Ceará,
na Bahia, no Pará, no Espírito Santo ...... são seis
os Estados que têm isso - e em Goiás, gostaría
mos que fosse generalizado. Cabaria aqui um §
4°, mas isso foi feito com muita pressa. Aten
dendo, inclusive, a uma solicitação que nos fez_
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ontem o Constituinte Mauro Miranda, aqui pre
sente, estamos apressando a articulação de todas
as nossas propostas.

CImaprimeira proposta, e que pode ser a mais
revolucionária, é a inclusão expressa do município
como parte integrante da Federação. Sei que isso
pode provocar escândalo em muita gente, mas,
como dizemos aqui, a verdade é que cada federa
ção é diferente. Não existem duas iguais. Entre

'todas as federações do mundo - em número
de quatorze - ninguém conseguiu encontrar
duas exatamente iguais, até hoje. Todas são dife
rentes, inclusive as anglo-saxônicas, que têm mui
to em comum, mas são diferentes em pontos
importantes.

Propomos, então, que seja oficializado o que
já acontece de fato. Juristas há que esposam essa
tese. Eu a esposei há muitos anos, há 25 ou 30
anos, e ela foi defendida por muitos juristas, inclu
sive por HelyLopes Meirelles:para efeitos práticos,
o município já é elemento da Federação, consti
tutivo da Federação. E queremos fortalecer o mu
nicípio no Brasil temos de fortalecê-lo não só fren
te ao Governo Central: temos de fortalecê-lo tam
bém frente ao Governo Estadual. Esta é uma dire
triz básica desse trabalho do 1BAM.

As conquistas que vêm de 1934 devem ser
mantidas e ampliadas. Não temos de começar
tudo de novo. As conquistas de 1934 formam
importantes. Aconcretização da conquista da au
tonomia municipal, expressa-em termos concre
tos, como está no papel distribuído, foi da maior
importância, e isso veio em 1934. Essa é uma
proteção não tanto contra o Governo Federal, mas
sobretudo contra os Governos Estaduais. Sabe
mos que, com exceção de poucos Estados, é
muito comum a interferência estadual sobre os
prefeitos. Se em alguns Estados isso provoca uma
reação tão grande que os governadores já não
se atreveriam a fazê-lo, na maioria dos Estados
os governadores se sentem muito à vontade para
intervir.

Essa é a primeira proposta. A segunda é de
que os municípios tenham suas próprias leis orgâ
nicas, como está dito aqui. A terceira é limitar
os casos de intervenção no município aos mes
mos casos de intervenção no Estado. O que for
aplicado para o Estado o será para o município.
E não pode ser de outro modo, se aceitarmos
que o muniCÍpio é parte integrante da União, e
mesmo se quisermos respeitar a autonomia mu
nicipal. A quarta é configurar a autonomia muni
cipal pela eleição do seu governo. Outro ponto
da luta do lBAM é a competência exclusiva para
a prestação de serviços públicos de caráter predo
minantemente local, para evitar essas competên
cias concorrentes, ainda que o processo possa
ser gradual - não temos ilusão. E também para
poder legislar supletivamente com a União e o
Estado no que diz respeito aos serviços sociais.

Os serviços que devem estar a cargo do muni
cípio devem ser aqueles que dizem respeito ao
dia a dia da população. Isso é o que acontece
onde há verdadeira descentralição. Não tem mais
nenhuma lógica, no Brasil de hoje, que o Estado
membro tenha escola de primeiro grau. Não tem

.nenhuma lógica. Se isso não pode passar de uma
hora para outra, que haja um processo gradativo,
mas sabemos que se há um campo dificil para
conseguir a descentralização é exatamente essa,
porque a influência política da Secretaria de Edu-

cação é de tal modo que os Estados vão pensar
muito em fazer isso voluntariamente.

Temos também outra proposta que é a de de
volveraos Estados, por suavez,o estabelecimento
de condições mínimas para a criação de muni
cípios. Trazer isso para a União, como reação
a alguns abusos que se praticaram, não se justi
fica. O Estado deve voltar a fazer isso, desde que
haja um plebiscito da população interessada, e
também que o novo município seja obrigado a
prestar determinados serviços, sob pena de ser
extinto. Se criar um município que não faz nada
durante anos seguidos, isso não tem lógica. Essa
é uma proposta que também é esposada por ou
tros órgãos municipalistas, no Brasil.

Outra proposta é dar aos vereadores o mesmo
tratamento, no que diz respeito a inviolabilidade
e imunidade, que se concede aos deputados fede
rais, senadores e deputados estaduais. A posição
do IBAM é a de que os vereadores são agentes
políticos, do mesmo modo que os prefeitos tam
bém o são, e a responsabilidade dos prefeitos
deve estar na memsa linha adotada para os Gover
nadores e para o Presidente da República. Fize
mos um grande progresso considerando os ve
readores e prefeitos agentes políticos. Não são
funcionários, não estão sujeitos a nenhuma hie
rarquia que não seja o cumprimento da lei e das
decisões judiciais.

Também não quisemos entrar na questão me
tropolitana, porque sabemos que há muitos estu
dos sobre isso. O que dissemos aqui é que o
município tem de estar presente nas entidades
metropolitanas, na formulação de políticas e na
administração. Não basta o tal Conselho Consul
tivo, é preciso que os municípios participem. En
quanto não se conseguir isso não se conseguirá
região metropolitana funcionando em nenhum
lugar do mundo. Fizemos no IBAM um estudo
para a Conder-quando eraSecretário Francisco
Omellas - de 45 regiões metropolitanas em 19
países.

Só funciona a região metropolitana, nesses paí
ses de todos os tipos, se os municípios participam
da gestão. Se os municípios são apenas ouvidos,
não funciona. Na Holanda há três, e a única que
funciona é onde os municípios participam, que
é a de Roterdã. As outras duas não funcionam,
porque os municípios não fazem parte do pro-
cesso decisório. .

Uma outra proposta nossa é abolir a compe
tência da União para legislar sobre remuneração
de vereadores. A intromissão da União nisso só
deu confusão. Não há nenhuma razão. A tradição
brasileira sempre foi a de que isso é regulado
pelos Estados e pelos municípios. Havia uma tra
dição, em muitos Estados, de que o vereador
não era remunerado, e também funcionava. En
tão, que se deixe os Estados e os municípios
resolverem essas questões. A CIniãosó veio con
turbar a questão, quando se meteu nisso, nos
últimos anos. Houve uma reforma em 1975, uma
emenda constitucional, e uma lei complementar
de 1985.

Outra proposta é que os municípios participem
de todos os impostos federais etc. Está na pro
posta que os municípios participem de todos os
impostos federais - a proposta da Comissão de
Planejamento trata disso - e também a abolição
de quaisquer vinculações ou prioridades para a
utilização pelos municípios de suas quotas cios

tributos partilhados, tanto federais como esta
duais. Também a Comissão adotou isso exceto
quanto ao Finsocial, o novo Fundo Social. Há
normas a respeito da utilização disso, mas todos
os demais dinheiros são livres.

Outra proposta, que gostaríamos de ver imple
mentada é destinada a evitar a manipulação no
cálculo das transferências dos tributos partilhados
com os municípios. Isso também se estende aos
Estados, mas, naturalmente, aqui não tratamos
de Estados. É no sentido de que haja represen
tação das associações municipais, no caso das
entidades municipalistas, nesse cálculo, para evi
tar essas manipulações constantes. De vez em
quando o Governo Federal manipula tremenda
mente, e os Governos Estaduais também, em re
lação ao ICM. Isso só acabará quando a entidade
municipalista puder representar e acompanhar.
Considero esta uma das propostas de maior im
portância, não s6 para proteger os municípios
dessas manipulações, mas par fortalecer o movi
mento municipalista. Poucas coisas dariam mais
força ao movimento municipalista, no Brasil, do
que a Proposta na 12.

A de n" 13 diz respeito à revisão dos critérios
para lançamento do Imposto Territorial Rural,mas
dísso a reforam já cuidou, porque havia tantas
manipulações, tantas taxas adicionais, que, de im
posto mesmo, era a terça parte o que o município
recebia, e a União ficava com dois terços, com
o nome disfarçado de taxas, que iam para o lncra,

A 14" proposta é a abolição da competência
para fixaralíquotas, conceder isenções de impos
tos municipais, legislar sobre tributos municipais,
salvo quanto a conflitos de competência e regula
mentação das limitações constitucionais ao poder
de tributar. Essas isenções, concedidas à custa
dos Estados, afetam os municípios. Afetam os
Estados - o Rio Grande do Sul sofre muito com
isso, e muitos Estados sofrem com o ICM- e
os municípios pegam a rebarba desse problema.
Quanto às limitações às alíquotas municipais, não
tem cabimento. Creio que a Comissão de Interpre
tação do Planejamento, tratou disso bastante ade
quadamente. Pode ser que haja algum aperfeiçoa
mento a ser feito.

Uma outra proposta, esta sim uma proposta
muito importante. Estava na hora de acabar, no
Brasil, com as transferências negociadas. Isso
agora do "pires na mão", a necessidade de agir
de acordo com os olhos de quem pede - sabe
mos que "cor dos olhos" quer dizer outra coisa,
não é? - isso deveria ser limitado exclusivamente
ou a caso de calamidade pública ou quando se
tratar de realização de planos e programas com
objetivos claramente definidos, onde esteja pre
vista a participação estadual ou municipal na sua
implementação. O que propomos é que acabem
as transferências negociados, esses pedintes de
"pires na mão", tanto em relação aos Estados
como em relação aos municípios. Que não haja

transferências negociadas da CIniãopara os Esta
dos e municípios e não haja transferências nego
ciadas dos Estados para os municípios.

Muito bem. Só faltam duas propostas. Resti
tuição ao Poder Legislativo Municipal do direito
de iniciativade leis de caráter financeiro que envol
vam despesas. Isso afeta Congresso, as Assem
bléias Legislativas e as Câmaras Municipais. Não
podemos continuar com um sistema no qual o
Executivo é o dono absoluto do orçamento. FaI-
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tou a devida coragem a quem fez o texto que
aí está de dizer que o Legislativo não tem nada
a ver com o orçamento, ao invés de usar o circun
lóquio que usou. Mas é o que acontece de fato.
Isto tem de acabar, nos três níveis. Funcionou
assim, bastante bem, durante muito tempo, mas
sempre houve correção dos abusos.

A 16- proposta trata da iniciativa de leis de cará
ter financeiro que envolvam despesas. Comete
ram-se abusos muito grandes no passado.

A 17' proposta trata do restabelecimento da
competência do Legislativo para alterar ou mes
mo rejeitar a proposta orçamentária.

Finalmente a 18'proposta do IBAM é no sentido
de que se universalizem os conselhos de contas
ou Tribunais de Contas estaduais para cuidarem
de assuntos municipais. O IBAM acompanha a
experiência de seis Estados brasileiros a respeito:
Bahia, Goiás, Amazonas, Pará, Maranhão, Espírito
Santo. Vimos que é uma experiência muito boa.
Esses Tribunais ou Conselhos de Contas muni
cipais conhecem muito melhor a realidade dos
municípios do que os Tribunais de Contas esta
duais, que têm de cuidar de muitas coisas. Essa
experiência é boa, e queremos que cada Estado
tenha um Tribunal ou conselho de Contas como
órgão auxiliar da Câmara no controle externo das
contas municipais, sem mudar o resto.

O que propomos, é a universalização da expe
riência desses seis Estados.

Sr. Presidente, são estas as propostas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa ao Plenário que após
as exposições haverá debates com os Srs. Consti
tuintes, que podem argüir os expositores nos te
mas que acharem conveniente.

Passamos a palavra ao Dr. Nivaldo Krieger, Se
cretário-Geral da Associação Brasileira de Municí
pios - ABM, que disporá de vinte minutos para
sua exposição.

O SR. NNALDO KRIEGER - Sr. Presidente
desta Subcomissão, Constituinte LuizAlberto Ro
drigues, Senhores integrantes da Mesa, Srs. Pre
feitos, Srs. Constituintes, a Associação Brasileira
de Municípios comparece honrada e altamente
distinguida com o convite para participar desta
Subcomissão, com sua opinião, com seus pontos
de vista.

AAssociação Brasileira de Municípios tem uma
história. Ela surgiu antes da Constituinte de 1946;
dela participou e, durante esse período, até o pre
sente, lutou pela autonomia, pela independência,
pelo bem-estar e pela eficiência do município bra
sileiro.

Hoje, estamos diante de um momento muito
especial e a presença das áreas municipalistas
do País tem um significado muito importante.

Trouxe um trabalho, que já foi distribuído, ao
qual não me aterei, fixando-me apenas nos pontos
essenciais. Iniciamos pela afirmação de que já
tínhamos conhecimento do trabalho do IBAM,
uma vez que já foi distribuído aos Municípios bra
sileiros há algum tempo.

O SR. DIOGO LORDELLO DE MELLO - É
do ano passado.

O SR.NIVALDO KRlEGER- Exatamente. Se
ria redundante repetirmos as afirmações feitas
pelo primeiro expositor. Cabe-nos o dever de.con
cordar com a maioria destes itens. fazendo deles

também a nossa proposta, se assim permitir o
IBAM.

O SR. DIOGO LORDELLO DE MELLO- Isto
só honra o IBAM.

O SR. NIVALDO KRlEGER- Seria reduntante
afirmar pontos já abordados. Entretanto, quere
mos referir-nos de forma sucinta a algumas ques
tões que nos parecem fundamentais e que não
estão enfocadas neste trabalho.

A primeira é qualificar o município como ente
federado.

A Constituição atual não define o município
como ente federado. E a Federação, regida pela
nova Constituição, definíria como entes federados
a União, os Estados e os Municípios. Esta é a
posição da Associação Brasileira dos Municípios.
Conseqüentemente, é nosso desejo a confirma
ção do princípio da tripartição dos poderes 
União, Estado e Município -, definindo-se ~a

Constituição o município como ente federado.
Os aspectos relacionados à reforma tributária

deixarão de ser abordados nesta Subcomissão
porque há outra Subcomissão tratando do mes
mo tema. Entretanto, a autonomia do município
está profundamente ligada à questão tributária,
em função das rendas.

Queremos ater-nos ao tema desta Subcomis
são: municípios e regiões.

Começaríamos por afirmar que não é possível
mantermos a saúde da Federação sem conside
rarmos as grandes disparidades regionais, as
grandes diferenças econômicas, culturais e fisicas
de nosso País. Talvez este seja um dos fulcros
principais das crises constantes que a República, .
que a Federação, que a Nação, que o País ~m
enfrentando ao longo do tempo, em consequen
cia da injustiça na distribuição dos meios e dos
recursos.

Como proceder? Também há neste caso uma
vertente do IBAM: a tipificação dos municípios,
com o que estamos plenamente de acordo. Será
impossível reorganizarmos a Federação com ba
se num princípio genérico, tratando igualmente
entes desiguais. Essa desigualdade das regiões
- para nos atermos ao tema da Subcomissão
- precisa ser considerada. Para isso, é preciso
também que, dentro das regiões, sejam conside
radas, objetiva e, praticamente, as condições pe
culiares de municípios típicos e atípicos.

Citaria alguns exemplos: um centro siderúrgico
num município portuário, um centro minerador
num município rural, um município dormitório,
um município tipicamente rural, um município
com grande base física e um município tipica
mente urbano. Citaria o caso de Nilópolis, no Rio
de Janeiro, com 156 krrr', com um teto de 500
mil habitantes. Essas atipicidades, essas diferen
ças municipais e regionais precisam ser tratadas
de forma específica na Constituinte.

Sobre esse aspecto - pedimos licença aos
Srs. Constituintes para chamar-lhes a atenção 
são importantes os procedimentos na compc;>
sição da distribuição dos meios, segundo sua pro
pria origem, segundo sua própria geração, e tam
bém segundo seu consumo, de forma que um
centro assim caracterizado não produza uma terrí
vel distorção no município onde existem ainda
tremendos estímulos a desmembramentos artifi
ciais, produzindo anomalias inaceitáveis dentro
de um sistema que predslIleI' justo.

Por exemplo: localiza-se uma determinada fá
brica numa queda-d'água, no extremo de um mu
nicípio, que até então não passava de um p~eno

distrito. Passa aquele centro a se constituir' na
maior fonte geradora de receita. Imediatame~t~

se propõe o seu desmembramento e o muruci
pio-base fica totalmente desprovido daquele re
curso, sofrendo conseqüências terríveis, pagando
um preço muito alto em conseqüência dos efeitos
colaterais produzidos. Aquele município, então,
passa a viver uma atipicidade, transformando-se
num município riquíssimo, poderoso, sem, contu
do dar uma contribuição efetiva ao conjunto.

Áidéia da ABM é fortalecer a Federação, a
unidade nacional, criar um clima nacional de en
tendimento entre regiões pobres, regiões ricas,
municípios aItamente industrializados, municípios
rurais, municípios pobres. De que forma? Através
de uma correção no sistema tributário, a qual
proporemos na sexta-feira na Comissão Temá
tica, para que se procure atingir esse ideal de
fazermos a Federação forte, unida, onde as popu
lações que vivem no território dos municípios sin
tam que são contribuintes e que também rece
bem a solidariedade de outros grupos altamente
beneficiados por um sistema que se revelou pro
fundamente injusto, como o atual.

Para ilustrar esta afirmativa, gostaria de citar
como exemplo gritante a evasão de riquezas ex
traídas pelas instituições captadoras de recursos
para o sistema financeiro nacional. O esforço de
um grande grupo de brasileiros, num determi
nado território, acaba frustrando-se pela falta de
projetos locais, pela falta de i~cremento às ativi~a

des locais, porque o nosso sistema legal permite
que esses recursos sejam totalmente sugados e
aplicados, sem nenhuma discriminação, no pro
cesso de desenvolvimento nacional, segundo in
teresses de grupos financeiros que captam os
recursos, não obedecendo a alguma parcela de
interesse das fontes geradoras do recurso.

Estamos propondo que se inclua na Consti
tuição um parágrafo obrigando os organismos
captadores de poupança a aplicarem determina
do percentual dessa arrecadação em programas
e projetos locais.

Dois pontos altamente positivos surgem daí:
a importância de permanecer um percentual des
sa poupança na localidade e o conhecimento,
a capacidade das instituições financeiras de cola
borarem com o Governo e com a comunidade
local em projetos viáveis na região, concorrendo
para a descentralização do sistema econômico
e do desenvolvimento econômico que se concen
tra negativamente em pólos muito conhecidos,
como São Paulo e outros.

Por outro lado os municípios buscariam o ru
mo da promoção do seu desenvoMmento, im
plantando uma nova concepção de desenvolvi
mento, um novo conceito de governo local, por
que sendo o município considerado ente federa
do, passa a ser realmente uma esfera de governe:>,
Quando o município for pequeno ou se sentir
frágil para enfrentar problemas. de desenvo~

mento regional - atenho-me all:!da, à ~uestão

do município e regiões - devera associar-se a
outro grupo de municípios ou a ou~os municípios
afins e em conjunto, promover projetos que esca
parí~ da órbita, quase que exclusiva, hoje, do
financiamento através dos órgãos oficiais, obri
gando essas entidades a aplicar, com absoluta
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segurança, os recursos captados na fonte gera
dora dessa riqueza,que são os particulares, venha
ela da agricultra, da indústria, da pecuária, e so
bre~tudo da zona rural, gerando um percentual
de nqueza que se evade. Muitas vezes nós os
municipalistas, nos deparamos, perplexos, ~om
o fato de as populações rurais e locais exigirem
dos governantes providências que não estão a
seu alcance, porque essa realidade não foi perce
bida e não houve um processo legal de estanca
mento dessa sangria que empobrece o interior
brasileiro.

Não consta da proposta do IBAM, mas quere
mos aduzir como sugestão a necesidade de o
municípi.?instituir uma contribuição - hoje, este
poder nao lhe pertence, nem aos Estados, so
mente à União - através da sua Câmara de
Vereadores, dentro do princípio da autonomia do
muncípio, dentro do princípio constitucional de
peculiar interesse, que duraria apenas durante o
mandato do prefeito que a instituiu, para que não
se adentre num processo comprometedor ao lon
go do tempo; uma contribuição que possa per
mitir à sociedade local resolver um problema para
cuja solução ela não dispõe de meios nem de
recl;lrsos. Nas nossas andanças municipalistas
muitas vezes nos deparamos com prefeitos diante
de uma exigência da sociedade e a inviabilidade
de sua realização por absoluta falta de compe
tência do município para gerar a renda, o recurso.
A ABM propõe que essa prerrogativa que hoje
só pertence à União seja estendida também aos
municípios, dentro do conceito de autonomia.

Sugerimos ainda que seja melhor definido o
que está contido na Constituição de 1891 e nas
que a sucederam, a de 1934, a de 1937, a de
1946 e a de 1967,com relação ao peculiar inte
resse: "Tudo quanto for de seu peculiar interesse,
pertence à atribuição do município". Mas o que
é seu peculiar interesse? Gostaríamos que fosse
destacado o poder de propulsão que o município
detém para promover o desenvolvimento no seu
meio, com esfera de governo igual ao Estado,
igual à União. Hoje, apenas os Estados e a União
dão-se ao luxo de propor programas de desenvol
vimento. Se o município quiser ter um programa
de desenvolvimetno, terá de romper uma cadeia
~ bater às portas do Estado e da União, cujos
interesses nem sempre coincidem com os da pró
pria localidade.

E ainda um destaque especial para a automa
ticidade das transferências. Trata-se de uma gran
de conquista, que dá à localidade muita persona
lidade e às populações locais a sensação de real
mente viverem uma plena autonomia. Tal con
quista deve ser preservada e ampliada dentro de
critérios de especial justiça e de eqüidade que
se quer estabelecer na nova Consittuição, pois
o sistema tributário nacional é extremamente iní
quo.

Para encerrar, e ilustrando esta afirmação, rapi
damente mencionaremos dois dados, que já são
do conhecimento de V.Ex'- para reforçar a nossa
posição de desejo de alteração de um processo
e nao de remendo do processo existente: a inter
rupção do ISS. Extinguir o ICM, o ISS e interrom
per a cobrança de alguns tributos que devem
ser incorporados a outros sistemas, assunto que
será tratado na próxima reunião, sexta-feira.

~ara que se te~a uma idéia, um dos problemas
mais graves do sistema tributário atual é a pro- -

fun~a regressividade. O que tem menos paga
mais. As camadas mais ricas, que representam
20% da população, contribuem com apenas 7,5%
da sua renda no processo tributário. As camadas
médias, com 15% e as de baixa renda, com 25%.

Então, interromper a reqressrvidade e propor
um processo progressivo parece-me que estabe
leceria eqüidades. Estabeleceria eqüidades e ex
tinguiria a iniqüidade que se perpetuou ao longo
do tempo. Depois de vinte anos de vigência do
sistema tributário é possível fazer-se dele uma
análise correta. Este dado final é o tiro de miseri
córdia sobre um sistema que conscientemente
precisa ser interrompido. Recai sobre o trabalho
até 50% de contribuição. Se duas pessoas perce
bem os mesmos valores, uma pelo seu trabalho
e a outra pela renda do capital, aquela pode pagar
até 50% e esta receber estímulos. Então, há um
~riviIégio para os ganhos de capital. Finalmente,
e este quadro desastroso que quero deixar regis
trado para formarmos consciência da necessi
dade de interrupção deste processo e não partir
mos para uma posição de remendo, que não vai
consertar a situação.

O desajuste evolutivo das receitas da União e
Estados em relação ao crescimento da renda in
terna. A União, durante a década de 70, até o
ano de 1983, manteve uma média de 11% da
sua receita, dos seus rendimentos sobre a geração
da renda nacional. O que aconteceu com os Esta
~os e os municípios? Na década de 70,os Estados
tiveram reduzida sua participação de 8% - já
estavam aquém em função do lCM, que é um
tributo de produção e não de consumo - para
3% em relação à União. Na década de 70 até
80, caíram de 8% para 5,8%. Há informações
- não são dados que eu possa registrar nesta
Sub~omissão - de que hoje esta participação
estaria apenas em 4% em relação à renda. Daí
o drama dos ex-governadores, dos governadores
atuais, dos prefeitos: debatem-se diante das difi
culdades e muitas vezes batem na tecla errada
pedindo a correção apenas do Fundo de Partícl
pação, quando isto não é a solução. Aumentar
2% do Fundo de Participação é um engano, um
erro. E preciso reformular em profundidade o sis
tema, que, além de ser altamente regressivo, pre
mia extraordinariamente a União, que tem a prer
rogativa da arrecadação, como ocorreu ao longo
do tempo através de outros tributos, e a prerro
gativa de fazer concessões em cima do ICM com
recursos que pertencem aos Estados e aos muni
cípios, concessões que muitas vezes são altamen
te danosas à economia do Estado, que, sem ne
nhuma outra compensação, produziram este qua
dro terrível e indefensável.

Então, neste momento, a Associação Brasileira
de Municípios vem propor o fortalecimento do
município, das regiões, através da interrupção de
um sistema iníquo que já não serve mais ao tempo
em que nos encontramos.

Assim, encerro estas palavras agradecendo a
atenção de todos e colocando-me modestamente
à disposição de quantos aqui se encontram para
o debate que se estabelecerá em seguida.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência solicita aos Srs. Constituintes
da Subscomissão que não deixem de assinar o
livrode presença.

Lembra, ainda, que aqueles que quiserem fazer
indagações aos expositores devem increver-se na
folha própria.

Concedo a palavra ao expositor da Frente Na
cional Municipalista,o Prefeitode Barroso, Sr. BaI
donedo Arthur Napoleão, que terá também vinte
minutos para fazer a sua ~xposição.

O SR. BALDONEDOARTHUR NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa,Srs. Consti
tuintes, companheiros prefeitos, Srs. assessores
municipais e Srs. vereadores aqui presentes. Em
primeiro lugar, em nome da Diretoria da Frente
Municipalista Nacional, agradeço ao Presidente
da ~~bcomissão pelo convite que nos fez para
participarmos desta sessão.

Quero pedir licença aos companheiros da Fren
te Municipalista e da ABM para ressaltar não só
como prefeito, mas como um profissional de ad
ministração pública, a importância da presença
nesta reunião do IBAM, especialmente represen
tado pelo seu grande fundador, criador, ideali
zador e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores
conhecedores da questão municipal no Brasil
~rofessor Diogo Lordello de Mello,a quem peç~
licença para falar sobre esta matéria, como seu
ex-aluno na Fundação Getúlio Vargas, e de quem
ti~ei as primeiras razões para me dedicar à profis
sao da administração pública, especialmente da
administração municipal.

Gostaria de informar que a Frente Municipalista
Nacional está desenvolvendo seu trabalho em
duas direções. Uma diz respeito à reforma tribu
tária de emergência, que trouxe a Brasilia,há pou
cos dias, mais de dois mil prefeitos e mais de
mil vereadores. A referente proposta está neste
momento nas mãos dos MinistrosAnibalTeixeira
e Dílson Funaro, num processo de discussão de
cada reivindicação que os municípios brasileiros,
através da Frente MunicipalistaNacional, apresen
taram ao Governo federal.

A outra direção, como não poderia deixar de
ser, é a da Constituinte. Haviamos programado
uma reunião na semana passada, aqui, em Brasí
lia, com o MinistroAnibal Teixeira, para tratar da
nossa proposta de reforma tributária de emer
gê~cia, e, ~bém, para o dia seguinte, uma prí
rneira reumao das entidades municipalistas nacio
nais, para tentarmos consolidar em um documen
t~ ~maproposta do movimento municipalista bra
síleíro a ser encaminhada aos Srs. Constituintes.
Em decorrência de um pedido do Sr. Ministro,
que não havia tratado ainda, de diversas questões
com o Ministro da Fazenda, adiamos a reunião.
Estava programada a presença, nessa reunião,
do IBAM, da Confederação Nacional dos Municí
pios. da Frente Municipalistae da ABM. Esta era
e é ainda, nossa intenção. Gostaríamos de ofere
cer subsídios commais profundidade e mais deta
lhes para esta Subcomissão. Esperamos fazer es
ta reunião na próxima semana aqui, em Brasília,
para qu~ pos~mos discutir os enfoques ligeira
me~te ~jfereclados. das entidades municipalistas
nactonais, de maneira a facilitarmos,o mais possí
vel, o .trabalho dos Srs, Constituintes no que diz
respeito ao nosso pensamento, para o melhor
entendimento das nossas reivindicações.

De maneira que o que temos a dizeraqui como
contribuição da Frente Municipalista, é que nós
temos, nestes últimos meses coletado relatórios
atas, manifestos de associações microrregionai;
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de municípios, de encontros regionais de muni
cípios pelo País afora, de documentos como o
do lBAM, aqui apresentado hoje pelo Prof.Lorde
llo, na tentativa de tomarmos posição a respeito
de cada item, de maneira objetivaclara e precisa,
a ser encaminhada à Constituinte. Esse docu
mento - e repito - deverá ser finalizado na próxi
ma semana, com a participação também da Con
federação Nacional de Municípios.

Entendemos que todo esforço deve ser feito
por nós, prefeitos, que estamos agora com a res
ponsabilidade de administrar os municípios neste
tempo de Constituinte, no sentido de ultrapas
sarmos os limites das nossas instituições, para
colaborarmos com os Srs. Constituintes, no sen
tido de que realmente a nova Constituição promo
va a Federação, o fortalecimento dos municípios.
Entendemos ser esta uma gigéiltesca tarefa. Co
nhecemos os vícios do sistema político-adminis
trativo que vigora no País. Entendemos os vícios
autoritáros, os vícios centralízadores, os víciosau
tocráticos, burocráticos etecnocráticos que domi
nam principalmente a maquina de Brasília.Enten
demos ainda ser da maior importância o trabalho
desta Subcomissão.

Nós, da Frente MúnicipalistaNacional estamos
prontos a colaborar, Sr. Presidente, em todos os
momentos, e estamos acompanhando de perto
o trabalho que se está iniciando aqui nesta Subco
missão.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para
mencionar aqui algumas das posições já cristiza
das nas discussões que temos tido na Diretoria
da Frente Municipalista Nacional e nos nossos
encontros, principalmente com referência a colo
cações aqui feitas pelo Prof.Lordello.Eu mencio
naria as seguintes. A questão da organização mu
nicipaltem de ter a participação do próprio Gover
no municipal,principalmente por termos a obriga
ção de respeitar a diversidade de situações no
País. É preciso que a Constituição respeite a ne
cessidade da definição de uma tipologia de muni
cípios brasileiros. Inclusive, tenho conhecimento
da experiência de outros países, onde os govemos
municipais são adequados, em países com admi
nistração mais desenvolvída do que a nossa, em
que as administrações municipais não se limitam
apenas ao modelo nacional, elaborado à distân
cia, mas respeitem, na medida do possível, e den
tro dos limites de recursos disponíveis, tipo de
vída, o tipo de modelo econômico, de modelo
social, o tipo ecológico de cada município bra
sileiro.

Não poderemos, de maneira laguma, conviver
com legislações determinadas a partir de Brasília
e até dos 'Estados, que impõem aos municípios
as mesmas exigências. Esta é uma das maiores
contribuições que a Subcomissão poderá dar ao
município,brasileiro, a possibilidade de ele mes
mo estabelecer o seu próprio perfil de atímínis
tração municipal, a sua própria LeiOrgânica. Que
haja algumas orientações federais, evidentemen
te, e até estaduais, mas que o município possa,
com a capacidade de entender sua própria reali
dade, definircomo administrará 05 seus próprios
serviços, seus próprios problemas e, principal
mente, como usará seus próprios recursos. De
maneira que a proposta do IBAM, de participação
do município na elaboração da sua LeiOrgânica,
é uma das bandeiras da Frente MunicipalistaNa
cional.

Isto está relacionado a outra proposta do IBAM,
que é a de que os serviços públicos de natureza
local sejam executados pelas prefeituras. Não en
tedemos como um país pobre, um país de recur
sos financeiros limitados na sua administração
pública possa dar-se ao luxo do paralelismo, da
superposição. Não entendemos como um gover
no federal se disponha a dar recursos para meren
da, para educação pré-escolar, para educação co
munitária, para educação de primeiro grau, ao
mesmo tempo em que as Prefeituras - que têm
os seus governos montados, os seus Departa
mentos de Educação, suas Secretarias de Educa
ção, seus órgãos municipais de educação - este
jam lá conhecendo a realidade, vivendo a reali
dade e tendo que dar soluções para esses mes
mos problemas, para essa mesma comunidade,
com recursos escassos.

Está aqui a grande luta do municipalismo e
uma grande área para que esta Subcomissão es
tabeleça o limite, para que o Estado queira ir ao
município. Principalmente Estados grandes, co
mo acontece, no País, com as capitais tão distan
tes dos municípios do interior,se propõem a man
ter um aparato enorme, muitas vezes caro, absur
damente ocioso, quando o município poderia es
tar fazendo isso com muito menos recursos. A
imprensa divulga o pronunciamento de autori
dades federais dizendo que o que o município
faz com um, o Estado faz com três, e o Governo
Federal faz com dez. Nós queremos que isso saia
da retórica, saia da imprensa apenas e passe para
a realidade. Que o município tenha competência
e recursos para atuar nesta área de prestação
de serviços públicos tipicamente locais.

Outra coisa - e o companheiro Nivaldofalou
aqui, no finalda sua exposição - é a necessidade
de que a participação dos governos municipais
na distribuição de tributos arrecadados pelo Go
verno federal e pelos Governos estaduais seja feita
de maneira automática, como agora está aconte
cendo em muitos Estados com o IPVA O contri
buinte mesmo é quem faz a conta dos 50% que
cabem ao Estado e dos 50% que cabem ao Muni
cípio. Não entendemos como, até hoje, o FPM,
a principal receita para mais de 80% dos muni
cípios brasileiros,demore mais de 70, 80, às vezes
90 dias para chegar aos cofres municipais, a partir
do momento em que o Imposto de Renda e o
IPI são arrecadados pela máquina do Governo.
Não entendemos como os computadores fede
rais ainda não estejam dando soluções aos pro
blemas como esse - exatamente no Fundo de
Participação, que signfica a vida para mais de
80% dos municípios brasileiros.Gostaríamos que
a nova Constituição estabelecesse o princípio de
que a transferência, para os municípios, desses
recursos administrados pelo Estado e pelo Gover
no Federal seja automática.

Outra questão levantada aqui é a da neces
sidade da participação do Movimento Municipa
lista, das entidades municipalistas no processo
de arrecadação, de distribuição e na fiscalização
mesmo da administração dos tributos estaduais
e federais. É um absurdo, que eu gostaria de
aqui ressaltar em caráter de denúncia, que o País
chegue ao final deste século sem os governos
municipais, nem os Governos estaduais saberem
quanto o Governo Federal está arrecadando nos
limites dos municípios e nos limites dos Estados,
e quanto ele está distribuindo. VIVemos - na rní-

nha opinião pessoal- em um quadro romântico
de infinita confiança na seriedade e na compe
tência das burocracias estaduais e federais, que
arrecadam e manipulam os recursos, que são
propriedade dos Municípios e dos Estados. Isto
é também democracia. A transparência - como
está na moda dizer na Nova República - tem
que acontecer na arrecadação, na administração
e na distribuição dos recursos dos tributos parti
lhados.

Gostaríamos de ver na Constituição estabele
cida a garantia de que o município, soberana
mente, dentro dos limitesda sua autonomia tenha
a possibilidade de, através, por exemplo, das suas
entidades representativas, participar das informa
ções dos organismos arrecadadores dos Estados
e dos municípios. Temos lutado no sentido de
que seja não apenas limitada,mas abolida a com
petência da União para dar isenção de tributos,
como acontece hoje com o 1eM,isento nas expor
tações dos produtos manufaturados. O ICM é da
competência dos Estados, sendo 80% para os
Estados e 20% para os municípios. Não entende
mos sob que alegação, com base em que, com
que justiça a União fica, segundo informações
que temos, com 70% da renda pública nacional
e também com o poder de dar isenção de tributos
estaduais e municipais nas suas políticas econô
micas. Entendemos que isso não é da compe
tência da União, fere a autonomia dos Estados,
dos municípios e a Constituição.

Gostaríamos, Srs. Constituintes, que a nova
Constituição que o País receberá, forjada, elabo
rada pela suas mãos, não permita nunca mais
que um órgão do ExecutivoFederal, sob qualquer
alegação, descumpra uma determinação da pró
pria Constituição. Não entendemos como o Con
gresso Nacional, na s\ia soberania, no seu papel
de representante do povo, no seu papel de emen
dar a Constituição, possa conviver com o que
está acontecendo hoje, com o Imposto sobre
Transporte Rodoviáriq por exemplo. Esta Casa,
por unanimidade, concedeu 20% do Imposto s0

bre Transporte Rodoviário aos municípios - o
ISTR - e o Executivo Federal, desrespeitando
essa determinação soberana do Congresso Na
cional, nunca transferiu os 20% do ISTRaos mu
nicípios.Não entendemos como o País possa falar
em democracia, em soberania, em Federação,
se fatos como este acontecem impunemente. Os
20% desses recursos arrecadados pelo Governo
Federal não estão sendo transferidos aos muni
cípios. São recursos vultosos para os municípios
médios e grandes, que têm um grande sistema
de transporte rodoviário, quer coletivo, quer de
mercadoria. Nós não entendemos como fatos as
sim possam acontecer da maneira como ocor
rem.

Nós, através da Frente MunicipalistaNacional
pressionados até o Presidente da República nc:
sentido que desse uma solução, e estamos saben
do que faltaregulamentar a matéria. Não entende
mos como pode acontecer tal fato. Esperamos
que a Constituição soberana do País, do final do
século, não permita que isso continue ocorrendo
e que autoridade, de qualquer nível,seja cobrada
e punida pelo não-cumprimento da Constituição
em matéria tão importante.

Outra questão levantada aqui, que a Frente Mu
nicipalistaapóia fortemente, dizrespeito a transfe
rências negociadas de recursos. Os Deoutados



·Maiode1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIANACIONAL CONSTITUINTE- (Suplemento) Quarta-feira 20 29

são políticos, os Senadores são políticos, os go
vernadores são políticos,os prefeitos são políticos,
mas acho que perante o futuro do País, perante
a consciência nacional, não temos condição de
continuar de cabeça erguida sabendo do que pas
so a relatar.É urna informação oficiosa que obtive
de um técnico da Secretaria de Planejamento da
Presidência, quando negociávamos a Reforma
Tributária de Emergência de 1985. Esse técnico
me afirmou que tinha conhecimento de que, por
incrível que pareça, um terço dos recursos fede
rais são transferidos aos Estados e Municípios
através de negociação. Não são recursos transfe
ridos por determinação da Constituição.

Peço aqui licença aos Senhores - como mo
desto Prefeito do interior do Brasil - para dizer
que, com a promulgação da nova Constituição,
que há de honrar o nosso compromisso com
o futuro, que há de honrar essa grande esperança
do povo brasileiro num país justo, num país de
mocrata, não poderemos mais admitir que esses
recursos que são do povo sejam manuseados
e manipulados, através de critérios personalistas,
partidários, regionalistas, que nada têm a ver com
a soberania de uma Constituição, com um país
independente, com um país livrecomo queremos
que seja o nosso. De maneira que endossamos
plenamente a proposta do IBAM de limitar as
transferências negociadas ao essencialmente ne
cessário.

Para terminar, gostaríamos de ver também, co
mo o IBAM em todos os Estados, os Conselhos
ou Tribunais de Contas fiscalizame acompanha
ram a aplicação dos recursos públicos dos muni
cípios. Os crimes de responsabilidade dos prefei
tos devem ser punidos para que o Brasil seja
nivelado por cima e não por baixo, para que o
Governo Federal nunca mais, em regime algum,
possa dizer que os prefeitos são incompetentes,
são desonestos e que não sabem aplicar seus
recursos, e, sob esta alegação injusta, absurda,
limitem a autonomia do município.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência registra a presença no plenário,
além do Prefeito Baldonedo Arthur Napoleão, do
Dr. Rubens Chemin, da Frente Municipalista, Dr,
Bélio Leal, Prefeito de Pacarambi, membro da
Direção Nacional da Frente; do Dr. Guedes Cam
pos de Barros, Secretário-Geral; do PrefeitoAmal
do Codegliari, Presidente da Associação dos Mu
nicípios do Paraná; e do Dr.Cláudio Gianini,Coor
denador da Frente Municipalistaem São Paulo.

Vamos passar agora ao nosso último expositor
para, então, iniciarmos os debates.

APresidência convoca para fazerparte da Mesa
o Presidente da Confederação Nacional dos Muni
cípios e Prefeito de Juazeiro - Bahia -, o Dr.
Jorge KhouryHedaye, para fazera sua exposição,
lembrando ao mesmo que dispõe de vinte mi
nutos.

O SR. JORGE KHOORY HEDAYE - Sr. Presi
dente da Subcomissão dos Municípiose Regiões,
Constituinte Luiz Rodrigues, derneis componen
tes da Mesa, Srs. membros desta Subcomissão.
Para nós, da Confederação Nacional dos Municí
pios, é um momento de grande honra participar
desta Subcomissão, a ela trazendo nosso depoi
mento, e estar ao lado de companheiros dirigen
tes de outras entidades municipalistas, que aqui

já se pronunciaram, com o objetivo tão-somente
de enriquecer o debate. Entendo eu que os assun
tos aqui trazidos não são desconhecidos e, no
entanto, as ações visando ao aprimoramento da
participação do município na estrutura adminis
trativa e política brasileira ainda deixam muito a
desejar.

Alinhamos alguns temas que gostariamos de
levar ao conhecimento de V. Ex"

O nosso compromisso político com a comu
nidade tem-nos levado à constante investigação
sobre os temas que mais se discutem na atuali
dade brasileira- Constituinte e Constituição.

Sobre isso têm-se pronunciado os capazes,
com a timidez dos sábios, e os menos capazes,
com a audácia dos que se imaginam aptos a
solucionar as indagações mais intrincadas dos
temas.

Nós continuamos presos à nossa área do muni
cípio,onde até poderíamos teorizar.Todavia, ape
nas o campo prático tem sido nossa preocupação,
para fazermos doutrina daquilo que conhecemos.
Partindo da esfera municipal, temo-nos incursio
nado na área do debate constituinte, na ânsia
de conhecermos, relativamente, no nosso reduto,
a posição dos mestres e o que sobre isso opinam
os políticos, em última análise, os que, efetiva
mente, escreverão o texto da nossa Carta Magna.

Evidentemente, não tem sido nosso propósito
buscar o conhecimento da técnica voltada para
inovações, que sabemos ficar apenas na especu
lação teórica. O que nos tem interessado são os
aspectos sociológico e político, que se projetam
sobre o município, ou que dele podem irradiar
sobre a problemática da elaboração de novo pac
to fundamental.

No que se refere ao aspecto sociológico, o mu
nicípio - comunidade matriz da vida nacional
e parcela menor do somatório da nação - espera
a reflexãosobre a verdade, nunca negada, de que
só existirá estado forte se suas células compo
nentes o forem também.

Entre nós, o município, além de ter surgido
antes do Estado Membro, e até da própria Federa
ção, continua sendo, desde a sua origem, a célula
territorial do Estado.

Vale repetir Rui Barbosa: "Não há corpo sem
células. Não há estado sem municipalidades. Não
pode existir matéria vivente sem vida orgânica.
Não se pode imaginar existência de nação, exis
tência de povo constituído, existência de estado,
sem vida municipal".

Originando-se do município português, que no
Brasil-Colônia teve as mesmas estruturas e atri
buições, as nossas municipalidades experimen
taram posição de destaque até o surgimento da
Federação. Com a Federação, o poder político
confirmou a tendência, que lhe é natural, para
o fortalecimento da autoridade central. Há uma
vocação centralista do poder político.

Modemamente, várias circunstâncias condu
zem a essa Federação centrípeta, destacando-se:
1°)a necessidade de unidade de ação govemativa,
sob o aspecto econômico, diante da competição
internacional, exigindoproteção da riqueza nacio
nal frente a investidas de outros países; 2°)neces
sidade de atribuirao poder público amplas tarefas
no campo social, cuja realização implica recursos .
financeiros, que tinham de ser conseguidos nacio
nalmente, para que sej~ aplicados segundo um

planejamento, também nacional; 3°) por fim, a
preservação da segurança nacional.

O fortalecimento do município não se constitui
exclusivamente em garantir-lhe os recursos finan
ceiros, embora seja o mais importante. Fortalecer
o município é assegurar-lhe competência e meios
para solução dos problemas de peculiar interesse
da comunidade local.Avida da sociedade urbana
e rural reclama a atenção total da administração
municipal, em tomo da melhoria da qualidade
de vida para o homem da cidade e do campo,
ponto fundamental para o fortalecimento da so
ciedade brasileira. Isto importa, de um lado, a
positivação da competência para agir e, de outro,
na alocação do numerário para fazer face às des
pesas decorrentes da ação govemativa municipal.

Está comprovado que o preço dos serviços pa
gos pelo município é muito menor do que aquele
que o Estado e a União pagam pela mesma ativi
dade. Por que, então, reincidir no erro de invasão
da área de competência do município? Apenas
para satisfazera vaidade de governantes desinfor
mados da divisão de competência?

A administração local está mergulhada por pro
blemas dos seus administrados e tem a solução
ideal, porque conhece de perto a realidade dos
seus municípios. As soluções importadas, os "pa
cotes" elocubrados em gabinetes, divorciados do
caso concreto, só têm criado novos problemas,
sem solucionar os que reclamam pronta ação
do Governo. E a burocracia de criar exigências
desnecessárias, a falta de comando, o caminhar
lento das decisões, a excessiva, desnecessária e
prejudicial tramitação do dinheiro que se perde
e se esvai em decorrência da inflação, com a
morosidade das liberações das verbas.

Por que as transferências, quando a reforma
tributáriapoderia trazeros recursos para as despe
sas municipais na própria receita dos municípios?
Por que o Imposto TerritorialRural,que é do muni
cípio, mal cobrado pelo Incra viaja tanto, para
voltar defasado, incapaz de cobrir os gastos com
o homem do campo? Quem cuida das estradas
vicinais,das escolas rurais, da saúde do produtor
agropastoril? Desenganadamente, só o municí
pio. Por que, afinal, lhe são negados os recursos
necessários, obrigando o Prefeitoa ser alquimista,
milagreiro, arrancando de outras atividades os re
cursos para a sociedade agrária? Como querem
maior produção no campo, se o homem que ali
trabalha fica na dependência da Prefeitura, a filha
enjeitada da União?

É por isso que a Constituinte precisa, politica
mente, ser preparada para a realidade brasileira,
com os pés no chão, na base municipal, para
enfrentar esses problemas da área rural, onde vive
o menos amparado dos produtores das nossas
riquezas, o mais debilitado pelas doenças, sem
instrução nem formação profissional adequadas.
Uma divisão comparada do progresso experi
mentado em outras plagas, na formação do agri
cultor, do criador, no amparo a suas famílias,na
produção agropastorial, seria de utilidade prática,
não para gorjeios retóricos, mas para indicar ao
Parlamentar Constituinte os rumos de uma nova
políticapara o homem do campo, através da única
esfera de governo capaz de atingir os objetivos
ideais, que é o município.

Na cidade, a realidade não é outra. A qualidade
da vida urbana está cada vez mais deteriorada
pela degradação do ar poluído e pela ação indus-
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trialdescontrolada, dependendo do agente fiscali
zador longínquo. O problema do meio ambiente
é municipal. A comunidade local não pode ficar
à mercê de decisões a nível nacional, quando
a solução não pode ser uma SÓ, porque cada
caso é um caso diferente. A água tratada e o
esgoto, arrancados da competência municipal em
favor de sistemas unificados de gerenciamento
a distância, ficaram fora da sintonia das necessi
dades e expectativas do município. A habitação
popular, de financiamento controlado, não faz jus
aos recursos que são levantados, nos municípios,
pela poupança de seus habitantes. O transporte
coletivo, os problemas do tráfego e do trânsito,
que deveriam ser financiados pelos recursos do
Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Ga
sosos, atormentam os usuários, retardam as ho
ras de trabalho, sem que uma política séria distri
bua melhor esse tributo, que alcança um produto
consumido somente nas ruas, nas estradas e nos
campos do município.

A viqamodema tem exigido do município uma
crescente expectativa de novos serviços e de am
pliação dos tradicionais, tudo à conta de um surra
do tributo-o Imposto Predial e Territorial Urbano
- odioso, pois grava a moradia conseguida, mui
tas vezes, à duras penas. Com esse tributo, o pre
feito enfrenta as despesas municipais: pessoal,
manutenção dos serviços e equipamentos e os
investimentos inadiáveis. As taxas não cobrem os
serviços de coleta e destinação do lixo e a limpeza
pública, para ficarmos apenas nos indispensáveis.

Os tributos de participação e as transferências
correntes, isto é, a sociedade do quinto do ICM
com o Estado e o Fundo de Participação, com
a União, não refletem o direito do município na
partilha e na distribuição. Por que esse sistema
indireto de devolver ao município o que é seu
por direito? A Constituinte precisa rever essa des
confiança, que se transformou em regra contra
as administrações municipais.

A esse aspecto tributário, com reflexos diretos
no sociológico, urge que a ação política dos Cons
tituintes dê tratamento prioritário. É importante
que se anote ser a base eleitoral do Constituinte
o próprio município. Partindo dessa realidade in
conteste, é chegada a hora de apresentarmos as
reivindicações municipais, não apenas as de ori
gem administrativa da Prefeitura, mas, necessaria
mente, as que interferem na qualidade de vida
urbana e rural dos municípios, isto é, na qualidade
de vida do brasileiro.

Nem porque se reconheça essa verdade, a da
tendência centrípeta, se poderá esquecer uma ou
tra, que é característica da organização do poder
federal, qual seja, a cooperação ou solidarismo
das entidades federadas.

Assim, tomando por base a realidade do muni
cípio, como célula territorial do Estado, em cujo
espaço realizam-se todos os interesses nacionais,
há de se promover o entrelaçamento dos interes
ses dos municípios com o dos Estados-Membros
e os da (,Inião, porque todos são interesses da
Nação, os quais têm como base físíca o território
domunicípio, sobretudo peque eles só se diferen
ciam, entre si, pela predominância e não pela
exclusividade. Por conseguinte, o sentido de inte
resse peculiar do município terá de ser o de algo
que tem a ver com o interesse local ou intemo
da respectiva área municipal. Nem por isso esse
interesse local é exclusivo do município. Por

exemplo, a urbanização carece de diversas provi
dências na área da propriedade, mas o poder
de legislar sobre o domínio de bens imóveis tem
sido outorgado à União e tal circunstância tem
prejudicado a política de controle do crescimento
urbano.

A legislação no campo urbanístico é de compe
tência federal. O município deveria editar leis con
tendo sanções pelo não exercício do direito de
construir pelo proprietário, evitando assim espe
culação com o solo urbano e urbanizável por parte
dos seus investidores, gerando a necessidade da
criação de processos judiciais mais rápidos para
reparar transgressões das normas jurídicas perti
nentes. É necessário reordenar o crescimento ur
bano e planejar urbanisticamente o País, adotan
do-se, sob o aspecto institucional, as medidas
essenciais. Afinal, a valorização da propriedade
particular do solo urbano não decorre da ação
pura do seu proprietário, mas de uma função
conjunta dele e do setor público, com absoluta
predominância deste. São os investimentos públi
cos que dão maior ou menor valor ao terreno,
mas, em regra, eles não têm retomo na mesma
intensidade, porque até a contribuição de melho
ria é um tributo sofisticado de origem nórdica
e de estrutura jurídico-constitucional de difícil
adaptação à realidade dos municípios brasileiros.
Necessita de solução de natureza não-tributária,
o problema fmanceiro de mais-valia imobiliária,
resultante de obra pública.

O chamado solo criado terá de ser objeto da
disciplina constitucional, porque é necessário um
coeficiente único para certas áreas ou zonas urba
nas, a partir do qual o beneficiário de um acrés
cimo já se tomará responsável pelo custeio dos
encargos adicionais que o Poder Público passa
a ter com o aumento populacional em certos lo
gradouros das cidades.

Um dos grandes problemas decorrentes dessa
expansão desordenada das cidades - e em algu
mas que se transformam em "Meca", eles se
acentuam - é o do destino do lixo coletado,
considerando a impossibilidade de adoção de
mecanismos eficientes para processar a transfor
mação dos resíduos sem afetar a qualidade de
vida humana. A solução depende de uma ação
integrada das entidades federadas.

Questões de relevância também se configuram
com o solo do campo, não porque haja entre
o seu valor e a ação do setor público, especial
mente o municipal, maiores vinculações, mas
porque se tomam necessários investimentos para
fixação do homem nesse meio, evitando seu êxo
do para o setor urbano. O êxodo gera problemas
de difícil solução na área de transportes, abasteci
mento, trânsito, higiene, educação, assistência so
cial, destacadamente o atendimento às carências
do menor e do ancião, transformados aquele em
marginal e este em mendigo.

A centralização das funções estatais, ainda
quando a Federação se institucionalize de forma
cooperativa entre as entidades que a compõem,
conduz à concepção da inexistência de município
totalmente autônomo. Até porque, atuando den
tro do organismo nacional, com responsabilida
des que se vinculam ao panorama econômico,
à ordem social e à segurança nacional, será im
possível a ele solucionar problemas inseridos nes
se contexto, carecendo sem dúvida da integração
de forças, mesmo a nível municipal. A pressão

sobre as administrações municipais, exatamente
porque é o poder mais próximo das bases da
população, está a exigir que a federação coope
rativa passe a ser uma realidade. Há problemas
comuns a uma mesma região geoeconômica, cu
ja solução poderá vir com o desempenho comum
dos municípios qÍJe a integram. Por exemplo, o
do destino do lixo. Surge a necessidade de uma
administração municipalista regional para a reali
zação de serviços comuns, que se tomarão mais
eficazes com a reunião de recursos dessas mes
mas comunidades sócio-econômicas, sem pre
juízo de autonomia de cada uma. As regiões me
tropolitanas, previstas na atual Constituição, deve
rão servir de modelo para a organização a nível
constitucional dessas administrações regionais,
comunitárias.

Por fim, gostaria de comentar, rapidamente, a
questão da autonomia dos municípios.

Não há município totalmente autônomo, acres
cida a circunstância de ser ele a base territorial
de todos os interesses nacionais. Os investimen
tos federais e estaduais na sua superfície deverão
respeitar sua vocação. Por isso, terão de ser admi
nistrados pelos gestores municipais sob meca
nismos de controle constitucionalmente estabe
lecidos.

Não adianta preservar essa autonomia formal
que a Constituição vigente plasmou. Há uma reali
dade que necessita ser institucionalizada nessa
perspectiva dacentralização do poder, hoje ínarre
dável pelas circunstâncias antes arroladas, e na
da execução de tarefas, que devem ser descentra
lizadas na linha das vocações locais.

Foi objetivo da Confederação Nacional dos Mu
nicípios trazer à baila tais aspectos, sabendo ser
os mesmos .do conhecimento geral, esperando
que os Srs. Constituintes, após a devida reflexão
sobre os mesmos, possam escrever a nova Cons
tituição visando a fazer justiça ao município no
contexto da estrutura de poder.

Vale salientar, no entanto - para este aspecto
chamo a atenção dos Srs. Constituintes -, as
graves desigualdades existentes entre os mais de
quatro mil municípios brasileiros, o que exige,
portanto, um tratamento desigual entre eles. Sem
o que estará esta Nação fadada a alargar mais
ainda os desequilíbrios regionais existentes.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Antes de passarmos à fase dos debates, a Presi
dência registra a presença do Vereador Paulo Si
las, Presidente da União dos Vereadores do Brasil
- uva- de Taboão da Serra, São Paulo. Segura
mente, após a organização dos nossos trabalhos,
a uva será convocada para participar de futuro
painel.

Vamos passar à fase das perguntas. A Presi
dência solicita aos Srs, Constituintes que sejam
objetivos nas suas perguntas e concede a cada
um 2 minutos para a formulação das mesmas.
O primeiro inscrito é o l°-Vice-Presidente da Sub
comissão dos Municípios e Regiões, o Consti
tuinte Mauro Miranda. Com a palavra S. Ex'

A Presidência pede aos Srs. Constituintes que
utilizem o microfone para seus questionamentos.

O SR. CONSmUINTE MAURO MIRANDA 
Primeiramente quero parabenizar os quatro con
ferencistas deste primeiro simpósio pelos belíssi
mos trabalhos aqui tão bem explanados. Tenho
duas perguntas a fazer ao Professor Diogo. Primei-
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ro: dentro dos temas apresentados, percebeu V.
S· se existe algum ponto conflitante entre as qua
tro entidades que estiveram aqui, hoje? Segundo:
nessa proposta, que considero a mais completa,
mais trabalhada, aquela que foi preocupação in
clusive de todos os oradores, porque estabelece
a enorme diferença entre os diversos municípios,
no tocante a seus tamanhos e dimensões econô
micas, existe alguma sugestão dessas entidades
no sentido de que conste algum artigo definindo
se a lei orgânica é ou não suficiente para deter
minar a desigualdade existente em todo o País,
principalmente em relação aos nossos quatro mu
nicípios?

o SR. DlOGO LORDELLO DE MELLO 
Quanto à primeira pergunta, nas exposições dos
outros três representantes de instituições não per
cebi nenhum conflito em relação às propostas
que faz o IBAM no articulado que trouxe a respeito
da configuração da autonomia municipal. Pelo
contrário, encontro críticas dos que se manifes
taram explicitamente quanto à questão das com
petências concorrentes - objeto de especifica
ção de alguns oradores. Vejotambém que outros
pontos não foram mencionados - como disse
o Prefeito Krieger, da Associação Brasileira dos
Municípios - por haver concordância entre eles
com relação a este aspecto. Esqueci de dizer que
as propostas da segunda parte, constantes do
livro distribuído aos membros da Subcomissão,
foram discutidas largamente, durante mais de um
ano, no Brasil inteiro, em numerosas reuniões
municipalistas, do extremo Norte ao extremo Sul
do País. O IBAM está refletindo não um ponto
de vista exclusivamente seu, mas um tema bas
tante discutido. Não vejo qualquer contradição.

A questão da diferenciação dos Municípios foi
abordada pelos Prefeitos Jorge Khoury, Nivaldo
Krieger e Baldonedo Napoleão. Há vários modos
de resolver o problema que aqui foi abordado
de diferentes formas.' Quando da elaboração da
Constituição de 1967 consegui, em nome do
IBAM, que o Professor Themístocles Cavalcanti
incluísse naquela Carta um artigo estabelecendo
que a organização municipal poderá variar segun
do as peculiaridades locais. lnfelízmente, a lingua
gem sucinta não foi exatamente a que eu havia
apresentado ao Professor Themístocles Cavalcan
ti. E, na verdade, quando os Estados se reuniram
nas Assembléias Estaduais para adaptar sua
Constituição à de 1967, nenhum deles entendeu
a mensagem do texto constitucional. Não houve
um só que quisesse compreender. Fiquei muito
desapontado. Hojeforam trazidos outros aspectos
interessantes, mas que não estão bem claros no
tocante à lliferenciação da organização municipal.
Não basta que cada município possa adotar sua
lei orgânica. Este é apenas um aspecto da ques
tão.

Mas entre os temas hoje trazidos temos 'a ques
tão das fontes de receita. O Prefeito Nivaldo Krie
ger abordou bem o assunto. A diferenciação dos
municípios segundo as peculiaridades locais é
para evitar a simetria absurda, que dá, por exem
plo, as mesmas responsabilidades da Capital de
São Paulo a um município perdido no interior
da Amazônia. Isso não tem lógica. Naturalmente
ao estabelecer isso a Constituição está delegando
aos Estados competência muito grande, e aí está
o problema da regulamentação. Usando dessa
faculdade, não devem os Estados, ao estabelecer

tais restrições, cometer abusos em nome do prin
cípio geral. Sabemos que quanto mais legislam
sobre os municípios mais os Estados abusam.
Muitas leis orgânicas de municípios em vários
Estados são cheias de inconstitucionalidades, e
quanto maior o Estado, mais inconstitucionali
dades contém. Por isso propomos, como uma
contribuição, a variação da organização munici
pal. Que cada município vote sua lei orgânica,
para não acontecer como em São Paulo, por
exemplo, onde a lei orgânica ditava qual a Prefei
tura que podia ter secretaria e qual a que podia
ter sua divisão.

Espero ter respondido às indagações do Cons
tituinte Mauro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra ao Consti
tuinte Denisar Arneíro, para seu questionamento.

O SR. CONSmUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Srs, Consti
tuintes, Srs. Prefeitos, minhas senhoras e meus
senhores, não vou fazer questionamentos, mas
algumas afirmações. Quero, em primeior lugar,
congratular-me com V.Ex"pela felizescolha dos
órgãos que integram a chamada para este nosso
primeiro encontro, e congratular-me também
com essas instituições pelos representantes que
nos mandaram, para esclarecer com tanta facili
dade fatos que já conhecíamos, mas cujos relatos
precisávamos ouvir de viva voz. Queremos dizer
que apesar de sermos Constituintes sem termos
sido prefeito conhecemos perfeitamente todos os
problemas das prefeituras. Convivemos com pre
feitos, tanto na Legislatura anterior, na qualidade
de empresário, como agora, mais ainda, como
Constituinte. Aproveitamos a oportunidade para
dizerao Prefeito Baldonedo Napoleão, ao se referir
ao Imposto Sobre Transporte -ISTR - que nós
na Legislatura anterior, quando da aprovação da
modificação desse projeto de lei, tentamos de
todas as formas fazer com que dessem aos muni
cípio e não à União do direito de arrecadar esse
imposto. Por quê? Por conhecermos de perto o
assunto sabemos que a União não tem condição
de fazer a arrecadação desse tipo de imposto,
porque a fraude é enorme nessa área. Mas o muni
cípio, conhecendo a sede das empresas de trans
porte de carga e de passageiros ele sim, tem con
dição de fazer essa cobrança com mais eficiência.
Quanto à distribuição de 20% para o município,
achamos que ela deveria ser de 30%. O muni
cípio, ao arrecadar o imposto, ficaria com sua
parte, enviando o restante à União, a fim de ser
distribuído entre os Estados. Esta seria a forma
ideal. Entretanto, não conseguimos nosso propó
sito, porque ficou provado que cada vez mais o
Poder central se imiscui nos problemas muni
cipais e mais exige dos prefeitos sem nada lhes
devolver. Temos esperança de que esta nova
Constituição faça com que o Poder central passe
a respeitar a LeiMaior deste País. Muitoobrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-APresidência concede a palavra ao 2°Vice-Pre
sidente da Subcomissão dos Municípios e Re
giões, o Constituinte José Dutra.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, ouvi atentamente as quatro exposi
ções e devo sublinhar a importância das informa
ções trazidas a estaSubcomissão. Contudo, resta-

ram-me três interrogações que gostaria de colo
car aqui. A primeira diz respeito ao problema da
Justiça nos municípios. Nenhuma palavra foi dita
nesse sentido. E sabemos que os munícipes expe
rimentam duras injustiças no que concerne à
prestação jurisdicional nas suas respectivas áreas.
Gostaria de ouvir, especialmente do Dr. Diogo
Lordello, uma manifestação nesse sentido.

A segunda é quanto à questão da captação
de recursos enfocada pelo Dr. Nivaldo Krieger.
Sabemos que captação de recursos da população
só pode ser efetivada na medida em que ela dis
põe de recursos para poupar. Nos grandes muni
cípios isso é perfeitamente viável, mas eu, que
venho do Norte, conheço a realidade do meu
Estado, sei dos problemas angustiantes por que
passam os municípios mais distantes e sei tam
bém do seu potencial financeiro e econômico,
não vejo com facUidade a captação de recursos
dentro da esfera municipal quanto à instituição
de contribuição como solução de problemas vin
culados ao próprio município. Gostaria de ouvir
também do Dr. Nivaldo uma palavra nesse parti
cular.

Também ouvi com muita apreensão de S. S·
algumas colocações no que toca à extinção do
[CMe ISS, o que me deixou extremamente preo
cupado, já que são esses dois impostos que sus
tentam, talvez, o mais importante pólo de desen
volvimento instituído-pelo Governo Federal na
área da Amazônia Ocidental. Extinguir o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e o ISS significa
aphcar um golpe de morte na Zona Franca de
Manaus, porque, repito, esses impostos represen
tam exatamente o mais poderoso mecanismo de
desenvolvimento implantado pelo Governo Fede
ral na Amazônia Odldental com a intenção de
ocupar a área, não só no que conceme ao espaço
físico mas também econômico e social. Gostaria
de ouvir também uma manifestação neste sen
tido.

O SR. PRES[DENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra, primeiramen
te, ao expositor Diogo Lordello de Mello e, poste
riormente, ao Prefeito Nivaldo Krieger.

O SR. DlOGO LORDELLO DE MELLO 
Quanto à questão da Justiça, quero dizer que
infelizmente isto escapou ao documento do IBAM,
e digo infelizmente porque a presença do Poder
Judiciário no município retomaria uma tradição
que prevaleceu no Brasil até 1828. Durante o pe
ríodo colonial os municípios tinham um Poder
Judiciário para pequenas causas. E exatamente
porque este não é um assunto muito ventilado
nos meios municipalistas é que ficou de fora, o
que não justifica tenha ficado descartada a pro
posta do [BAM. Eu tomei nota disto, Sr. Consti
tuinte José Dutra. Não há nenhuma razão para
que os municípios não disponham de uma Justiça
primária, para pequenas causas, sobretudo agora,
depois dos últimos vinte anos, quando se verifica
a absoluta incapacidade do sistema judicial para
atender a questões que afligem a maioria do povo.
Muita gente não vai-mais à Justiça porque não
tem como fazê-lo. Seria perfeitamente oportuno
que fosse restabelecida a Justiça a nível muni
cipal, de acordo com a que tivemos durante a
Colônia. Este poder o município o perdeu com
a Independência. AJustiça a nívelmunicipal existe
em numerosos oaíses do mundo. Esta é uma
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deficiência que vamos corrigir.Agradeço a V. Ex'
o questionamento.

O SR. NNALDO KRIEGER - Deputado José
Dutra,V.Ex' captou três pontos realmente polêmi
cos, por serem inovadores.Toda inovação é polê
mica, em primeiro lugar porque ela não é conhe
cida nas suas raízes,nos seus fundamentos. Nos
sa proposta ainda não é conhecida porque não
a trouxemos, uma vez que ela será apresentada
à Subcomissão sexta-feira à tarde. Hoje ela foi
levada pelo Dr. Fernando Resende à Comissão
de Tributação. Quando propomos a extinção e
a substituição do ICM por outro modelo tributário,
nossa intenção é exatamente corrigir as distor
ções verificadas ao longo desses vinte anos, pro
fundamente injustaspara os municípiose Estados
brasileiros, de acordo com essa radiografia do
comportamento das rendas das entidades gover
namentais do País.

Vourepetir:ao longo do tempo, por ter o poder
de corrigir a sua rota, como vemos na terceira
folha do "Comparativo", a União manteve sob
renda interna uma receita de 11%. Os Estados
perderam em 1979 três pontos por cento em
relação à União, e no início da década de 80,
essa percentagem aumentou para mais de 50%,
porque o ICM é o imposto que recai sobre a produ
ção. Aproposta que endossamos e que queremos
apresentar a esta Constituinteé moderna é a ado
tada no Mercado Comum Europeu. Portanto, não
é uma novidade no mundo, ela foi muito bem
testada. Pelas simulações e projeções feitas por
um grupo de técnicos que há dois anos vem traba
lhando conosco nesta proposta, conclui-se que
ela produz uma melhoria de receita extraordinária
para Estados e municípios. Essa simulação de
procedimentos será mostrada na sexta-feira.Fica
comprovada aí, sobretudo para os Estados ainda
não tão desenvolvidos industrialmente, como os
do Nordeste e os do Norte, a grande vantagem
do outro sistema. Pelo imposto do valor adicio
nado é que se corrige a distorção - os paulistas
que aqui estão que me desculpem - da concen
tração de riqueza no Estado industrial.Tributa-se
pelo consumo e encontra-se um equilíbrio pelo
valor de consumo. As compensações por distor
ções do atipicismo a que nos referimos seriam
ajustadas pelo Estado e pela União no decorrer
se propõe. Mas não tratarei deste assunto hoje
exatamente para não fugirdo tema desta Subco
missão.

Com relação à captação de recursos quero es
clarecer que se trata de recursos auferidos das
zonas de poupança. Quase todos os municípios
brasileiros têm uma margem de poupança, e
lá há um banco ou entidade financeira a sugar
essa poupança que passa a fazer falta na locali
dade como instrumento de incremento ao desen
volvimento local. Ora, alguns municípios nada
possuem, por isso defendo a tese de que para
se corrigir essa distorção é possível até que haja
necessidade de que alguns municípios sejam
reincorporados. Em certos Estados alguns muni
cípios já deixaram de existir, mas ainda perma
necem por um processo de manutenção de artífi
cio. Nós e o IBAM conhecemos muito bem o
assunto. Mas isto não vem ao caso agora. De
modo que essa proposta não prejudica em nada
a quem quer que seja, ao contrário, só beneficia.
Se há alguém que ficatolhido nisso são as institui
ções financeiras, que hoje não têm dever algum

para com as zonas onde captam os recursos.
Alertei-me para esta situação quando, ao fazer
o levantamento da captação em várias cidades
do meu Estado, encontrei a minha própria cidade
como terceiro centro captador, e também porque
ouço diariamente dos empresários a reclamação
de que faltam recursos para ampliarem seus in
vestimentos. Essas agências captadoras vão apli
car onde? Nos grandes centros, em beneficio so
bretudo de empreendimentos que nada têm a
ver com a localidade.Somos, portanto, favoráveis
à instituição de uma medida de contenção da
evasão de recursos do local onde eles são produ
zidos. Entra nisso a loteria.

Quanto ao percentual, caberá à Assembléia
an~isar com bom senso e dentro dessa heteroge
neidade de uma Assembléia Constituinte,o quan
tum, Não arriscamos a dizê-lo. Ficamos na tese,
que é altamente defensável,e me disponho a con
versar depois com V. Ex' para explicá-Ia ainda
mais. Tenho a certeza de que V. Ex' será um
aliado desta tese logo à frente. Realmente há mu
nicípios que não têm poupança alguma. Mas eles
não são prejudicados em nada. Só seriam benefi
ciados, porque somariam recursos a outros muni
cípios, sobrariam recursos aos organismos esta
duais e estatais para investir nos pequenos, que
nada possuem. ImagineV.Ex' uma cidade como
a minha, que tem perto de 3 bilhões de captação.
Com uma obrigatoriedade de deixar 10% dessa
captação, já seriam 3 milhões que seriam inves
tidos em projetos locais.

Vejamos agora a instituição da contribuição.
Ora, numa determinada localidade a sociedade
toda entende que é preciso resolver determinado
problema angustiante para ela, um asilo, o menor
abandonado, enfim, um problema realmente cru
cial. Não há recursos. A sociedade concorda em
pagar durante determinado tempo uma contri
buição. A Câmara de Vereadores, por maioria es
pecial de dois terços, votaria essa autorização,
cujos recursos seriam fiscalizados pela Câmara
e pelo Tribunal de Contas, pelo período - é claro
- em que o Prefeitofosse gestor. Isso dá grande
força à localidade de resolver determinados pro
blemas que, muitas vezes, nem o Estado nem
a União se interessam em solucionar porque não
têm programas de apoio.Tenho alguns exemplos
bem patentes, corno o caso da Taxa de lIumina
çã?, que tem certo grau de inconstitucionalidade,
mas que, se proposta, resolverá o problema de
recursos para ampliar redes de eletrificação no
município. A população contribuí, e não houve
nenhuma ação contra essa posição. É uma forma
de dar poder ao município,de instituiruma contri
buição - não é um tributo, ela é temporária 
para determinado fim. É claro que se a proposta
realmente tiver trânsito na sociedade toda, será
aprovada. Caso não tenha, nenhum prefeito neste
País contará, para aprovar urna proposta injusta,
com dois terços da sua Câmara. E preciso que
ela seja muito justa e bem fundada.

Então, o município ficaria com essa prerroga
tiva. Hoje ele não tem nenhuma prerrogativa de
criar contribuição. A União tem tantas quantas
queira. Os Estados tiveram autorização, recente
mente, para criar a Letra do Tesouro, que é uma
forma de injetar recursos paralelos ao sistema
tributário.O município, assim, teria a sua forma.

Essas são as nossas posições, e espero tê-Ias
esclarecido.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra ao Consti
tuinte Waldec Omelas e solicitaa todos os orado
res que falem próximo ao microfone, para efeito
de gravação.

o SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNELAS
- O tema deste painel, meu caro Presidente,
sem dúvida alguma aborda aquilo que constitui
o fulcro dos trabalhos desta Subcomissão. Por
isso, muitos e múltiplos são os aspectos a serem
abordados. Gostaria de retomar uma questão que
foiobjeto da primeira questão e que foiressaltada
também por todos os expositores nesta sessão.
É a questão da tipicidade dos municípios. Ora,
sabemos que há historicamente uma identidade
entre a noção de município e a noção de governo
da cidade. Não apenas este País se urbanizou
há cerca de duas décadas, como essa urbani
zação vem sendo distorcida pela forte concen
tração populacional que vem trazendo, criando,
por outro lado, entre outras tipologias e classifi
cações que pudessem ser enunciadas e que fo
ram aqui citadas, a questão de municípios com
funções típica ou predominantemente rurais.

Já havia lido comentários do sempre atento
Professor Diogo LordeUo de Mellosobre o não-en
tendimento da referência às peculiaridades locais
e essa possibilidade de variara estrutura organiza
cional dos municípios. Mas, como o Constituinte
Mauro Miranda, também fui levado a concluir,
a partir das exposições aqui realizadas,que a sim
ples elaboração da Carta pelas Câmaras de Verea
dores resolveriao problema dessa tipicidade. Ne
to até que, na proposta do IBAM, há preocupação,
de parte do Dr. Lordelloe de seus companheiros
de trabalho, de suprimir do texto constitucional
expressões dúbias. S. S' suprime, por exemplo,
a expressão "peculiar interesse", mas continua
ainda tratando de modo genérico, ao falarde "ca
ráter predominantemente local" em relação ao
serviço. Eu me pergunto se não seria o caso de
se evoluirpara uma lei complementar, que possi
bilitasse essa discriminação. Aliás, perguntaria ao
Dr. Lordello se não há contradição no fato de
se advogar, por um lado, que o município deve
ser protegido em relação ao Estado mais do que
em relação à União; e, de outro lado, propor-se
que os critérios e parâmetros para a criação de
municípios sejam atribuídos ao Estado.

Eu correlacionaria essas duas questões a que
me refiro, ou seja, corno diferenciar essa tipici
dade, sabendo-se que todos temos, acredito,
preocupação em fazeruma Constituição sintética
e a questão do problema da delegação ao Estado
para criar essas condições.

Um terceiro aspecto que gostaria de levantar,
Sr. Presidente, se dirige a V. Ex' Creio que as
exposições de hoje, sobretudo a do Presidente
da Confederação Nacional dos Municípios, e tam
bém a da ABM, chama muito a atenção para
a inter-relação existente entre os trabalhos desta
Subcomissão e os da Subcomissão de Tributos.
Reitero e reafirmo, assim, uma proposição que
já fizna primeirasessão, no sentido de que promo
vêssemos reunião conjunta das duas Subcomis
sões. Hoje eu agregaria um adendo, o de que
essa reunião deve ser feita antse da apresentação
dos anteprojetos pelos respectivos Relatores, de
maneira que possibilitassea consideração dessas
interfaces comuns. Muitoobrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- a Presidência partilha da preocupação do
Constituinte Waldec Omelas e entende que deve
mos fazer uma reunião de integração ou de com
patibilização desses diversos assuntos. Para isso
vamos convocar uma reunião na parte da tarde,
a fim de decidirmos nossa programação de traba
lho para o final desta semana e para a próxima
semana, ocasião em que iremos discutir esse as
sunto com o Plenário.

Está coma palavra o expositor Diogo Lordello
de Mello, para esclarecer as dúvidas do Consti
tuinte Waldec Omelas.

O SR. oiooo LORDELLO DE MELLO- Em
primeiro lugar, quanto à expressão "predominan
temente local" leio aqui: "É da competência exclu
siva dos municípios a prestação de serviços públi
cos de caráter predominantemente local."

Evidentemente, não é fácil, a menos que se
chegue ao ponto de, no texto constitucional, ter
uma rigidez enorme de dizer quais são os serviços
públicos locais. Aí estaríamos caindo também
num grande equívoco, porque as peculiaridades
locais são de tal ordem que alguns serviços apa
rentemente locais não poderiam ser locais em
certos municípios. Por exemplo, um ginásio, uma
escola de 2° grau. Se num município grande, nu
ma grande área urbana, o ensino do 2° grau pode
ser local, dificilmente poderá sê-lo em certos mu
nicípios pequenos, porque não teriam condições,
nem técnicas, nem financeiras, para manter esses
serviços. Sabemos que é muito comum a pessoa
ir estudar no ginásio de 2' grau muito longe de
onde mora, porque não é possível ter o 2° grau
em todos os lugares. Não é fácil resolver essa
questão. Abandonamos o conceito "peculiar inte-

' ..-r.esse:, que nos parecia vago demais, por outro
que nos parece menos vago, ou seja, "predomi
nantemente local". Se dissermos aqui "serviços
de caráter local" criaremos uma questão ainda
maior. O que são serviços locais, já que não temos
essa tradição tão clara? Teríamos de recorrer à
doutrina? A expressão "predominantemente lo
cai" dá liberdade aos Estados, na hora de discipli
narem de alguma forma a questão, de dizerem
alguma coisa sobre isso. Por exemplo, ao tratar
da questão da organização dos municípios segun
do as peculiaridades locais, os municípios rurais
teriam funções que seriam tipicamente locais, ou
seja, aquelas funções rurais, enquanto os muni
cípios urbanos poderiam ter algumas funções que
seriam tipicamente urbanas e predominantemen
te locais. A solução não é fácil. Se dissermos,
na Constituição, quais são os serviços locais, isso
poderá, com o tempo, mudar de aspecto. O ~e

é hoje predominantemente local poderá não sê-lo
amanhã. O mosquito começou como uma preo
cupação predominantemente local. Depois pas
sou a ser estadual, passou a ser federal e hoje
é internacional. Sabemos que a questão do mos
quito é hoje objeto de convênios intemacionais.
Com o tempo as coisas mudam. Reconheço a
dificuldade e reconheço também que a redação
pode não ser a ideal, mas há dificuldade em en
contrar outra.

O questionamento do Constituinte Waldec Or
nelas é válído. A segunda pergunta, a respeito
da criação de município pelo Estado: haverá uma
contradição? se quisermos diminuir a força do
Estado e, ao mesmo tempo, tirar da União a con
dição de criação de munícípíos.creío que teremos

de optar pela União ou pelo Estado. Creio que
os Estados estão mais próximos das realidades
dos municípios do que a União. O que não se
pode aceitar, de fato, e não existe em lugar algum
do mundo, é que seja o município, motu proptio:
que se cria. Seria uma inovação que talvez não
encontrasse apoio na realidade. Quer dizer, as
condições para a criação de municípios têm de
ser estabelecidas por uma esfera maior. E, entre
a União e os Estados, prefiro que voltemos à situa
ção antiga. Por exemplo, no Estado de Goiás,
no regime de 1946, distinguia-se entre o norte
e o sul. As condições variavam. Só o Estado de
Goiás fazia isso no Brasil. Havia muito menos
exigências para se criar um município no norte
de Goiás, que é uma grande região rural, de flores
tas, do que no Sul. Os males o menor. Nossa
opinião, já que não há como evitar que uma esfera
maior estabeleça as condições para a criação de
municípios, é no sentido de que o Estado faça
isso, por estar mais próximo. O município tem
que estar o mais longe possível da União. Se tiver
que ficar próximo de outra esfera, que seja a do
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Constituinte Lavoisier Maia.

O SR. CONSmUINTE LAVOISIER MAIA - Sr.
Presidente, minhas primeiras palavras são de refe
rência especial aos expositores desta manhã, que,
com suas experiências, vieram falar com autori
dade a esta Subcomissão dos municípios e re
giões. Não quero fazer propriamente um questio
namento e sim dizer que eu também, por ter tido
a experiência de governar um Estado pobre do
Nordeste brasileiro, pude sentir de perto a fragili
dade dos municípios, do meu Estado e da região
nordestina e a falta de atenção maior para com
ela. Acho que temos obrigação, e esta é a vez,
de inserir na Constituição, na nova Carta Magna,
procedimentos para corrigir essas injustiças, não
só para com o povo nordestino mas também
para com os municípios brasileiros.

Ouvi atentamente as quatro exposições de ho
mens estudiosos em assuntos municipais, como
o Presidente do lBAM, Professor Diogo Lordello
de Mello. S. S' fez uma proposta. Coincidente
mente, também tenho aqui duas propostas, que
acho justas. Vou passá-Ias à Presidência desta
Subcomissão. Como ficou combinado na sessão
anterior, uma cópia eu daria entrada aqui e a
outra seria para a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte.

Como não houve sessão durante os dias da
Semana Santa, aproveitei para elaborar essas pro
postas. Aprimeira é sobre a imunidade dos Verea
dores. Entendo, tal como V.S', que se nós, Sena
dores, Deputados Federais, temos prerrogativas
e imunidades, o Vereador deverá tê-Ias também
no âmbito dos seus municípios. Isso eu encaro
com muita seriedade, como todos encaramos,
porque o Vereador é o agente politico que está
em contato direito com as comunidades, sentindo
as suas preocupações, os seus anseios e as suas
dificuldades. O Vereador deve ter poder.

A outra proposta, que passo também às mãos
de V.Ex',é do Presidente Nivaldo Krüger, da Asso
ciação Brasileira de Municípios. Diz o seguinte:

"O Brasil é uma República Federativa, .
constitukla, sobo regime representativo, pela

união indissolúvel dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios."

São estas as duas propostas, que passo às
mãos de V. Ex'. Entendo que não poderemos
ter democracia estável sem município forte. De
fendo essas teses e vou lutar por elas, como estão
lutando V.Ex'"

Ainda mais, o Presidente da Frente Municipa
lista do Brasil também defendeu aqui a criação
ou a manutenção do Tribunal de Contas do Muni
cípio. Apresentarei brevemente proposta nesse
sentido, porque sou municipalista. Defendo os
mais fracos, principalmente as regiões que repre
sento, como o RioGrande do Norte. Lutarei contra
a desigualdade existente entre as regiões do Bra
sil.

Fico feliz, nesta manhã, em ouvir conferências
tão importantes para nós, Constituintes do Brasil,
que lutamos por dias melhores para a nossa Pá
tria, vendo, em primeiro lugar, o município e as
regiões.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues.)
- A Presidência recebe as propostas do Consti
tuinte LavoisierMaia e determina à Secretária Exe
cutiva que faça chegar cópia a todos os membros
desta Subcomissão.

Está com a palavra o Constituinte Ronaldo Car
valho.

O SR. CONSmUlNTE RONALDOCARVALHO
- Sr. Presidente, quero dirigir-me especialmente
ao Dr. Diogo Lordello de Mello. Tenho acompa
nhado a sua atuação no lBAM desde 1977 e quero
questionar S. S' no seguinte aspecto: "Os prefeitos
são, muitas vezes, submetidos a verdadeiras chan
tagens por parte de empresários que querem lo
calizar suas empresas industriais nos municípios,
usando da sistemática do ICM, que privilegia o
município onde se localizar essa empresa. Quero
saber do Dr, Diogo se é a favor ou contra a manu
tenção da atual sistemática de distribuição dos
20% do ICMaos municípios.

O SR. DlooO LORDELLO DE MELLO- Não
é fácil encontrar uma solução para essa questão.
A participação dos municípios no ICMtem como
objetivo devolver ao município parte daquilo que
foi arrecadado ali. E o que distingue profunda
mente o ICM nesse ponto da participação dos
municípios no FPM é que, no FPM, a finalidade,
que é muito razoável, é redistribuir a riqueza nacio
nal. O FPM privilegia os municípios mais pobres
e menores.

Foi dito aqui pelo Prefeito Baldonedo Napoleão
que 80% dos municípios dependem do FPM.Te
mos aí um tributo, que é uma participação, no
FPM, para redistribuir a riqueza fiscal, privilegian
do os municípios pobres, enquanto temos a parti
cipação no ICMpara devolver o que foiarrecadado
ali. Há lógica nos dois casos. Mas quero dizer
ao Constituinte Ronaldo Carvalho que a proposta
que será discutida na Comissão de Tributação
reforma bastante, em muitos pontos, essa ques
tão.

O Prefeito Nivaldo Kruger colocou aqui alguns
pontos importantes a respeito desse assunto.
Agora, creio que seria muito ruim para os muni
cípios se não fossem considerados dois aspectos.
O primeiro deles seria devolver parte daquilo que
ali foi gerado, complementando até com medidas
que o Prefeito Nivaldo Krüger propõe quanto à
poupança. Uma idéia brilhantíssima, que merece
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toda a atenção das entidades municipalistas e,
esperamos, também da Constituinte. Será ruim
se não for mantido o princípio de devolver parte
do que foi arrecadado ali. Se são 20%, 30% etc,
é uma questão política da maior importância, mas
é preciso devolver.

O segundo ponto é que deve ser mantido um
esquema parecido com o de hoje - pode ser
melhorado, porque sempre se pode melhorar 
para redistribuir a riqueza. Não fosse o sistema
do FPM, os municípios brasileiros mais pobres
já teriam desaparecido ou seriam apenas figuras
retóricas, e não o são. Temos de ver as coisas
comparativamente. Não podemos pensar na reali
dade brasileira apenas. Temos de lutar para me
lhorar a posição dos municípios no Brasil. Sem
dúvida, longe de mim dizer que vamos ficar con
tentes com o que já se conseguiu. Mas sabemos
que comparado com os municípios da América
Latina, e nem quero falar da África - no IBAM
temos contato permanente com o mundo todo
- a situação do município brasileiro típico, da
quele pobre município, que só recebe do FPM,
é infmitamente superior. Temos municípios, na
América Latina, com receita anual total de qui
nhentos dólares. No Peru isso ocorre: municípios
com mil dólares. Vun de Honduras agora, e obser
vei que há numerosos municípios com quatro
mil dólares de receita total anual. Isso não ocorre
nem de longe no Brasil. Se convertermos o FPM
deste ano ou do ano passado pelo câmbio oficial,
será dezenas de vezes superior ao que existe em
Honduras. Não vamos nem falar do Peru. Não
vamos ficar contentes com isso, de maneira algu
ma, mas é preciso manter esse princípio de redis
tribuição, que coloque os municípios brasileiros
numa posição privilegiada - os do interior, as
Capitais são grandes problemas, Deus nos livre
generalizar essa questão para os demais - em
relação a outros da América Latina. Sem dúvida
essa redistribuição tem de ser mantida, para que
o município possa ter uma receita anual, como
tem hoje o mais pobre, só do FPM, superior a
130 ou 150 mil dólares. É o que o município
mais pobre tem hoje no Brasil, graças ao FPM.
Se mudarmos, se não levarmos isso em conta,
teremos municípios fantasmas. Devemos manter
esse princípio de fortalecimento do município.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- O expositor Nivaldo Krüger, da ABM, quer fazer
uma consideração a respeito dessa mesma per
gunta. A Presidência lembra aos Constituintes que
teremos reunião hoje às 17 h e 15 min., e temos
um painel já programado para amanhã.

O SR. NIVALDO KRIEGER- Gostaria apenas
de aduzir a tudo o que foi dito - e compreendo
muito bem a preocupação do Deputado, que já
foi prefeítorcomo nós, e também os Constituintes
Waldec Omelas e José Dutra abordaram esse
tema - que, das projeções, dos estudos feitos
pela equipe que há dois anos vem trabalhando
em cima dessa proposta de alteração do ICM,
alcançou-se, tomando por base os dados de
1981, 1982, 1983 e 1984, a seguinte situação:
extinguindo-se o ICM, adotando-se o IVA, substi
tuindo-se o ISS' embutindo no IVA - o IVA é
Imposto do Valor Adicionado - teriamos o se
guinte quadro: municípios, 20% de participação
na receita, porque é uma aspiração municipalista;
União, 41 % e Estado, 39%. No quadro atual te-

mos a União com 61,62%, o Estado com trinta
e poucos, e o município não se sabe bem quanto,
se é 5% ou 7%, por aí está.

Essa concepção de alteração do sistema ICM
levaria ou levará a um fortalecimento municipal.
E aí entra a tese da Frente, da ABM, da União
dos Municipíos, de todos nós, de que os Municí
pios estão dispostos a assumir os novos encargos
desde que se garanta uma receita efetiva. Por
outro lado, os municípios pobres receberiam con
tribuição maior, porque estariam balizados pelo
consumo. Hoje,o ICMé um imposto de produção.
Os centros produtores têm grande receita. Os
não produtores não têm. Aí é que está a grande
diferença, o grande desajuste desse processo to
do. Espero ter dado mais um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Mello Reis.

O SR. CONS11T(JJNTE MELLOREIS-Sr. Pre
sidente, Srs. membros da Mesa, Srs. Constituintes,
lideranças municipaIistas aqui presentes, minha
pergunta ao Professor Lordello se prende a uma
preocupação que eu tinha com relação ao poder
de polícia do município, principalmente no que
se refere à organização do trânsito. E, segundo,
sobre a possibilidade de as microrregiões - os
grandes Estados, como o meu, Minas Gerais, se
dividiram, para efeito de planejamento, em mi
crorregiões homogêneas - terem uma estrutura
política, de tal forma que pudéssemos fortalecê
las.

Na verdade, nos grandes Estados, como Minas
Gerais, vivemos como corpos estranhos dentro
daquela imensidão. Minha cidade, Juiz de Fora,
onde fui prefeito durante seis anos, tem sido 
e sou testemunha disso, porque lutei muito na
quela ocasião - um corpo estranho dentro do
esquema do Estado de Minas Gerais.

Sofremos essas conseqüências, e achamos
que, através do fortalecimento da microrregião,
poderemos encontrar uma solução melhor para
conviver com o governo central do nosso Estado.

O SR. DIOGO LORDELLO DE MELLO - A
pergunta do Constituinte Mello Reis é extrema
mente interessante. Isso não está inscrito em do
cumento do IBAM. E não está no documento
porque adotamos a orientação de não descer ao
detalhe dê quais seriam as funções municipais,
num País tão variado como o Brasil.

Mas a posição do IBAM é a de que o poder
de polícia do município deveria estender-se à polí
cia de trânsito. Não tem nenhum sentido o muni
cípio ficar limitado a organizar o trânsito de certo
modo e não controlá-lo, o que é importante. Do
mesmo modo, não vejo nada de mais em que
o município possa ter polícia armada, como havia
no Estado do Rio de Janeiro, no regime de 1946.
Os municípios que quisessem poderiam ter. Nada
impede que o município tenha polícia armada.
A polícia de trânsito, com o município, seria algo
muito bom.

Num trabalho como este, que deve ser sucinto
para merecer atenção, não podemos descer aos
detalhes das funções municipais, mas, respon
dendo à sua pergunta, somos a favor da polícia
de trânsito na mão 'do município, porque não
~ justifiç:aque seja diferente. Só dará conflitos.
E uma superposição, de certo modo, de funções,
que não se complementam como parece, mas
criam problemas.

Quanto às microrregiões homogêneas, eu diria
que nós, no IBAM, não somos contra a idéia de
que haja uma estrutura política, nem nas micror
regiões homogêneas nem nas regiões metropo
litanas. Temos cuidado é com a idéia de um nível
de governo. No dia em que se criar outro nível
de governo, um quarto nível - temos hoje três
-, vamos enfraquecer os municípios. Temos nas
mãos de regiões metropolitanas, como diz a ex
pressão do Constituinte, "uma estrutura política",
mas não como um governo, porque, na hora em
que tivermos um governo nas regiões metropo
litanas, nas microrregiões, teremos um confronto
com os municípios. E os municípios precisam
consolidar-se mais e não ter um concorrente pela
frente. Naturalmente, há mecanismos interessan
tes para essa estrutura política - já falei aqui,
no princípio, quando me tocou fazer a apresen
tação, que o IBAM propõe que nas entidades me
tropolitanas estejam presentes os municípios, não
só nos órgãos, como caráter consultivo, mas tam
bém como órgão deliberativo e na administração.
A mesma coisa poderia acontecer com as micror
regiões homogêneas. Creio que, sem um mínimo
de função política - e quero ser breve - não
é possível que essas regiões funcionem bem. Es
sas funções políticas envolvem, inclusive, uma
descentralização do orçamento estadual, coisa
que não é fácil, mas é essencial. Quer dizer, o
orçamento estadual deveria contemplar recursos
para as microrregiões homogêneas e ter uma es
trutura, desde que não fosse a nível de governo.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodriguea)
- Com a palavra o ConstituinteAlexandre Puzy1)a.

O SR. CONS11T(JJNTEALEXANDRE PUZ\'NA
- Meu caro Presidente, de fato estamos iniciando
muito bem os trabalhos desta Subcomissão. E,
através das palavras do Dr. Diogo, do Dr. Nivaldo
Krieger, do Dr. Jorge lKhoUlY, do nosso amigo
Baldonedo Napoleão, mcansável lutador, chega
mos realmente à conclusão de que, além de ini
ciarmos bem, estamos tendo que fazer uma per
gunta: não seria oportuno nos reunirmos com
as outras Subcomissõês que também tratam es
pecificamente dos assuntos atinentes aos municí
pios? Vimos, exaustivas vezes, tanto o Nivaldo,
como o Baldonedo, como o Dr, Diogo, como
o Dr. Jorge Khoury falarem sobre tributação: deve
ser tributado pelo fim ou pelo começo, quer dizer,
pela origem ou pelo consumo? E também sobre
o problema dos transportes, da educação, do
meio ambiente, n problemas. Só quero fazer esta
pergunta. Dependendo da resposta, inclusive dos
quatro excelentes tradutores do nosso municipa
lismo, gostariamos que isso fosse colocado para
o nosso Relator e o nosso Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência, o Constituinte Waldec Omelas
e os próprios membros da Comissão já se mani
festaram a respeito do assunto, Pela interface exis
tente nesses temas, municípios e regiões, tributos,
questão urbana, transportes e Federação, é evi
dente que iremos programar essas reuniões de
integração.

A Presidência indaga se algum dos expositores
quer fazer alguma consideração a respeito do as
sunto.

O SR. DlOGO LORDELLO DE MELLO - Se
me permite, Sr. Presidente, diria que é inevitável,
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absolutamente inevitável, porque essas duas pro
postas do IBAM não estão completas para receber
sugestões novas muito aceitáveis. Tratam só de
outras Comissões: a do Sistema Tributário e a
da Organização do Estado. O município como
membro da Federação, que é a proposta número
um do IBAM, não está nesta Subcomissão, mas
em outra. Então, há pelo menos quatro Subco
missões diferentes que versam sobre esses assun
tos. De modo que, creio, será inevitável a partici
pação do trabalho da Constituinte.

O SR. PRESIDEI'fIE (Luiz AlbertoRodrigues)
A Presidência concede a palavra ao Constituinte
Maurício Fruet ._

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Por menos que queiramos, e mesmo em função
de algumas críticas formuladas no período em
que foi estabelecida a Comissão dos Notáveis,
o trabalho realizado pela Comissão AfonsoArinos
terá forte presença na discussão do processo de
elaboração da nova Constituição. E me parece
que - e me parece não, é com convicção abso
luta que falo isso - na parte da competência
da União, dos Estados e dos Municípios, a pro
posta formulada pela Comissão dos Notáveispra
ticamente elimina a participação do Municípiona
legislação sobre determinadas matérias que, a
nosso modo de ver, são fundamentais. Transfere
à União e aos Estados a competência, por exem
plo - foi elaborado há pouco - do problema
do trânsito. Sabemos que nos Estados Unidos,
na maioria dos municípios as multas de trânsito
representam 10% do seu orçamento. Em alguns
municípios as multas de trânsito representam
90%. E em três municípios as multas de trânsito
representam 95%. Então, há certos aspectos que
acredito sejam fundamentais e, agora, um traba
lho de profundidade, talvezpossamos alterar toda
a legislação, no que diz respeito aos municípios
brasileiros.

Fui prefeito por um período e sempre diziaque
o prefeito, quando está em campanha, é o arauto
do paraíso. Depois que se senta na cadeira ele
se transforma no porteiro do inferno, porque to
dos os problemas acabam estourando sempre
naquela cadeira, para não dizer outra coisa. Por
exemplo, o problema do menor, da educação.
Inevitavelmenteé a municipalidade que se obriga
a encontrar uma solução, por necessidade impe
riosa e absoluta.

Um companheiro salientou - e muito bem
- a possibilidade, a perspectiva de os municípios
brasileiros deterem a parte que lhes compete, no
momento da arrecadação, e não da maneira co
mo acontece. Enfim, com medidas como essa
acredito que possamos promover é\lPt profundas
alterações que se fazem necessárias. Nesse senti
do, como reflexão e, ao mesmo tempo, como
apelo, seria muito importante para esta Subco
missão que os companheiros aqui presentes ofe
recessem subsídios que pudessem fazercom que
esse trabalho atendesse exatamente às necessi
dades práticas de cada prefeito.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Não
entendo uma frente de luta sem bandeira de luta.
O município brasileiro não tem bandeira de luta.
Ele pode ter reivindicações difusas, pedidos de

aumento de alíquotas, de extinção e troca de im
postos, mas não sabe o que quer. Aliás, o muni
cípio brasileiro tem muito medo de dizer o que
quer. Ora, sabemos que o operariado brasileiro
tem a bandeira de luta dele. Muitos acham certo,
outros acham errado, mas a bandeira de luta do
operariado, do trabalhador é geralmente contra
o capitalismo. Querem o socialismo. De modo
geral, é assim, quando ele é mais organizado.
Ele acha que o operário, na escala social, é explo
rado. Convenhamos, não falta razão a quem pen
sa assim. Temos, na relação Município, Estado
e União, também o explorado, que é o Município.
O Municípioé o grande explorado. Ninguém tem
coragem de dizerque o sistema federativo é bom
para os outros, para o Estado, para a União, mas,
para o Município, é o fim do mundo. E só interes
saria õ sistema federativoao Municípiose ele fosse
devidamente compensado. Por exemplo, dizem
que o Brasil imitou os Estados Unidos, quando
fez a sua Federação. Mas, se ele imitou, por que
não imita mesmo a Federação? Nos Estados Uni
dos a Uniãotem 50% dos recursos, os municípios
têm 30% e os Estados têm 20%, simplesmente
porque os Municípiostêm muito mais o que fazer
do que os Estados. Mas os nossos prefeitos têm
medo dos governadores, são caudatários. Na pró
pria luta pela reforma tributária os prefeitos brasi
leiros,como as organizações que os representam,
são caudatários dos governadores e das outras
esferas. Então, os Estados utilizam a reforma tri
butária. Quando falam em prefeitos é apenas para
fortalecer a luta dos governadores. Não estão inte
ressados nos Municípios,porque os Estados têm
de ser o intermediário, o atravessador. Devem
ter os recursos para dar aos prefeitos, de acordo
com as suas preferências de ordem política. Fui
prefeito e sei que é assim. Muitosaqui que foram
prefeitos sabem que a coisa é assim, mas têm
medo de falar.Então, é lamentável.Tenho inscrita
a tese aqui, mas não poderei apresentá-Ia na
Constituinte porque não me dão tempo. Dão-me
dois, três ou quatro minutos. Ainda vou lutar por
isso. Já pedi à Mesa - vou lutar por isso 
para expor detalhadamente esta minha tese. O
que quero propor aqui é que os Municípioslevem
em consideração sua posição no sitema federa
tivo.Ou os Municípios são devidamente contem
plados na Federação ou levantam sua grande
bandeira de luta: Federação não interessa aos
Municípios, a não ser que estejam devidamente
compensados. A bandeira de luta do Município,
numa Constituinte, deve ser a seguinte: não que
remos aquela palavra que está na Constituinte,
que sempre esteve nas nossas Constituições, de
que a Federação é indissolúvel. Pode continuar
uma Federação, mas respeitem o Município. Ago
ra, a grande arma dos Municípios é a seguinte:
se os Municípiosnão estiverem bem tratados, de
vidamente contemplados na Constituição, então
é porque eles não querem Federação.

Proponho que seja esta a bandeira do munici
palismo: a Federação não interessa aos muni
cípios, a não ser que estejam bem contemplados.

Quero pedir à Mesa que me dê uma oportu
nidade mais adiante, a fim de que possa apre
sentar detalhadamente a proposta que tenho para
os municípios brasileiros,do contrário não adianta
ser Constituinte. Ser Constituinte para ter dois ou
três minutos para falar sobre os nossos proble-

mas, sobre a nossa experiência, francamente, não
interessa.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra aos exposi
tores que quiserem fazerconsiderações a respeito
da fala do Constituinte Raul Ferraz. (Pausa.) Pri
meiramente, o expositor Diogo Lordellode MeDo,
a seguir, Nivaldo Kriger, em terceiro, Maldonedo
Napoleão.

O SR. DIOGO LORDELLO DE MELLO - Sei
o que quis dizer o Constituinte Raul Ferraz, cujas
teses conheço há muitos anos - esportes em
Fortaleza, no 5° Embra. Tive um papel naquela
ocasião - não sei se sabe o Constituinte Raul
Ferraz - no sentido de que não se excluísse das
atas a sua tese. Eu era Presidente de uma comis
são. Como sua tese foi rejeitada, e achei que não
devia ser, que se deveria fazer menção a ela, con
segui - eu, que não sou hábil nessas coisas,
não sei como consegui, numa luta enorme, está
aqui o Dr,Guedes, que esteve presente lá, e outras
pessoas também - que a sua tese constasse,
ainda que não fosse aprovada. Sua tese era no
sentido de que deviam ser abolidos os Estados.
Os Estados são atravessadores. É uma tese das
mais ousadas que já vi alguém propor, além de
dizer que se implante um regime socialista, ou
seja lá o que for. Nunca ouviuma tese mais ousa
da, que merece consideração muito cuidadosa,
porque, num País dessas dimensões, não é fácil
admitir-se sejam abolidos os Estados. Agora ele
está dizendo a1guma.coisaimportante. Está admi
tindo, de certo modo, que os estados possam
até existir, desde que isso não prejudique os muni
cípios.Creioque é uma posição maís conciliadora
se, de fato, a Constituinte vier dar aos municípios
um papel no sístema governamental brasileiro.

Creio que a tese de Juarez Távora não seria
tão fácilhoje de se pôr em prática. Ele propunha,
no princípio da década de 30, em 1933, quando
era Ministro, e eu era líder municipalista, hoje tal
veznão caiba maís isto, embora seja muito bonito
- a União-norma: os Estados adaptam, os muni
cípios executam. Quer dizer, ele propunha que
não houvesse execução de nada que não fosse
através do município. Nem as hidrelétricas, que,
naquele tempo, ainda não existiam tão grandes
assim, nem coisa alguma. Ou eram privadas, ou
não eram do Estado. Os Estados adaptariam a
legislação estadual e pronto; também não execu
tariam nada. É uma tese bonita, de 1933. Não
sei se a realidade a comporta, mas, de fato, se
temos uma Federação, e por isso a tese do IBAM
e de outros aqui foi expressa, em primeiro lugar,
pelo Prefeito NivaldoKrieger,de que o município
seja membro da Federação e, como tal, seja pro
tegido.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Eu
gostaria de debater, em primeiro lugar, numa tese
como esta, o seguinte: é que em 168 países exis
tentes, 153 não têm a figura do Estado.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência solicita ao Constituinte que está
fazendo sua manifestação, que a faça no micro
fone.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Vou
tomar pouco tempo aqui. Espero falar em outra
oportunidade, se puder. Quero dizer que a funda-
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mentação dessa tese é a seguinte: existem no
mundo 168 países, 153 deles não têm a figura
do Estado; ou seja, 92% dos países do mundo
não têm a figura do Estado. Quando digo que
precisamos de tempo para discutir é porque,
quando se levanta esta tese, argumentam: ora,
país grande tem que ser federativo; país unitário
é país pequeno. Muitobem, então, porque a Suíça,
que é um país pequeno, é federativa? E por que
a China, que é maior do que o Brasil é um país
unitário? São coisas dessa natureza que precisa
mos discutir aqui. Às vezes levanta-se também
o problema idelógico: porque a China é um país
comunista. Mas a União Soviética também é um
país comunista e é federativo, e não unitário. En
tão, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É preciso que se diga que, fora os Estados Unidos,
as grandes democracias do mundo são países
unitários, descentralizados, evidentemente. Nin
guém está pregando a centralização de poder.
Acho até que a descentralização que nós devemos
ter é a descentralização entre quatro mil muni
cípios e não entre vinte e três Estados. Sabemos
que, numa época de revolução ou de golpe de
Estado, muitos governadores saem, atropelando
se uns aos outros, para ver quem apóia a revolu
ção primeiro, por que isso conta tempo: conta
ponto quem a apóia primeiro. Já com os muni
cípios, não. Ninguém nunca conseguiu ter todos
eles debaixo de seus pés. Os municípios reagem,
geralmente, à ditadura. Vou apenas fundamentar
mais uma vjez,dizendo que é assunto que precisa
ser discutido, pelo menos para que sirva de ban
deira para o município.

Para encerrar, quero dizer que em todos os
países do mundo que não têm Estado, ou seja,
em 92% deles, nos 153 países que não têm Esta
dos, os Municípios arrecadam mais ou menos
- a não ser países paupérrimos, em que nem
o poder central tem alguma coisa - o que os
municípios e Estados arrecadam juntos aqui no
Brasil. Então, o município não tem porque viver
chorando. Ele precisa é de ter uma bandeira, para
que seja bem contemplado. No momento em
que a distribuição de renda for bem feita, que
se mantenha a Federação. Ninguém tem nada
de específico contra o sistema federativo. O pro
blema é que essa Federação que aí está não inte
ressa aos municípios, e não vemos nOS50S órgãos
de representação nem 05 nossos prefeitos dize
rem isso. Preferem ficar reivindicando migalhas
por aí afora, perdendo tempo, porque temos as
outras unidades mais fortes do que o município,
que são os Estados e a União, com outros interes
ses que não os dos municípios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai conceder a palavra aos expo
sitores. É evidente que oportunamente será ouvi
do o Plenário a respeito da exposição do Consti
tuinte Raul Ferraz, que, de qualquer maneira, po
derá apresentar sua tese regimentalmente à Casa.

_ ~ I I 1

Vamos ouvir cada um dos expositores a res
peito da provocação. A Presidência entende até
que é interessante, que dá certo sabor ao debate.
Vamos ouvir por três minutos cada um dos outros
expositores qC1e quiserem fazer uso da palavra.
Ouviremos a indagação da Constituinte inscrita
posteriormente, para encerrarmos nossos traba
lhos nesta parte da manh:;'

APresidência concede agora a palavra ao expo
sitor da ABM, Nivaldo Krieger, e posteriormente
aos outros dois inscritos.

O SR. NIVALDO KRIEGER -Acho a tese pro
posta válida como qualquer outra, respeitável co
mo o direito de expressão de opinião; discutível
como qualquer tese é discutivel. Quanto à valida
de precisa ser discutida; e, quanto à conveniência,
tem de haver o confronto entre uma proposta
e outra. A tese é muito interessante. Vale a pena
ser discutida e, se a analisarmos de determinados
ângulos, vamos encontrar um grau de dispensa
bilídade da figura do Estado. Entretanto, sou pela
manutenção da federação tripartida - União, Es
tado e Município- tendo em vista nossas peculia
ridades, nossa tradição, nossa história. Afinal de
contas, um povo forma a sua vida em cima de
uma civilização, de uma história, de um tempo,
de tudo o mais que constitui a sua vida, a vida
daquela Nação. Desestruturá-la e romper deter
minados liames é muito difícil. Concordo com
isso.

Quero também dizer com todo o respeito, ao
ilustre Deputado que também foi Prefeito e que
diz que os prefeitos têm medo, que sou prefeito
pela terceira vez e nunca me incluí entre os que
têm medo do Governador ou do Presidente da
República. Sei que os prefeitos que integram a
Frente, a ABM, o Movimento Municipalista - cujo
Presidente está aqui presente - a Confederação,
estáo numa luta, arrostando riscos e não buscan
do agradar ao governante, mas quase sempre
se opondo frontalmente, sobretudo ao governo
central. Os governos dos Estados são tão vítimas
- aqui faço sua defesa, não por querer agradar
a quem quer que seja, mas por convicção da
evidência dos fatos -quanto os municipais nesse
processo terrivelmente concentrador.

Diz o nobre Constituinte que não temos ban
deira. Temos bandeira, eu convidaria S. Ex" para
integrar a nossa luta - Prefeito que foi, Deputado
que é - pela causa municipalista, que é muito
conhecida. Não vou repetir aqui e agora, mas
terei o máximo prazer, se o nobre Deputado nos
receber, de fazer-lhe uma visita ~ expor esses as
pectos.

Era esta a colocação que queria fazer,em nome
da Associação Brasileira de Municípios.

O SR. BALDONEDOARTHUR NAPOLEÃo 
Quero apenas dizer ao ilustre Deputado, com
quem já tiveoportunidade de conversar dias atrás,
que a Frente Municipalista Nacional é nova, é
recente. Nasceu no rnunícípío, Não tem nenhuma
ajuda do Governo Federal. Já veio falar com o
Presidente da República do regime passado e do
atual regime. Os dois Presidentes não deram solu
ção às nossas propostas. voltamos a Brasília não
para falar novamente com os Presidentes, mas
para falar com o Congresso Nacional. Consegui
mos aprovar duas emendas da Constituição: a
Emenda Passos Pôrto e essa de 1985, por unani
midade do Congresso Nacional, numa demons
tração de que não temos medo de manifestar
nossas reivindicações. O que acontece, ilustre De
putado e ex-Prefeito, é que a situação atual impõe
aos municípios, realmente, uma posição de humi
lhação perante os governadores. É humilhante
a situação dos prefeitos, porque há govemadores
que, pessoaJmente, e não pela força institucional
do Governo do Estado, têm tremenda vocação

para a ditadura. São autorit6rios, desrespeitam
a dignidade política do prefeito, que é eleito pelo
povo para defender os seus interesses, e o sub
mete até à pressão da filiaçãopartidária, sob pena
de não receber essas migalhas miseráveis do Go
verno Estadual.

Mais uma vez, respeitando a questão da tradi
ção brasileira dos Estados, que tem muito a ver
com a Constituição da República brasileira, deve
mos reconhecer o que o Nivaldo falou, ou seja,
que os Estados são tão pobres ou mais pobres
que os municípios. Viraram, lamentavelmente,
nos últírnos anos, cabides de emprego. Estão des
moralizados como organizações que têm objeti
vos a cumprir, como administrações que têm me
tas a atingir, mas a verdade é que nós, na Frente
Municipalista Nacional, não aceitamos, de ma
neira alguma, característica de subserviência ou
de medo de falar.E, principalmente, nobre Depu
tado - quero aqui dizer com todo o entusiasmo,
com toda a esperança - porque temos, em Brasí
lia, os nossos representantes para não terem me
do de redigir uma Constituiçãojusta para os muni
cípios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga ao Prefeito Jorge Khoury
se gostaria de usar o seu tempo.

O SR. JORGE KHOURY - Gostaria de endos
sar as palavras dos companheiros que me antece
deram e dizer ao ilustre Constituinte Raul Ferraz
que, na verdade, conhecemos a sua obra e o
grande trabalho que desenvolveu à frente do mu
nicípio, quando prefeito. Não sei se o nobre Cons
tituinte tem a real informação com relação à maio
ria dos municípios brasileiros, que talvez não te
nham, no seu orçamento, nem 10% do seu gran
de município. Por isso mesmo essa dificuldade
e essa humilhação colocada pelo nosso colega.
Só quedamos aqui enfatizá-Ia. E diria, sem com
isso querer, de maneira alguma ofender os Srs.
Paríamentares.que, na verdade, já estamos viven
do um novo tempo, mas, num passado recente,
houve esse atrelamento dos prefeitos, pelas suas
deficiências, principalmente financeiras, e tam
bém por aquelas deficiências de ordem poIItica,
desde quando não eram cumpridas as normas
ou aquilo que rezava a Constituição. Não vimos
apenas nos prefeitos, mas vimos nos demais polí
ticos brasileiros e - por que não dizer? - nos
parlamentares, até mesmo aqui no Congresso
Nacional. Isso entendo ser fruto do regime que
vivemos no passado. Acreditamos que esta Casa,
no momento renovada em grande percentuaI, na
verdade, não terá, no desempenho da: sua missão
do presente, como não temos nós, prefeitos elei
tos em 1982, esse receio. Só queria reforçar a
lembrança de que a aprovação da Emenda Pas
sos Pôrto foi a primeira vitória no Congresso Na
cional, após a ditadurade 1964. Teve origem no
Congresso, legislando sobre a matéria financeira
e aconteceu porque grande número de prefeitos
se deslocaram de seus municípios para aqui virem
pressionar o Presidente da República e o Con
gresso Nacional. Quer dizer, essa é a demons
tração inequivoca de que, naquele momento, se
alguém tinha medo, não eram os prefeitos brasi
leiros.

Quanto à questão da Federação, entendemos
também que faz parte de uma tradição do nosso
País e - por que não dizer - da América como
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um todo. A centralização a nível do Governo Fede
ral, no regime presidencialista é grande, haja vista
o último fato da rebelião da Argentina, quando
o Presidente foi pessoalmente resolver um proble
ma, quando, na verdade, toda a estrutura do Poder
não o conseguiu antes.

São esses aspectos, entendo eu, que devem
ser revistos. Na verdade, no passado, quando nun
ca éramos ouvidos, aconteceram desastres que
todos reconhecemos no momento, enquanto, em
países como a Alemanha, no Congresso, nunca
é votada matéria alguma que diga respeito aos
municípios, sem serem ouvidas as representa
ções municipalistas. Se, no Brasil, essas entidades
não tiverem a devida força, até para a questão
de comunicação, serão surpreendidas com uma
série de temas que são aqui decididos e votados,
sem nenhum entendimento com aqueles que, de
alguma forma, serão alvo daquelas medidas.

Todas estas razões, no meu entender, é que
resultaram nessa dificuldade que o nobre Consti
tuinte colocou, mas acreditamos que, com o seu
apoio, haveremos de construir uma Constituinte
municipalista, conforme o texto do convite do no
bre Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra a Constituinte Marluce Pinto,
última inscrita para fazer indagações aos expo
sitores.

A SRA. CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Quero agradecer a participação aos expositores,
porque muitas dúvidas foram esclarecidas, e já
dispomos de subsídios para preparar nossas pro
postas.

Após os debates, quando o nobre colega Cons
tituinte fez referência à Policia Municipal, fiquei
um pouco preocupado, não porque não tenha
mos confiança nos nossos prefeitos, mas acho
que, na hora em que os agentes e delegados
de Polícia tíverern de ser escolhidos pelos prefei
tos ou por eles coordenados, isso vai criar uma
série de problemas aos prefeitos e à comunidade,
porque é o que se vê até hoje, em muitas cidades,
não só no Territ6rio de Roraima, de onde sou
representante. Sou nordestino. V1vi no Estado do
Ceará até 1979 e me desloco constantemente
para lá. Devido à minha atividade empresarial,
ando por todo o Nordeste. Já vi muitas e muitas
injustiças cometidas contra delegados de policia,
que são demitidos ou transferidos para outra cida
de porque penalizam pessoas que são filhos de
pessoas influentes ou que são mesmo pessoas
iQfIuentes.Meu colega que me desculpe, mas te
rnos os Três Poderes, o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário. Hoje, todos os governadores são
escolhidos pelo povo, através do voto. No Execu
tivo, dentro de pouco tempo, também vamos es
colher. E ninguém fala - nem o povo nem nós,
Constituintes - em fazer uma reforma no Poder
Judiciário. Acho até que isso se deve à responsa
bilidade desse Poder, porque ele não pode prestar
favores. Ele apenas tem de cumprir a lei, punido
todos. Na hora em que estamos fazendo uma
Constituinte. em que as novas leis têm de ser
reformuladas, e reformuladas de maneira que ve
nham a ser aplicadas. Porque, se formos analisar,
nossas leis não são tão prejudiciais; apenas não
são cumpridas. Há muita discriminação. O crimi
noso só é punido quando não tem poder econô
mico ou então quando não tem influência. É por

isso que fiquei preocupado. Nem constava da re
lação para falar, mas achei que temos de fazer
uma reforma no Poder Judiciário, não para que
os seus representantes sejam eleitos pelo povo,
mas exatamente para que, na hora em que forem
escolhidos pelo voto, já se sintam obrigados a
satisfazer àqueles eleitores ou aos chefes, aos ca
bos eleitorais que ajudaram a elegê-los. Sabemos
que isso não pode acontecer. Espero que meu
nobre Colega me desculpe - não sei se isso
tem a ver com o fato de eu ser mulher - mas
realmente fiquei preocupada que, através da sua
solicitação, os Constituintes aceitassem mesmo
a Justiça municipalista. Os prefeitos também que
me desculpem, mas isso s6 iria criar-lhes graves
problemas. Muito obrigada.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Pois não. Com a palavra, para fazer as suas
colocações, o Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA-Tenho
a impressão de que a eminente Constituinte Mar
luce Pinto fez uma confusão, uma vez que não
preguei aqui, de forma alguma, nem a eleição
para Juiz Municipal, nem para Delegado de Polí
cia. Apenas fiz uma indagação ao eminente Dr.
Diogo, para saber se o IBAM tinha alguma idéia,
no que conceme ao problema de justiça nos mu
nicípios. Essa foi a colocação que fiz. Entendo
como absolutamente procedente a preocupação
de se reestruturar a política judiciária brasileira,
para que os Estados possam fazer a prestação
jurisdicional de modo mais efetivo, para que não
continue como está hoje, quando se reflete exata
mente aquele quadro desenhado pela eminente
Deputada Constituinte: nos municípios s6 são
condenados aqueles que não têm força econô
mica. É contra isso que nos insurgimos. O que
n6s queremos é que a lei seja respeitada por todos
e que os que a infringem sejam obviamente puni
dos por essa mesma lei. Foi apenas essa a coloca
ção que fiz. Não defendi aqui, de forma alguma,
a eleição para Juiz de Direito municipal, muito
menos para Delegado de Polícia.

A SR' CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Nobre Colega, também não disse que V.Ex' solici
tou eleição. Apenas expus como são os Poderes
que hoje são escolhidos, e não s6 o Judiciário.
Quando o nobre Colega falou sobre a Justiça
municipal, eu me preocupei por isso: o que se
entende por Justiça municipal? Que os delegados
que para lá seguissem precisariam ter, de certa
forma, a escolha, talvez, dos prefeitos municipais.
E isso criaria mais problemas, porque a comu
nidade está constantemente junto ao prefeito.
Aquele prefeito é eleito pelos votos daquela comu
nidade. Assim, é muito mais fácil que os verda
deiros infratores sejam punidos quando os dele
gados de Polícia são escolhidos pelo Estado, por
que aquelas famílias já não têm a mesma facili
dade de falar com os governadores, como falam
com os prefeitos. Portanto, eu me referi apenas
à minha preocupação. Não quis dizer que o nobre
Colega e amigo tivesse solicitado eleição. Se S.
Ex' entendeu assim, peço que me desculpe, mas
não foi essa a intenção. Quero dizer aos Colegas
que a reforma tem de ser feita, mas que não
haja delegado nem agente de Polícia nos muni-

cípios escolhidos, ou, mesmo que sejam escolhi
dos, ao menos que levem nomes, porque isso
não vai melhorar a situação. Muito pelo contrário,
além de piorar a situação da comunidade vai pio
rar em muito o relacionamento dos prefeitos com
essa mesma comunidade. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência registra a presença do Prefeíto
de lnhumas, Goiás. Antes de terminar, agradece
a presença aos expositores Baldonedo Arthur Na
poleão, da Frente Nacional Municipalista, ao pro
fessor Diogo Lordello de Mello,Assessor Especial
para Assuntos Internacionais do IBAM -Instituto
Brasileiro de Administração Municipal - ao Dr.
Nivaldo Krieger, Secretário-Geral da Associação
Brasileira de Municípios - ABM- e ao Prefeito
Jorge Khoury, Presidente da Confederação Nacio
nal dos Municípios.

Seguramente, trouxeram contribuição efetiva
ao trabalho que pretendemos realizar. Particular
mente a Subcomissão de Municípios e Regiões,
por todos os seus Constituintes, integrantes e su
plentes, pretende elaborar uma Constituição que
seja realmente municipalista, que resgate a digni
dade do município brasileiro perante a Federação.

Agradeço a todos a contribuição. Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da
presente reunião, convocando outra para às 17
horas, uma vez que temos sessão do Congresso
às 18:30 horas, com a finalidade de organizarmos
a pauta do final da semana e do início da semana
que vem.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E SISTEMA

DE GOVERNO
Subcomissão do Poder Legislativo

ATADA r-REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA

As dezessete horas e vinte minutos do dia vinte
e um de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em sala pr6pria do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Subcomissão do Poder Legis
lativo, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Bocayuva Cunha. Compareceram os Senhores
Constituintes: Vmicius Cansanção, José Guedes,
Farabulini Júnior, Henrique C6rdova, Victor Fac
cioni, José Jorge, Miro Teixeira, Jorge Hage, Ru
bem Branquinho e Manoel Ribeiro. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente deu inicio
aos trabalhos, pedindo à Secretária que fIZeSSe
a leitura da ata da reunião anterior, aprovada pelos
presentes. Com a palavra, o Relator da Subco
missão, Senhor Constituinte José Jorge, deu co
nhecimento da Proposta de Programação a ser
cumprida no periodo de vinte e um de abril a
sete de maio, incluindo oito reuniões de debates,
sete de audiência pública e duas de avaliação.
O Senhor Constituinte VictorFaccioni sugeriu que
também fossem convidados para uma das reu
niões de audiência pública o Deputado Estadual
Luiz Alberto Martins de Oliveira, Presidente da
União Parlamentar Interestadual e o Presidente
da União de Vereadores do Brasil. A seguir, pas
sou-se ao debate dos itens iniciais do primeiro
tema proposto, versando sobre: Sistema Unica-
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merallBicameral, Prazo de funcionamento do
Congresso, Recesso e Convocação Extraordiná
ria. Intervieram nos debates os Senhores Consti
tuintes Henrique Córdova, Farabulini Júnior, José
Guedes, VictorFaccioni e ViniciusCansanção. En
cerramento: Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente encerrou os trabalhos às dezenove ho
ras e dez minutos, convocando os Senhores
Constituintes para nova reunião, no dia vinte e
dois de abril, às dez horas, na Comissão Temática
com a exposição sobre o tema Parlamentarismo
e.Preside~ciali.smo, pelo Relator Constituinte Egí
dio Ferreira Uma. Foi também convocada uma
segunda reunião, igualmente no dia vinte e dois
às dezessete horas, para dar continuidade aos
debates dos itens propostos pelo Relator, Senhor
C~nstituinteJosé Jorge. As notas gravadas, de
poIS.de transcritas, farão parte destes registros,
publicando-se a sua íntegra no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar
eu, Maria ünda Morais de Magalhães, lavrei a pre
sente ata que, após a sua leitura e aprovação
será assinada pelo Senhor Presidente Constituinte
Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro iniciada esta
reunião da Subcomissão do Poder Legislativo.

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

É lida e aprovada a ata.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pas
so a palavra ao nobre Relator, Constituinte José
Jorge, que tem algumas informações a transmitir
aos membros desta Subcomissão.

O SR. RELATOR(José Jorge) - (Texto extraí
do da ata referente à parte da reunião que não
foi gravada) "Com a palavra, o Relator da Subco
missão, Sr. Constituinte José Jorge, deu conheci
mento da Proposta de Programação a ser cum
prida no período de vinte e um de abril a sete
de maio, incluindo oito reuniões de debates, sete
de audiência pública e duas de avaliação".

Prossegue o Sr. Relator José Jorge) - (...) Na
realidade, sobre cada um dos temas constantes
dessa lista, eu gostaria de saber se cada um dos
Srs. Constituintes considera aceitável o que dis
põe a Constituição atual, ou tem alguma idéia
específica sobre alterações que porventura consi
dera necessárias.

Gostaria de dar como exemplo o problema do
recesso Há sempre uma série de altemativas para
se diminuir o recesso, que, sem dúvida, é muito
longo: ~urante três meses - dezembro, janeiro
e fevereiro - o Legislativo não funciona; depois,
o mesmo acontece no mês de julho. Isso dá mar
gem à edição de decretos-leis, sempre que o Exe
cutivo precise de algum instrumento para agir
durante o recesso do Legislativo. Há algumas su
gestões a esse respeito. Eu, por exemplo, mesmo
antes de ser designado Relator desta Subcomis
são, havia preparado uma emenda criando uma
comissão de caráter permanente - de Depu
tados e Senadores -que funcionasse com algum
tipo de atribuição durante o recesso. Gostaria,
pois, de ouvir a opinião dos Colegas a respeito
do tema que cada um julgasse importante, a fim
de que eu possa colher subsídios para a elabo
ração do relatório.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JúNIOR
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Quanto aos sistemas unicameral e bícameral
desde logo, de minha parte, entendo que se deve
rá manter o sistema bicameral, com a represen
tação dos Estados pelos Srs. Senadores. O motivo
é óbvio, pois, a se manter a Federação, deverá
ser mantida também a representação pelo Sena
do Federal.

No que tange à duração do mandato parla
mentar, permaneço com a idéia de votar a favor
dos oito anos para Senador e dos quatro anos
para Deputados. Portanto, no meu modo de en
tender, nenhuma modificação substancial deveria
ser feita, neste particular, no texto vigente.

Quanto ao recesso, V. Ex' tem razão. Sugiro
que o recesso do mês de fevereiro seja suprimido,
para que o Congresso funcione. Quanto ao mês
de julho, permaneceria o disposto no art. 29 da
Carta em vigor.

Há, ainda, certos pontos que considero da mais
alta importância e que dizem respeito justamente
à solicitação de informações ao Executivo e ao
relacionamento com os outros Poderes.

No qu: tange ao requerimento de informações,
V.Ex' venfica que no texto constitucional, no Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e até
~esmono Regimento Comum, não há prazo pre
VIstopara a tramitação de requerimento de infor
mações nas respectivas Mesas. Em outras pala
vras, o parlamentar, ao requerer informações, fica
preso ao texto constitucional atual, muito limitado,
porque fica dependendo, digamos, de projetos
que por acaso estejam tramitando no Poder Legis
lativo.

Tenho, portanto, algumas sugestões a fazer,
para fins de elaboração constitucional. Primeiro,
quanto ao prazo, não acho que deve exceder de
dez dias o envio, pela Mesa da Câmara dos Depu
tad~s ou do Senado, de pedido de informações.
De Igual modo, o prazo para resposta não deveria
jamais exceder trinta dias. O ideal seria um prazo
de dez dias para ir e de trinta dias para voltar.
E, mais: que os requerimentos de informações
sejam atinentes à vida nacional e que digam res
peito aos atos praticados pelo Poder Executivo
não só através do Presidente da República, mas
também de Ministros de Estados e de altos funcio
nários - quem sabe, até o segundo escalão.

O fato que me parece indiscutivel é que o reque
rimento de informações precisa ter prazo para
sair das Câmaras. Hoje há requerimentos que le
vam 45 ou 50 dias para saírem daqui, sendo que
a resposta jamais chega. Os parlamentares encer
ram seu mandato e não recebem as informações
a que têm direito, segundo as normas constitu
cional e regimental.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
mita-me interrompê-lo, Constituinte Farabulini
Júnior.

Entendo que V. Ex' já se manifestou sobre a
questão do sistema unicameral e do sistema bica
meral, bem como sobre o funcionamento do Con
gresso, estando agora manifestando-se quanto
à solicitação de informações por parte dos Mem
bros do Congresso Nacional. Estátratando, pois,
de .todo~ ~s itens. Salvo melhor juízo, creio que
sena mais Interessante, para melhor ordenamento
de nossos trabalhos, que se analisasse item por
item, separadamente.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Concordo com V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
tão, estamos discutindo, por ora, os sistemas uni
cameral e bicameral. Ouvimos a opinião do Cons
tituinte Farabulini Júnior, para quem o melhor
seria manter as duas Casas. A propósito, estou
sugerin~ ao Sr. Relator que nos traga sempre,
se possível, os documentos que constituem as
três bases sobre as quais se assentará nosso tra
balho - enquanto não houver uma quarta ou
uma quinta - quais sejam, a atual Constituição
o Pro~e~ ~onso Arinos e aquela proposta sob~
as ~tribUJçoes do Poder Legislativo. Eu indagaria,
então, do nobre Relator qual dos sistemas - uni
cameral ou bicameral- está referido nessas três
propostas.

O SR. RELATOR (José Jorge) - No caso, o
sistema bicameral é mantido nas três propostas.

Na realidade, aparentemente este não é um
assunto muito polêmico. A maioria dos Consti
tuintes, parece-me, faz opção pelo sistema bica
meral, apesar de alguns preferirem o unicameral.
No caso, porém, de se optar pelo regime parla
mentarista, aí, sim, é que se tem que verificar
uma forma de estabelecer atribuições mais efeti
vas ao Senado. Tenho visitado alguns países de
regíme parlamentarista, como, por exemplo, o Ca
nadá, e verifico que, lá, o Senado é uma espécie
de refúgio de aposentados Um Deputado que
tenha sido Presidente da Câmara, foi isso e aquilo,
quando não se elege e chega ao fim da carreira,
e nomeado Senador. O Senado, portanto, não
tem poder, pois quem manda é a Câmara, que
se constitui, exatamente, digamos, no braço de
sustentação do regime, através do Primeiro-Mi
nistro etc.
. Acho que, aqui, este não é um tema polêmico,
já que a maioria dos Constituintes opta pelo siste
ma bicameral. Só o incluí para o roteiro ficar com
pleto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Henrique Córdova.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECóRDOVA
- Quando hoje, pela manhã, tivemos a felizopor
tunidade de ouvir o Senador Marco Maciel, con
fesso que não reconheci o parlamentar com
quem convivi no mandato de 75 a 79. Por isso
mesmo, eu obervava ao nosso nobre Relator que
S. Ex' travou uma luta, na exposição que fez, con
tra suas próprias convicções. Mostrou-se inseguro
e incapaz de transcender a conjuntura. Enfim
ele traduziu, em termos concretos, aquela fras~
de Ortega y Gasset, de que "yo soy yo y mis
circunstancias". Restaram-me muitas dúvidas a
respeito de sua exposição, sobretudo porque de
~onstrou .e~r ainda influenciado pelo "Do Espí
nto das leis de Montesquíeu, que, analisando o
funcionamento do Governo na Inglaterra, con
cluiu que o poder se exercia através de três fun
ções formais: a legislativa, a executiva e a judiciá
ria. Sabemos que essa teoria da tripartição do
poder -aliás, ímpropriamente chamada de teoria
tripartite do poder, já que o poder, em si, é uno
e suas funções é que podem ser caracterizadas
de modo diferente - está inteiramente superada.
Os constitucionalistas modernos, hoje atropela
dos pelovoto, concluem que os chamados órgãos
de soberania, tal como os três poderes são trata
dos na Constituição portuguesa - em PortupaI
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não se fala em Poder Legislativo, Executivo ou
Judiciário, mas, sim, em órgãos da soberania 
devem ser observados do ponto de vista do con
teúdo de suas ações e não do ponto de vista
Legislativo, em grande parte dos países, pratica

atos de natureza administrativa, bem como o Po
der Executivo - ou o órgão de soberania execu
tiva - pratica atos de conteúdo material, caracte
rizados como legislativos. Ao mesmo tempo em
que, na sua função de interpretar as leis, sobre
tudo de interpretação da Constituição, o Poder
Judiciário tem relevante papel legislativo - enten
dido esse papel legislativo no seu conteúdo ma
tprial.

As funções do poder, hoje tidas como caracte
rístícas, não são apenas três, mas, pelo menos,
quatro: a função legislativa, a função jurisdicional,
a função administrativa e a função de governo
propriamente dita. Três delas, pelo menos, se defi
nem por si só. A quarta teria uma outra definição,
aceita quase à unanimidade pelos teóricos de Di
reito Constitucional, que seria a função de gover
no, cuja incumbência é traçar e executar uma
política global de governo e que permearia as
ações de todos os órgãos de soberania, visando
dar unicidade à ação do Governo.

Ora, se assim é, temos que examinar o Legis
lativo, esse órgão de soberania constitucional 
ou o Poder Legislativo, como nós o tratamos 
sob outros ângulos, de outros pontos de vista.
Vamos, assim, constatar que, tanto no sistema
parlamentar de governo como no presidencialista,
há possibilidade de perfeito funcionamento do
sistema bicameral. Entretanto, a forma de compo
sição da Câmara revisora - no nosso caso, o
Senado, tido hoje de acordo com nossa doutrina
constitucional, como Câmara revisora - pode
ser diferente. No caso brasileiro, a justificativa his
tórica para a existência da segunda Câmara, o
Senado, está na Federação e procuraria estabe
lecer o equilíbrio que teoricamente não é mantido
na representação popular da Câmara dos Deputa
dos. Ele seria estabelecido, no Senado, através
de uma representação paritária dos Estados. O
Senado, no Brasil, é composto, ou integrado, atra
vés de eleições majoritárias, o que não ocorre
em vários Estados modernos.

Verifiquemos o caso da Itália. Lá, a represen
tação não é paritária, relativamente às regiões.
Na composição do Senado italiano há a nomea
ção de pelo menos cinco Senadores dentre aque
les italianos que se tenham destacado nacional
mente no exercício de suas atividades. Os ex-pre
sidentes da República são Senadores vitalícios.
O mesmo ocore na Venezuela. Já na República
da Alemanha Ocidental, a composição do Senado
é originária da nomeação dos governadores das
provincias. O Conselho Federal é o equivalente
ao Senado, sendo os senadores nomeados pelos
governadores das Provincias.

Em 1977, tive oportunidade de apresentar uma
emenda à Constituição, que, afmal, não teve trami
tação, mas que procurava evitar a figura do cha
mado senador "biônico", pretendendo que 1/3
do Senado fosse composto por governadores que
houvessem concluído seu mandato. O govema
dor seria eleito diretamente para cumprir um
mandato de oito anos - quatro no governo do
Estado e, em seguida, quatro no Senado. Isto
porque, se o Senado representa o Estado, nin
guém com melhores condições para represen-

tá-lo do que aquele que o governou. Acho que
todos esses temas poderiam ser estudados por
nós. No entanto, melhor seria depois que se deci
disse a respeito do sistema de govemo que pre
tendemos adotar. Parece-me que o ponto de
amarração, ou de desate, de todas as nossas dis
cussões sobre esses temas especificos é a decisão
preliminar sobre qual será nosso sistema de go
vemo.

Resumindo, manifesto-me favorável pela ma
nutenção do bicameralismo, mas teria algumas
sugestões a apresentar a respeito da forma de
composição do Senado, de suas atribuições, de
pendendo, naturalmente, estas, do sistema de go
vemo que se vier a adotar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ex
celente contribuição, a do nosso caro Constituin
te. Imagino que não seria demais pedir uma con
tribuição maior de sua parte, ou seja, que V. Ex"
começasse já, se possível, a colocar essas suges
tões no papel. Quanto à idéia de que os govema
dores fossem também senadores por um período,
eu já havia ouvido menção a este respeito. Pare
ce-me que isso deveria ser realmente estudado,
pois faz sentido.

O SR. CONSTITUINTEVINICIUS CANSANÇÃO·
- Sr. Presidente, gostaria de saber como se vai
proceder com relação às propostas feitas a esta
Subcomissão. Elas chegarão às mãos do Relator,
mas, daí para a frente, qual será seu andamento?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
que estamos imaginando é que as propostas de
vem ser encaminhadas à Presidência, que as pas
sará ao Relator, que, evidentemente, sobre elas
dará parecer no momento oportuno, em seu rela
tório.

O SR. CONSTITUINTEVINICIUS CANSANÇÃO
- Antes do parecer do Relator elas serão discu
tidas em plenário?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vou
passar a palavra ao Relator, para que responda
aV.Ex'

O SR. RELATOR(José Jorge) - O Regimento
não prevê isso. Na realidade, todas as propostas
apresentadas - ou boa parte delas - serão de
autoria de Constituintes que não fazem parte da
Subcomissão. Cada Constituinte poderá apresen
tar propostas sobre qualquer assunto. Todas es
sas propostas passarão pelas mãos de todos os
Constituintes. Quanto às propostas que têm che
gado às minhas mãos, tenho feito o seguinte:
comecei a trabalhar no PRODASEN para classifi
cá-Ias dentro de uma estrutura que preparei sobre
temas correlatos. Na realidade, como são muitas,
não tem sentido discutir uma a uma, eis que fre
qúentemente elas são apresentadas de forma pra
ticamente idêntica.

Por conseguinte, a idéia é de, ao apresentar
o primeiro relatório - o que ocorrerá no fmal
do período de apresentação de propostas - ou
apresentar um parecer sobre cada proposta. Ou
seja, eu poderia aprovar a proposta e incluí-Ia
no relatório, ou rejeitá-Ia, e, evidentemente, sub
meter essa rejeição à Comissão, ou, então, consi
derá-Ia também prejudicada, se não for assunto
de natureza constitucional, isto é, se tratar de as
sunto de ordem complementar ou algo parecido.

Então, todos receberão cópias e todos poderão
discutir cada uma das propostas. Minha idéia é
fazer isso de maneira ordenada, assunto por as
sunto. Por exemplo, fiz aqui uma classificação
- que já colocamos no computador do Senado.
Os itens 1 a 4 tratam das atribuições do Poder
Legislativo.Aprimeira tem a ver com o Congresso
Nacional; depois vêm as atribuições de compe
tência exclusiva da Câmara, as atribuições exclu
sivas do Senado, as atribuições da Mesa da Câma
ra, as atribuições da Mesa do Senado. Aspropos
tas apresentadas vão sendo, então, colocadas em
cada uma destas caixinhas. Quando discutirmos
as atribuições da Câmara, por exemplo, discuti
remos meu relatório e todas as propostas que
tenham sido apresentadas.

O SR. CONSTITUINTEV1NÍCIUS CANSANÇÃO
- Fiz essa pergunta porque, se as propostas fos
sem discutidas em plenário, deixaríamos para dis
cuti-Ias na oportunidade em que fossem apresen
tadas. No caso do Relator, fazendo esse resumo
como está fazendo, concentrando as propostas
em uma só...

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sim, mas
as propostas não foram entregues.

O SR. CONSTITUINTEV1NÍCIUS CANSANÇÃO
- Mas poderíamos acelerar isso, porque não iria
mos discutir hoje o assunto para, amanhã, voltar
a discuti-lo quando fossem apresentadas as pro
postas. Minha preocupação é saber como ocor
reria essa discussão. Talvez pudéssemos ganhar
tempo e discutir o assunto já a partir das propostas
apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Te
nho a impressão de que seria muito importante
para o Relator - muito embora suas observações
sejam muito judiciosas - se já conhecesse, inde
pendentemente das propostas apresentadas, o
sentimento da Subcomissão em relação aos di
versos temas. Não acho que devamos parar nosso
trabalho ou ficar esperando para só trabalhar a
partir de propostas. Poderíamos trabalhar nos ter
mos sugeridos pelo Relator, ou seja, sobre temas
específicos, independentemente da discussão
que vamos ter que ter amanhã, de uma proposta
objetiva sobre o assunto.

O SR. CONSTITUIN'TE V1NÍCIUS CANSANÇÃO
- Sr. Presidente, o Relator já deve ter várias pro
postas em mãos. Então, poderíamos trabalhar
com base nessas proposições.

O SR. RELATOR(José Jorge)- Vou fazer uma
sugestão que talvez se situe entre sua posição
e a minha,

Na realidade, tenho algumas propostas em
mãos. Não tenho umã grande quantidade de pro
postas que envolvam todas os temas. Eu tenho
uma pequena quantidade. Vou fazer um esforço,
porém, para, com base na 'classificação que já
fiz e a cada vez que discutirmos os temas, apre
sentar a proposta que já exista sobre o tema.
Quanto às propostas que forem sendo apresen
tadas após aquele tema ter sido discutido, serão
discutidas juntamente com o Relatório. Suponha
se, por exemplo, que hoje discutamos se o siste
ma tem de ser unicameral ou bicameral e que
eu tenha recebido uma proposta sobre o assunto.
Eu a teria apresentado, a partir dessa idéia que
acabei de expor. Suponhamos, no entanto, que,
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amanhã, alguém apresente uma proposta sobre
o mesmo tema. Aí, já não a discutiremos amanhã,
mas apenas quando da apresentação do Rela
tório.

O SR.CONsmUlNTE VlNÍCIUS CANSANÇÃO
- Acontece que estamos recebendo a proposta
do Relator hoje, e hoje mesmo já estamos discu
tindo o primeiro item da proposta. Não tivemos
tempo, realmente, de fazer uma proqramaçêo que
se situe entre a posição do Plenário e a idéia
do Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não há dúvi
da. Só acontece hoje. Com o passar do tempo,
porém, isso vai melhorando.

O SR.CONSmUlNTE VlNÍCIUS CANSANÇÃO
- Acredito que, nesta semana, o Relator vai rece
ber maior número de propostas.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Tenho outras
propostas - poucas - e até já as classifiquei.
Amanhã eu as apresentarei a V.Ex'sPor exemplo,
vai haver esse tema de amanhã. Então, eu apre
sento as propostas que existem sobre o tema.
Discutiremos, portanto, as propostas e o tema.
Aí, vai-se fazer uma coisa só. Quanto às propostas
de temas que aparecerem depois sobre o tema,
elas serão discutidas no momento da apresen
tação do relatório. Pode ser que apareçam outras
propostas, que deixaremos para o momento do
relatório.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - En
tio, a Presidência entende que, quanto ao sistema
unicameral, todos os Constituintes já se manifes
taram. Para enriquecer nossa reflexão sobre o as
sunto, haverá uma proposta concreta do ilustre
Constituinte Henrique Córdova.

Se todos estiverem de acordo, proponho que
se passe à análise da questão referente ao prazo
de funcionamento do Congresso Nacional. O tex
to constitucional vigente diz que o Congresso Na
cional "reunir-se-á, anualmente, na Capital da
União, de 1o de março a 30 de junho e de 1o

de agosto a 5 de dezembro". Isso,na Constituição
vigente. O Projeto Afonso Arinos estende esse
prazo, ou melhor, mantém o período de 10 de
março a 30 de junho e estende, no segundo se
mestre, de 10 de agosto a 20 de dezembro. A
comissão criada no ano passado para estudar
modificações a serem introduzidas no processo
legislativo mantém a data de 5 de dezembro. En
tão, na verdade, a única modificação sugerida
é a da Comissão Afonso Arinos, que estende o
prazo de funéionamento do Congresso para 20
de dezembro.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR.RELATOR (JoséJorge) - Hádois assun
tos, por conseguinte, que estão basicamente liga
dos, quais sejam, o referente ao prazo de funcio
namento e o referente ao recesso do Legislativo.

Em minha opinião, encontrada uma solução
para a questão do recesso, o prazo de funciona
mento do Congresso Nacional se tomaria razoável
- desde que, repito, se solucione o problema
do recesso. A solução que julgo mais pragmática
para o recesso é a da criação de uma comissão
permanente de Deputados e Senadores, que esta
riam sempre exercendo funções inerentes ao Po
der Legislativo e que dependem da agilidade ne
cessária no momento exato. Existem propostas

sobre a criação desse órgão, cuja composição
se basearia na proporcionalidade partidária. Seria
representativa da Câmara e do Senado, uma co
missãO-única, que ficaria de plantão e teria algu
mas atribuições - depois algumas delas teriam

-de ser aprovadas novamente pela Câmara e pelo
Senado - apenas para que o Congresso não
ficasse fechado.

Tal comissão teria, assim, essa missão. Isso
existe em outros palses. Dá uma idéia de continui
dade. O mesmo ocorre no Judiciário, que, quando
está de recesso, sempre tem uma comissão, um
desernbargeck» ou um juizde pla.~!i(l. para cuidar
dos casos urgentes.

Na minha opinião, criando-se essa comissão,
o prazo de funcionamento do Congresso Nacional
poderia continuar a ser o atual.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNl JÚNIOR
- Permita-me, Sr. Relator. No inciso seguinte,
trata-se da convocação extraordinária. Se hou
vesse uma proposta capaz de conferir ao Presi
dente do Senado o mesmo direito que a Consti
tuição dá ao Presidente da República, de convocar
o Congresso Nacional quando o entender neces
sário, estaria sanada a falha. A Constituição atual,
em seu art. 29, restringe demais neste ponto. Só
em caso de decretação de estado de sitio, de
estado de emergência ou de intervenção federal
é que o Presidente do Senado Federal pode con
vocar extraordinariamente o Congresso. Se, por
decisão da Assembléia, for ampliada essa compe
tência do Presidente do Senado Federal essa difi
culdade estará totalmente superada.

No que tange ao recesso, minha sugestão é
de que no mês de fevereiro o Congresso Nacional
funcione normalmente.

O SR. RELATOR (José Jorge) - A possibi
lidade de o Presidente do Senado fazer essa con
vocação resolveria, em parte, o problema. A con
vocação extraordinária do Congresso Nacional
não deixa de representar altos custos, grandes
despesas, pois envolve a vinda de 500 parlamen
tares que normalmente não estão na cidade e
virão de seus Estados. Portanto, só se justifica
em assuntos de grande importância. Há matérias
que são atribuições específicas do Legislativo,
mas não têm tanta importância a ponto de mere
cerem uma convocação extraordinária do Con
gresso Nacional. É o caso, por exemplo, da no
meação de embaixadores. Suponhamos que o
Governo resolva indicar determinada pessoa para
o cargo de embaixador na França ou nos Estados
(lnídos, no dia 10 de dezembro, ou no final de
dezembro. O nome desse embaixador só seria
aprovado, pelo Senado, em março do ano seguin
te. Portanto, nossa representação ficaria três me
ses sem seu titular. Nesses casos, penso que
aquela comissão permanente poderia exercer es
sa função e não seria necessário convocar-se o
Congresso Nacional apenas para aprovar a indica
ção. Isso não teria sentido. Portento, na verdade,
a comissão cumpriria algumas finalidades.

O SR.CONSmUImEJOSÉ GUEDES-Em
presto meu apoio à sugestão do nobre colega,
pois também sinto que há uma preocupação, por
parte da sociedade, quantoà duração do recesso
parlamentar. Acredito que uma redução do perío
do de recesso vai transmitir a toda a população
uma impressão positiva sobre os trabalhos das
duas Casas do ÜX'IfJ'esso Nacional. No passado

já se argumentava no sentido de que o recesso
é uma forma de afastar este poder das reivindi
cações populares. Por isso, acho que essa pro
posta deve ser incorporada ao relatório de V. Ex",
Sr. Relator.Assim, estaremos registrando também
um avanço nesse trabalho. Não seriamos nós que
iríamos facilitara munutenção de uma forma con
de,ada pela sociedade. Temos quatro meses de
recesso. É realmente um período bastante exten
so. Sabemos que nosso trabalho não se restringe
apenas a Brasília, já que ele se realiza principal
mente em nossas bases, dada a necessidade de
mantermos o eleitor mais próximo de nós. Depen
demos do seu apoio. Eis por que abraço a idéia,
que considero da maior importância.

Penso também que devemos utilizaro recesso
para melhor estudar a matéria orçamentária, por
que o tempo em que o Orçamento fica à nossa
disposição para análise é bastante curto. Precisa
mos dispor de maior prazo para estudá-lo, a fim
de que possamos contribuir com propostas e,
assim, através do Orçamento-Programa, benefi
ciar os setores mais carentes do País. Incorporo,
pois, as sugestões do nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Victor Faccioni.

O SR. CONSmUINTE vcros FACCIONI 
Sr. Presidente, considero importante que se esta
beleça aqui uma definição em tomo de uma ques
tão que já levantei em reunião anterior, qual seja,
a das atribuições do Parlamentar, notadamente
do Congressista.

A título de sugestão, apresento para discussão
rascunho que elaborei de uma definição de atri
buições. Dentro dessa tentativa, veremos que o
recesso não se constitui num momento de férias
da atividade do Parlamentar. Significaapenas libe
ração de uma das partes dessa atividade, para
que ele possa complementar sua ação com atrí
buições plenas da representação.

A título de exemplo, seria o caso de se dizer
que o agricultor só trabalha na época do plantio
e da colheita e que, depois, nada mais tem a
fazer na sua atividade. A hipótese se aplica à ãgi1~--

cultura, como, de resto, a todo o setor primãrio.
Da mesma forma, Sr. Presidente, o Parlamentar
desenvolve suas atividades em função do man
dato político e representativo, exercendo também
uma ação fiscalizadora e, por fim, uma função
legislativa.

O mandato político-representativo se exerce
em caráter permanente durante o penedo de fun
cionamento das Casas legislativas e no seu reces
so. Onde estiver o parlamentar, dentro e fora do
Congresso Nacional, ele exerce uma ação fiscali
zadora. A ação legislativa também se exerce na
audiência do parlamentar com setores da socie
dade, e se desenvolve tanto na apresentação de
propostas nas Casas Legislativas,quanto na apre
ciação, no exame, na discussão e na votação nas
Comissões Técnicas e no plenário.

Por conseguinte, é bom ter-se uma visão com
pleta de nossas atribuições, senão a impressão
vendida à opinião pública é a de que a atividade
parlamentar se dá apenas quando o Congresso
Nacional está reunido em plenário, que a pre·
sença do parlamentar na Comissão Técnica não
tem importância e que os pareceres que emíte
também não têm significado. A admitir-se essa
hipótese, não teriam importância também os pa-
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receres que um juiz emite em processo que lhe
é dado para relatar, se o seu trabalho fosse apre
ciado apenas com base no voto que oferece no
plen~ri~de um Tribunal.

Nos Estados Unidos, por exemplo, verifiquei
que o período de recesso do Congresso é muito
maior do que o nosso, exatamente para que os
politicos norte-americanos dêem maior atenção
a suasbases.

A audiência da opinião pública, o convívio do
parlamentar com sua área de representação, na
discussão de problemas de interesse nacional ou
de interesse local e regional, nem sempre se ini
ciam dentro do Congresso. !'Ia maioria das vezes
terminam dentro do Congresso, mas se iniciam
junto às bases de representação do parlamentar,
envolvendo sua participação em reuniões de coo
perativas, de clubes, de entidades religiosas, ?e
entidades de classe, de trabalhadores, de associa
ções d~ área econômica e social.

Desta forma, eu diria que, dentro dessa concei
tuação de atribuições do parlamentar, talvez se
devesse estabelecer outro prazo de recesso que
não abrangesse apenas dois períodos por ano.
Talvez se pudesse pensar numa espécie de reces
so mensal, de uma semana por mês para audiên
elas, para reuniões e outros tipos de atividades
quexcomplementern basicamente a atividade do
parlamentar. Talvez se possa estabelecer que não
haja sessões plenárias todos os dias, na Câmara
dos Deputados e no Senado, ou que dois dias
por semana sejam dedicados às reuniões das Co
missões. Isto evitaria o que aconteceu hoje, quan
do boa parte dos membros desta Subcomissão
não compareceu a uma reunião, porque, convo
cada para às cinco horas, seu horário coincidiu
com o da sessão em homenagem a Tancredo
Neves. Evidentemente, quando foi marcado o ho
rário das 5 horas, imaginava,-se que a sessão sole
ne já estaria encerrada o que, no entanto, não
aconteceu. De nada adianta, pois, estabelecer
uma situação que na prática não funciona. Muitas
vezes, vemos o plenário vazio exatamente porque
existem outras atividades paralelas em funciona
mento, dentro e fora da Casa, mas que estão
igualmente vinculadas à atribuição do parlamen
tar.

Quanto à sugestão levantada pelo nobre Rela
tor, em tomo da formação de uma comissão re
presentativa, a Assembléla Legislativa do Rio
Grande do Sul já mantém esta praxe. Não sei
se outras assembléias a têm - o Constituinte
Henrique Córdova, por exemplo, me dizia que a
de Santa Catarina não tem. A Assembléia Legis
lativa do Rio Grande do Sul mantém uma comis
são representativa que funciona durante os perío
dos de recesso, duas vezes por semana, com reu
niões plenárias - e tem funcionado muito bem.
Os líderes partidários indicam seus titulares e su
plentes. Independentemente destes, qualquer ou
tro parlamentar, mesmo não integrando a comis
são representativa, tem o direito de participar de
suas reuniões. O parlamentar que entender im
portante levar para a tribuna certo assunto, um
tema, uma proposta de emergência, não podendo
aguardar o retomo da atividade plena da Assem
bléia Legislativa, o faz perante a comissão repre
sentativa.
, Esta é uma sugestão que, quero crer, deve ser
considerada como hipótese viável para o Con
gresso Nacional.

: O SR. PRES[DENTE (Bocayuva Cunha) 
f'\cho as observações do Constituinte Victor Fac
cíoni extremamente interessantes e compartilho
kle muitas delas. Acho que devíamos ter a cora
~em de enfrentar a redução do 'número de ses
sões plenárias. Não vejo por que realizar tantas
sessões, todos os dias, de uma às seis. O Parla
mento moderno não é mais assim. Não é isso
que gera eficiência no,n:abalho parlame~tar.nem
consolidação do prestigio do Poder Legislativo.
, Eu pediria ao Constituinte Y!ctor Faccioni que
realmente nos auxiliasse nesta tarefa, tão impor
tante e tão nobre, sugerindo ao Relator e à Subco
missão algo concreto neste sentido.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Exatamente por isso, Sr. Presidente, comecei a
elaborar esse trabalho sobre nossas atribuições.
A partir desse enunciado, poderemos estender
nos um pouco mais, aperfeiçoando-as. Aliás, no
contexto desta preocupação, creio haver outra
função que não tem sido exercida da melhor for
ma e que estaria exigindo um melhor entrosa
mento. Diz respeito ao fato de o Tribunal de Con
tas da União e os Tribunais de Contas Estaduais
serem órgãos auxiliares do Poder Leqíslatívo. Não
me lembro de haver assistido a uma sessão em
que o Tribunal de Contas da União comparecesse
perante o Congresso Nacional para apresentar
e defender seu parecer sobre as contas da União.
Creio que deveria haver uma sessão para isto,
ou, no mínimo, uma reunião da respectiva Comis
são Técnica, com a presença do Relator e do
Presidente do Tribunal de Contas, para apresen
tação do parecer sobre as contas por ele aprecia
das. Esses pareceres nos são encaminhados, pura
e simplesmente. Esse encaminhamento estabe
lece um distanciamento entre os órgãos e não
contribui para melhor apreciação daquilo que é
o objetivo fundamental do Tribunal de Contas,
ou seja, apreciar as contas da União, dos órgãos
da União, e sobre elas emitir pareceres para serem
não só votados no Tribunal, mas para serem igual
mente apreciados e votados no Congresso Na
cional.

O SR. PRES[DENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos ter, no dia 30, a presença de três convidados,
representantes do Tribunal de Contas. Talvez eles
possam dar-nos contribuição nesse sentido.

O SR. CONSTlTU[NTE FARABUUN[ JÚN[OR
- Deputado Victor Faccioni, V. Ex" tem razão,
no que tange ao Tribunal de Contas. Acredito,
Sr. Relator, que a grande preocupação do nobre
Constituinte é exatamente a de devolver ao Poder
Legislativo suas prerrogativas, objeto do trabalho
desta Subcomissão, que deverá ser de fôlego e
abrangente, sobre a maneira pela qual o deputado
ou o senador possa fiscalizar os atos praticados
pelo Poder Leglslatívo. A função legiferante do
parlamentar é de caráter ordinário - e nós sabe
mos disto - mas este Congresso não é uma
fábrica de leis nem pode ser entendido como
tal. O fato é que o Poder Legislativo tem de ser
considerado órgão fiscalizador - e o disse muito
bem o Constituinte Victor Faccioni. Enquanto S.
Ex" defende esse ponto de vista, Sr. Presidente,
temos de apoiá-lo. Na hora em que S. Ex" tentar
defender um parlamentarismo exacerbado, aí já
mudará um pouco o tom de nossa intervenção.
Nesse ponto, porém, S. Ex" tem r~o.O Tribunal

de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo,
mas é muito dificilpara um parlamentar falar com
um Ministro do Tribunal de Contas - na verdade,
é muito mais fácil marcar audiência com o Sr.
Presidente da República. Então, o Tribunal de
Contas não é um órgão auxiliar.A impressão que
se tem é de que se trata de um órgão estanque,
com poderes plenos - poderes que, de fato, não
possui.

Nesse capítulo, portanto, teremos de examinar
a forma pela qual se deverá atribuir ao Iríbunal
de Contas, inclusive, o direito de vetor a prlorl,
não a posteriorl, relativamente aos contratos que
o Governo faça para a realização de obras e inves
timentos de vulto.

Pretendo também estabelecer um modelo para
que haja o orçamento-programa, o que coincide
com o que o Deputado Victor Faccioni pretende,
também exigindo do Tribunal de Contas que ve
nha ao encontro do desejo do parlamentar, para
fornecer-lhe qualquer tipo de informação porven
tura lá existente, inclusive sobre acordos interna
cionais, contratos de investimentos ou contratos
com empreiteiras de obras públicas.

Vou dar-lhes um exemplo, Na legislatura passa
da, fui à tribuna denunciar algo que me parecia
muito grave: nada menos que quatrocentos bi
lhões - àquela época, cruzeiros - haviam sido
destinados a contratos de aditamento. A E1etro
norte, por exemplo, promovia contratos de adita
mento para obras públicas, no valor de quatro
centos bilhões. Tendo tornado conhecimento do
fato, requeri, por ofício, ao Tribunal de Contas
da União que mandasse para a Câmara dos Depu
tados cópias desses contratos aditivos. Aí, exata
mente, ocorre a grande bandalheira - diga-se
com franqueza. Promove-se uma concorrência
pública, os preços são baixos - e o parlamentar
nem sabe quais são. Denunciei a empresa Camlll'
go Corrêa. E disse, mais, que as empresas Camlll'
go Corrêa e Andrade Gutierrez comandavam 
e comandam - o espetáculo nesta Nação, no
que tange a obras públicas de vulto. A Camargo
Corrêa, por exemplo, conseguiu nada menos~e
quatrocentos bilhões em contratos aditivos. Ora,
isto constitui uma enfermidade, sob o aspecto
institucional! É pura corrupção!

Como Deputado, no entanto, o que pude fazer?
Nada, porque a resposta do Tribunal de Contas
chegou cinco meses depois, informando que tal
solicitação cabia à Comissão de Fiscalização fi
nanceira e não ao parlamentar. Se a Comissio
de Fiscalização-Financeira e Tomada de ContlIs
da Casa não tem a notícia do crime, a notltla
criminis, também não tem notícia da malver
sação e da corrupção, e nada pode requerer.

Nossa sugestão, pois, é no sentido de assegurar
ao parlamentar o direito de solicitar ao Tribunal
de Contas aquilo que bem entenda sobre matéria
que diga respeito àquele Tribunal, no que tange
a fiscalização - aí, sim, fecha-se o circuito. Esta,
a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Constituinte Henrique Córdova tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECóRDOVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, não pretendo tradu
zirnas minhas expressões a configuração de uma
verdadeira obsessão em relação a um entendi
mento que tenho. Mas me parece que, mais uma
vez,necessitamos, para um perfeito exame desses
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subtemas, de uma definição preliminar sobre o
sistema de governo.

Ora, se o sistema for presidencialista, se seguir
mos a esteira das disposições constitucionais vi
gentes, o prazo de funcionamento do Congresso
Nacional deve ser um e, conseqüentemente, o
do recesso também. Se o sistema de govemo
for parlamentarista, é claro que se deve reduzir
ao máximo possível o prazo do recesso, porque,
neste caso, o órgão Legislativo, ou o Poder legisla
tivo, como o conhecemos, terá atribuições de ca
racterísticas materiais nitidamente adiministrati
vas e terá, portanto, necessidade de acompanhar
pari passu a administração, o govemo de gabi
nete. Mas, nem por isso se deve abolir o recesso,
ou se deve dar ao Congresso Nacional as caracte
risticas de um congresso de funcionamento per
manente.

Vejamos o que dispõe a Constituição portu
guesa - apenas para termos um exemplo claro.
Ali, a Assembléia entra em recesso. Todavia, o,
Poder Executivo, o Governo propriamente dito,
tem a faculdade de expedir Atos Legislativos Es
tando em recesso a Assembléia, num prazo de
cinco dias há possibilidade de sua autoconvo
cação para exame desses Atos Legislativos, que,
em nosso Direito atual, equivalem ao decreto-lei.
De modo um pouco diverso, o mesmo ocorre
em outros países, como na Itália.

Conseqüentemente, o tema estaria também li
gado à definição de sistema de governo, porque,
a continuarmos com um Poder Legislativo tal co
mo se configura hoje no Brasil, o período de fun
cionamento de oito meses por ano é profunda
mente desgastante. Isto, porque o povo espera
que o Congresso Nacional exercite sua capaci
dade de fiscalização, mas o Congresso não tem
meios para fazê-lo e nada fiscaliza.

Quanto à sua competência para legislar, escas
sa é a oportunidade de intervenção do Poder Le
gislativo na formação das nossas leis. Como fó
rum de debates, nossas sessões plenárias são,
verdadeiramente, sessões de oratória, enderaça
das a determinados segmentos da sociedade, a
determinados segmentos do eleitorado, normal
mente ignorando os problemas de envergadura
nacional.

Uma das provas de como se encontra o atual
Congresso - de fato, ele não necessita de tanto
tempo de funcionamento - é que freqüentemen
te se recorre ao artifício do chamado "recesso
branco", que tantas e tantas vezes tem ocorrido
através de acordos de Liderança e, até, de um
acordo tácito entre parlamentares. É tempo de
mais de funcionamento para um órgão com tão
poucas possibilidades de operar com eficácia. No
sistema parlamentar é diferente.

A prejudicar-nos com a persistência do atual
sistema ainda há a teoria constitucional, segundo
a qual o Legislativo perde a função de poder fisca
lizador e se transforma num simples fórum de
debates.

E a maior demonstração da desnecessidade
de funcionamento maior do Poder Legislativo, na
sua configuração atual, está no recesso que a
Assembléia Nacional Constituinte decretou para
o Poder Legislativo.A Câmara e o Senado funcio
nam somente às segundas-feiras, quando sabe
mos que seu funcionamento nesse dia da semana
é dificil.O ato da Mesa é irregular, porque procura
adaptar o Regimento Interno da Câmara à exigên-

cia do Regimento da Constituinte, transformando
as sessões da Câmara, às segundas-feiras, em
simples sessões de oratória, eis que para elas
não há sequer Ordem do Dia.

Por outro lado, mesmo nos países onde existe
sistema parlamentar de governo, a solução para
o período de recesso - necessário em virtude
das atríbuíções extracongressuais, sbictu sensu,
do parlamentar, como as referidas pelo Deputado
Victor Faccioni - é aquela apontada pelo nobre
Relator, consubstanciada nas chamadas comis
sões diretivas, em alguns Estados e, em outros,
nas comissões permanentes, de composição ba
seada na proporcionalidade partidária.

A este problema está ligado um outro, de suma
importância, o da delegação legislativa interna.
Há possibilidade de haver delegação às comis
sões permanentes, como há possibilidade de de
legação ao Governo havendo, igualmente, delega
ção a comissões diretivas, entlm,a um órgão que
supra as funções do Congresso em seus periodos
de recesso.

o SR. PRESIDENTE {Bocayuva Cunha} 
Acho que nosso debate fica muito enriquecido
com isso. Mas me preocupa o fato de come
çarmos a adiar decisões ou conclusões para de
pois que estiver decidido o regime de governo
que a Constituinte irá estabelecer. Parece-me que
essa decisão não será tomada tão rapidamente.
Teriamos que adiantar, certamente, não sei de
que forma, algumas conclusões.

Eu me permitiria, contudo, lembrarao Sr. Cons
tituinte Henrique Córdova que o Projeto Afonso
Arinos, que defende o regime parlamentarista,
mantém a comissão e o mesmo prazo para fun
cionamento do Congresso.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR {José Jorge} - Se nenhum
Constituinte deseja falar sobre o assunto, gostaria
mos agora de abordar o tema da convocação
extraordinária.

A Constituição atual prevê três hipóteses, mas
é, no caso, uma convocação do tipo de regime
autoritário. O art 29 estabelece, em seu art. 1":

"{ ...}
a) pelo Presidente do Senado Federal, em

caso de decretação de Estado de Sítio, de
Estado de Emergência ou de intervenção fe
deral;

b) pelo Presidente da República, quando
este a entender necessária; ou ..."

- e aí se constata uma brutal diferença
de tratamento -

c) por dois terços da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal,"

Particularmente, acho que, se o Presidente da
República pode convocar o Poder Legislativo
quando o entender necessário, o Presidente do
Senado Federal também deveria poder fazê-lo
quando o achasse necessário. Isso é lógico. E
acho também que, no caso de o Presidente do
Senado não querer convocar, mas se os membros
da Casa o desejarem, não deveria ser exigido o
quorum de dois terços, mas o de maioria abso
luta, ou seja, metade mais um dos integrantes
da Câmara e metade mais um dos integrantes
do Senado. Isto, independentemente até de o Se
nado querer convocar.

Estas são as minhas opiniões, especialmente
quanto a esse dispositivo constitucional.

Talvez o Sr. Presidente pudesse informar-nos
sobre o que contém o Projeto Afonso Arinos a
respeito do assunto.

O SR..PRESIDENTE {Bocayuva Cunha} - O
Projeto Afonso Arinos apresenta poucas, mas
substanciais diferenças. Enquanto o texto consti
tucional vigente diz: ..... pelo Presidente do Senado
Federal, em caso de decretação de Estado de
Sítio, de Estado de Emergência ou de intervenção
federal", aquele projeto diz:"{...}a}pelo Presidente
do Senado Federal, em caso de decretação do
Estado de Alarme, do Estado de Sítio, de interven
ção federal";

Acrescenta o poder de convocar, pela Comis
são Permanente, que ele cria, "para deliberar so
bre veto, ou pedido de reconsideração, se consi
derar a matéria de urgente interesse nacional..",

Onde a Constituição vigente diz"por dois terços
da Câmara dos Deputados", a proposta da Comis
são Afonso Arinos reduz para um terço da Câmara
dos Deputados e do Senado. Diz, ainda, no §
4":

"Na sessão legislativa extraordinária, o
Congresso somente deliberará sobre a maté
ria para a qual for convocado,"

Quanto às sessões conjuntas do Congresso,
o Projeto Afonso Arinos acrescenta:

VI - decidir sobre o Estado de Alarme;
aprovar e suspender o Estado de Sítio ou
a intervenção federal;

VII- eleger a Comissão Permanente do
Congresso Nacional."

Introduz, portanto, estas três novidades.

O SR. RELATOR {José Jorge} - Quanto à
questão da convocação extraordinária, pergunto
se mais alguém deseja opinar. {Pausa.}

O SR. CONSillUINTE FARABClUNI JÚNIOR
-Sr. Presidente, Sr. Relator, vejo com muita preo
cupação - e é o assunto que deve ser questio
nado, evidentemente - a criação dessa comissão
para suprir a falha e, portanto, a inexistência de
atividades do Congresso Nacional nos períodos
de recesso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
bre Constituinte, se V. Ex" me permite, eu diria
que a criação dessa comissão não está sendo
tema de discussão agora. Estamos discutindo
apenas o problema da convocação extraordinária
do Congresso Nacional.

O SR. CONSillUINTE FARABUUNl JÚNIOR
- A interrupção de V. Ex" foi preciosa porque
me faz lembrar outro aspecto. No bojo da discus
são foi trazido à baila o chamado Projeto Afonso
Arinos, que cita essa comissão. O Sr. Constituinte
VictorFaccioni fezparte da comissão. Então, data
venia, é assunto da mais alta importância e, des
de logo, quero dizer que comporta questionamen
to muito sério, já que se trata de substituir o Con
gresso Nacional por uma comissão durante o re
cesso.

Ocorre, porém, que o recesso, como se sabe,
é longo. Não quero polemizar, mas penso que
isso merece um estudo detalhado, cuidadoso. Do
contrário, poderia surgir como que uma outra
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comissão de sistematização. E os amigos do rei
promoveriam todos os seus negócios durante o
recesso, com a nossa anuência, que estaria ~mplí

cita nessa comissão. Este é o perigo, porque a
corte e os cortesãos estão aí.

O Sr. Relator pede que nos manifestemos. No
que tange à convocação, já disse que acho que
o mesmo poder atribuído ao Presidente da Repú
blica deve ser dado ao Presidente do Senado.
A Emenda Afonso Arinos,segundo percebo ago
ra, autoriza a convocação com a assinatura do
Presidente da Câmara e do Senado. Data venia,
não concordo, porque aí se criaria um problema
sério e jamais o Congresso seria convocado. De
ve-se deixar ao Presidente do Senado, que tam
bém é o Presidente do Congresso Nacional, a
faculdade de convocá-lo.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Al
gum Constituinte quer fazer uso da palavra? (Pau
sa.)

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Victor
Faccloru,

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Apenas um esclarecimento e um registro.

Não se propõe, em absoluto - pelo menos
não foieste o caso - a criação de uma comissão
deliberativa do Congresso, mas de uma comis
sãos representativa, para registro de manifesta
ções, para fórum de debates e também para pré
via apreciação de matérias, ad referendum do
Congresso Nacional.

Pior é o que acontece hoje, quando não há
sequer o referendum do Congresso Nacional,
como no caso dos decretos-leis pendentes de
apreciação desde julho do ano passado - por
exemplo, os que instituíramos empréstimos com
pulsórios.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
tão, creio que, nada mais havendo a tratar no
momento, vou encerrar os trabalhos da presente
reunião, convocando outra para amanhã.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, pela ordem. Só ficou pendente
a questão da solicitação de informações.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Fi
caram pendentes vários assuntos, sobre os quais
vamos debater amanhã.

Declaro encerrada a presente reunião.

ATA DA2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte
e dois de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em sala própria do Anexo11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Subcomissão do Poder legis
lativo, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Bocayuva Cunha. Compareceram os Senhores
Constituintes: Manoel Ribeiro, José Jorge, Miro
Teixeira, Rubem Branquinho, Henrique Córdova,
FarabuliniJúnior, Jorge Hage, HélioManhães, Vi
nicius Cansanção e VictorFaccioni. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, com a dispensa da leitura
da ata da reunião anterior, por ter sido e mesma
distribuída aos presentes e, a seguir, aprovada.
Com a palavra,o Relatorda Subcomissão, Senhor
Constituinte José Jorge, fez um resumo das su
gestões já apresentadas e versando sobre os te
mas submetidos a exame, todos eles ligados à

questão das Imunidades e Prerrogativas Parla
mentares. No curso dos debates, os Senhores
Constituintes Miro Teixeira e Jorge Hage suge
riram um novo texto para substituir o dispositivo
referente à inviolabilidade parlamentar, inscrito no
artigo trinta e dois da Constituição brasileira. O
Senhor Constituinte Henrique Córdova pediu o
arquivamento da Proposta número dezoito,de au
toria do Senhor Constituinte Jorge Arbage e rela
tivaà criação de um Conselho de Estado, conside
rada inaceitável nos termos em que foi colocada.
Intervieramnos debates dos temas em apreciação
os Senhores Constituintes: Miro Teixeira, Henri
que Córdova, Farabulini Júnior, Jorge Hage, Ma
noel Ribeiro e Rubem Branquinho. Por último,
o Senhor Relator pediu aos membros da Subco
missão sugestões por escrito a respeito dos tópi
cos propostos para os debates, tendo em vista
a hipótese de exigüidade de tempo para exame.
Solicitou ainda ao Senhor Constituinte Henrique
Córdova um estudo visando à valorização das Co
missões Permanentes, conferindo-se às mesmas
mais poderes para o exercíciode suas atribuições.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerrou os trabalhos às deze
nove horas e trinta minutos, convocando nova
reunião para o dia vinte e três de abril, às dez
horas, em conjunto com a Subcomissão do Poder
Executivo, para debate do tema "Parlamentaris
molPresidencialismo". As notas gravadas, depois
de transcritas, farão parte destes registros, publi
cando-se a sua íntegra do Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Ma
ria Linda Morais de Magalhães, Secretária, lavrei
a presente ata que, após a sua leitura e aprovação,
será assinada pelo Senhor Presidente, Constituin
te Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos começar nossa reunião na esperança de que,
daqui a pouco, esta sala esteja cheia de Consti
tuintes interessados no assunto que esta Subco
missão está encarregada de tratar.

(Éaprovado opedido de dispensa da leitu
ra da ata.)

O SR.PRESIDENTE (BocayuvaCunha) - On
tem, tínhamos parado nossa discussão às deze
nove horas, quando tratávamos de pedidos de
informações ao Executivoe da análise do relacio
namento com outros poderes. Faltavam esses
dois pontos para examinarmos. Em face de cons
tar em cada uma das partes que V. Ex- receberam
os ternas relativosao debate de hoje, deixaremos
a solicitação de informações ao Executivo e o
relacionamento com outros poderes para outra
sessão. Hoje,começaremos a discutir o tema da
imunidade parlamentar, vantagens, obrigações e
restrições dos parlamentares, enfim, o temário
do dia 22, dezessete horas. Está tudo explicitado
na relação de hoje.

Passo a palavra ao Sr. Relator.

O SR.RELATOR (José Jorge) - Ontem, inicia
mos a discussão dos nossos temas, mas, como
foia primeira reunião desse tipo, não distribuimos
aos colegas as sugestões apresentadas em Plená
rio sobre o assunto. Após a reunião de ontem,
pedi à Secretária que redigisse as sugestões para
os temas de hoje. Acho que o Presidente não
as recebeu. Gostaria de discutir esses assuntos.

Temos Inclusive- as primeiras sugestões a res
peito.

Farei um resumo do material a nós apresen
tado. A primeira sugestão é sobre imunidade dqs
deputados estaduais; a segunda também; a ter
ceira é sobre imunidade dos vereadores; a quarta
refere-se à possibilidade de o deputado exercer
funções fora da Câmara. Normalmente só se per
mite o exercício de cargos como de secretário
de estado e ministro. Essa sugestão acrescenta
o direito de exercer outras funções, como a de
secretário de prefeitura de capital, de cidade com
mais de duzentos mil habitantes, etc. A quinta
sugestão também amplia esse direito: permite o
exercício dos cargos de secretário municipal, pre
sidente de autarquia, diretor de autarquia, etc. A
sexta propõe igualar o subsídio de deputados e
senadores ao dos ministros do Supremo Tribunal
Federal; a sétima propõe o arquivamento de tollos
os processos em curso eontra deputados e sena
dores, ainda que não mais estejam no exercício
do mandato; a oitava sugestão é a de que os
deputados e senadores sejam invioláveis no exer
cício do mandato, por suas opiniões, palavras e
votos. Nona sugestão: na constituição da Mesa
e das comissões assegurar-se-á a representação
proporcional. Décima sugestão: desde a expedi
ção de diploma, até a inauguração da legislatura
seguinte, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvo em flagrante de
crime inafiançável, nem processados criminal
mente, sem prévia licença da Câmara. Décima
primeira sugestão: será permitido ao deputado
e ao senador exercer um cargo de magistério
superior, público ou particular, desde que o ocu
passe antes da posse. Atualmente, isso não é per
mitido.

Essas são as sugestões que já recebemos, refe
rentes a esse capítulo.

O capítulo de hoje trata de imunidade parla
mentar, vantagens, obrigações, restrições aos par
lamentares, Comissões de Inquérito, Comissões
Permanentes, presença de ministros e articulação
com a sociedade cívil,

Passo a palavra ao Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
sistemática que adotamos ontem foi de pegar
o que existia de concreto nos termos da Consti
tuição atual, do Projeto Afonso Arinos e da pro
posta de uma comissão criada no ano passado
para o exame das prerrogativas parlamentares.
Não há grande diferença entre a proposta Afonso
Arinos e o que está na Constituição atual. São
apenas pequenos detalhes. --

Por exemplo, o art. 156 do Projeto Afonso Ari
nos diz:

"No caso de flagrante de crime inafian
çável os autos serão remetidos, dentro de
quarenta e oito horas, à Câmara respectiva,
para que, pelo voto secreto da maioria de
seus membros, resolva sobre a prisão."

É, pois, acrescentada a exigência de voto secre
to da maioria, que não consta do texto atual.

O Relator quer saber se algum membro da
Comissão tem sugestão a dar sobre a imunidade
parlamentar.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Eu tenho, Sr. Presidente, e peço a palavra.

Sr. Presidente, nessa questão, no que tange



44 Quarta-feira 20 DIÁRIO DAASSEMBLÉIANAOONAL CONSlTf(JJNTE-(Suplemento) Maiode 1987 '

à imunidade material ou processual, teremos que
rever o texto constitucional vigente, de 1969, pois
na verdade a redação atual leva o parlamentar
a certas complicações, enquanto exerce o seu
mandato, legitimamente, fora da Casa. Estabe
lece-se ali a imunidade material, enquanto tem
liberdade de votar e de proferir o discurso que
desejar no exercício do seu mandato. Na prática,
encontramos no Supremo Tribunal Federal pro
blemas atinentes a essa parte do texto constitu
cional. Depois há outros mais graves. Enquanto
o Deputado está no exercício do seu mandato,
num comício, numa conferência, numa entrevis
ta, através do rádio e da televisão, ele, pode, pelo
que diga, ser passível de enquadramento, por
exemplo, na Lei de Segurança Nacional. E aí co
meça a fluir o problema.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Qual é o artigo a que V.Ex"está-se referindo?

O SR. CONSmUINTE FARABUUNl JÚNIOR
- É o que trata da imunidade de deputados e
senadores, art. 32:

"Os deputados e senadores são invioláveis
no exercício do mandato, por suas opiniões,
palavras e votos, salvo no caso de crime con
tra a honra."

Como V. Ex" sabem, existe a Leide Segurança
Nacional, que está em vigor, pois foi revogada,
na legislatura passada, apenas em parte. Era dese
jo da sociedade brasileira revogá-Ia por inteiro,
mas, infelizmente, isto não aconteceu. Os deputa
dos e senadores correm realmente sérios riscos
de serem enquadrados nesta lei, porque o texto
Constitucional ressalva o caso de crime contra
a honra. Uma série de artigos da Leide Segurança
Nacional vigente poderá levar o parlamentar a
resvalar. Com o Supremo Tribunal Federal, o de
putado sempre teve problemas quando proferiu
palavras que não eram do agrado dos governan
tes. Em geral, foi sempre isto que aconteceu. A
sugestão constitucional que podemos apresentar,
no caso do art. 32, seria a seguinte: eliminar-se-ia
a expressão "salvo no caso de crime contra a
honra" e acrescentar-se-ia "dentro ou fora do Par
lamento" e a palavra "atos" que não se encontram
na atual redação. Desta forma, a redação do artigo
seria esta:

"Os deputados e senadores são invioláveis
no exercício do mandato, por suas opiniões,
palavras, atos e votos, dentro ou fora do Parla
mento."

Hoje, poderá acontecer de o deputado vir a
ser processado simplesmente porque gesticulou,
e esse seu gesto não agradou a algum dos cir
cunstantes.

Gostaria de fazer uma sugestão, baseada na
experiência que tivemos no SupremoTribunal Fe
deral, com relação a este aspecto.

A mesma coisa ocorre com relação ao § 2°,
do art. 32, que diz assim:

"No caso de flagrante de crime inafian
çável, os autos serão remetidos, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, à Câmara respec
tiva, para que resolva sobre a prisão."

Vejam bem, Srs, Constituintes, 48 (quarenta e
oito) horas são dois dias. Não tem cabimento
o legislador preservar apenas a imunidade do par-

lamentar. Trata-se de preservar a soberania do
Poder Legislativo. O que está em xeque não é
a pessoa do deputado ou do senador, mas a pró
pria soberania do Poder Legislativo. Além do que,
48 (quarenta e oito) horas parece-me um tempo
muito longo para que se fique na expectativa de
viro parlamentar a ser processado ou não, através
da palavra da Casa a que ele pertence. O ideal
seriam seis horas, oito horas, ou até doze horas.
Mas 48 (quarenta e oito) horas, repito, parece-me
um tempo demasiado longo para pôr em risco
a liberdade de um parlamentar, nos casos em
que a Casa tem de decidir se manda ou não
processá-lo.

Nos casos de decretação de estado de sítio,
enquanto vigorar a eficácia do mesmo, suspender
a imunidade do parlamentar parece-me uma he
resia sob o aspecto da soberania do Poder Legis
lativo. Então, não há como pretender suspender
a imunidade, quer material, quer processual do
parlamentar, material enquanto este fala, profere
seu voto, gestícula, exercita seu mandato com
toda liberdade, dentro e fora da Casa, e processual
enquanto possa vir a praticar algum ato conside
rado delituoso e inafiançável.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - De
putado Farabulini Júnior, se V. Ex" me permitir
uma pequena interrupção, gostaria de sugerir que
nos ativéssemos ao art. 32 e aos seus parágrafos
por hora, para depois prosseguirmos, pOIS a sua
sugestão, por exemplo, de, modificação do art
32, é quase exatamente aquilo que consta da su
gestão do Projeto Afonso Arinos. Além do que,
existe ainda uma sugestão do Deputado Nilson
Gibson no mesmo sentido. Por isso, e para a
boa ordem dos nossos trabalhos, gostaria tam
bém de ouvir a opinião de V. Ex"deveríamos limi
tar-nos apresentar nossas sugestões concretas
sobre o assunto. Presente entre nós está um cole
ga que tem grande experiência no assunto, por
que tem sido muitas vezes processado, o Depu
tado MiroTeixeira.Trata-se de um autor que deve
ser citado. O Deputado Jorge Hage é outro pre
miado. Desta forma, assim que V. Ex' acabar,
darei preferência a estes colegas.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- O nobre colega MiroTeixeira tem experiência
no assunto V. Ex"dispõe das decisões do Supre
mo? E uma pena que aqui não se encontre o
Deputado João Cunha. Então, Sr. Presidente, no
bre Relator, vamos ouvir os demais deputados
que têm algo a falar sobre o art. 32, pois ele
tem de ser realmente retificado, afim de ter outra
estrutura e, assim, permitir a imunidade material
e processual do deputado, mais em nome da
soberania do Poder Legislativo do que para dar
guarida aos atos de qualquer um de nós Consti
tuintes. POIS bem, com relação ao caso de fla
grante já disse o que pensava: quarenta e oito
horas é um prazo que acho excessivo. Seis, oito
ou doze horas, no máximo, seria o ideal.Apalavra
"imediatamente", Deputado MiroTeixeira, como
constava das outras Constituições, não diz nada,
com todo o respeito que lhe tenho. Tanto que
não se estabelece o uso do "agora," "daqui a
pouco", "imediatamente," ou "quando tiver tem
po"..A palavra "imediatamente" não cabe. Tem
que ser uma hora certa. Tanto que quando se
quer citar alguém que não se encontra em lugar
certo e sabido, determina-se a citação por hora
certa. Seis horas é o meu ponto de vista como

prazo para remessa dos autos. Nos casos de cri
mes comuns, imputáveis a deputados e senado
res, a qualquer momento, por iniciativada Mesa,
o processo poderá ser sustado.

Vejam os outros parágrafos:

§ 4° "Os deputados e senadores serão
-submetidos ajulgamento perante o Supremo
Tribunal".

§ 5° "Nos crimes contra a Segurança
Nacional, poderá o Procurador-Geral da Re
pública.;"

Aí está o caso, Sr. Presidente, Sr. Relator. É
um absurdo adotar-se na Constituinte o que dis
põe esse § 5°. Parece-me até uma vergonha para
o Poder Legislativo. Não há crime contra a Sequ
rança Nacional que possa vir a ser praticado por
parlamentares que mantêm o seu mandato com
imunidade material e processual. Na minha opi
nião, o § 5° deve ser extirpado Contra o deputado
nada, contra o Poder Legislativo nada.

§ 6° "A incorporação às Forças Arma
das, de deputados e senadores, embora mili
tares, e ainda que em tempo de guerra, de
penderá de licença da Câmara respectiva."

Estou de acordo.
No § 7°,temos o caso da convocação do parla

mentar para servir como testemunha, tanto no
processo civil como no criminal. Quero fazer uma
objeção. Muitas vezes, ele não pode comparecer,
não está no País, por exemplo. Então, ele terá
que contar com a possibilidade de ser intimado
pelo juiz,sim. Mas,nesse caso, o próprio deputado
dirá o dia e a hora em que poderá depor ou
se quer depor. Se ele for uma testemunha de
acusação, por maior que seja a razão, poderá
negar-se a depor. Se for uma testemunha de defe
sa, em razão dele próprio, da sua vontade, irá
depor se desejar. É um parlamentar, um membro
do Poder Legislativo e, portanto, não pode ser
considerado isoladamente. Eu mesmo, no caso,
acho que posso competir com o Deputado Miro
Teixeira,só que como testemunha de defesa. Pre
firo, muitas vezes, ser testemunha de defesa em
crimes de natureza poJitica a ser advogado, por
que, como testemunha, tenho sido melhor. Se
quero ir, vou. Nem espero a intimação. Mas no
caso de o parlamentar não ter nada a ver com
a história e ser intimado poderá recusar-se a com
parecer. Tenho recebido ofícios do Presidente da
Casa, Deputado Ulysses Guimarães, no sentido
de me lembrar do § 7° do artigo já referido. Este
parágrafo não tem cabimento. O deputado irá
se puder, se quiser e na hora em que puder, tam
bém. É isso o que desejo fique expresso na nova
Constituição, a respeito.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Deputado Farabulini Júnior.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Miro
Teixeira.

O SR CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Te
nho algumas observações a fazer sobre a matéria.
Em primeiro lugar, estranho o privilégio. Na even
tualidade de um processo, somos julgados pelo
Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma ins
tância originária e única para uma decisão que
não permite recurso. Digo isto apenas a título
de observações, porque não vejo como sairmos
desta situação. Acho que vamos ter que continuar
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mantendo esse foro. Mas é uma coisa estranhís
sima.

o SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- No fim é uma punição, na verdade.

o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Quando qualquer cidadão é julgado em primeira
instância, de repente pode chegar ao Supremo

, Tribunal Federal, se houver matéria constitucional
em discussão. O senador e o deputado não po
dem usar desse recurso. Não temos como sair
disto. Acho que temos que manter, no caso, o
foro.

Há outra coisa: a maneira como a Constituição
trata a imunidade. Há imunidade no exercício do
mandato, por suas opiniões, palavras e votos, sal
vo no caso de crimes contra a hora - calúnia,
injúria e difamação. E tudo, porque no exercício
do mandato você só pode praticar realmente um
desses crimes: calúnia, injúria ou difamação. En
tão, não existe a inviolabilidade do parlamentar,
na prática. O conceito de injúria é extremamente
subjetivo. Muitas vezes tem-se o conhecimento
de um fato, às vezes até de domínio público, usa
se tal conhecimento num debate e se é proces
sado por injúria.Trata-se no entanto de um assun
to de domínio público. A pessoa não tem a prova
material a respeito. Sabemos que normalmente
a autoridade que pratica um delito cobre-se muito
bem para não deixar provas materiais. Circunstan
cialmente o delito ficaria facilmente demonstrável.
Essa redação não é propriamente...

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Comissão Afonso Arinos ja mudou esse texto.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Acho a redação da ComissãoAfonso Arinos muito
boa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ela
apenas omite crime contra a honra.

O SR. CONSmUINTE MIRO TElXEIRA- Não
coloca durante o mandato, se não me engano.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - São
invioláveis durante o exercício do mandato.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Du
rante o mandato, dentro ou fora da Casa. Fiz esse
preâmbulo, pois não tinha a convicção de como
a Comissão Afonso Arinos tratou a questão. Mas
parece-me que o fez muito bem, porque retirou
a exceção dos crimes contra a honra e estabe
leceu a expressão "durante o mandato". E, "du
rante o mandato", pode ser em qualquer lugar.
O exercício do mandato está implícito. Ao dar
uma entrevista, estamos exercitando o mandato,
ao participar de uma reunião com sindicalistas
na sua base também.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
mita-me o nobre Constituinte Miro Teixeira. O
artigo do Projeto Afonso Arinos que trata da imuni
dade parlamentar dizexatamente o seguinte:

"Os deputados e senadores são invioláveis
duranté o mandato, por suas opiniões, pala
vras e votos".

Com a palavra o nobre Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Só
há uma dúvida quanto a isso: a possibilidade do
processo após o mandato.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Es
sa redação poderia ser um pouco aperfeiçoada,
porque a inviolabilidade pode ser considerada ex
tinta com o fim do mandato.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Meus caros colegas, o Relator está sugerindo que
eu peça aos nobres Constituintes Miro Teixeira
e Jorge Hage que coloquem por escrito suas ob
servações, a fim de que se possa tirar a dúvida.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Está
certo.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Para
que se consiga uma redação clara.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Achei muito boa a redação Afonso Arinos, apenas
faria um acréscimo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
verdade.

O SR.CONSmUINTE MIRO TElXElRA- Por
que, extinto o mandato poderá ser iniciada, então,
a ação penal.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
nobre Constituinte Miro Teixeira tem alguma su
gestão sobre o caso de flagrante de crime inafian
çável?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Acho que a proposta do nobre Constituinte Fara
bulini Júnior é boa: a comunicação da prisão em
até seis horas após o ato. Caminharia a favor
de "imediatamente", mas rendo-me à argumen
tação do nobre colega. Realmente dando esse
prazo de até seis horas estabeleceremos um tem
po razoável para a providência.

O SR PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
tem os nobres Constituintes que se trata de fla
grante de crime inafiançável. Não é crime para
ser praticado por um parlamentar!

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Nós
que estamos na cidade do Rio de Janeiro, ou
pessoas que exercem atividades políticas em
grandes centros, normalmente estamos imunes
a uma perseguição que chegue ao ato de se forjar
um flagrante, por exemplo. No interior, penso que
isso pode ocorrer - não digo tomar-se uma práti
ca, mas pode ocorrer. De repente, um delegado
de polícia tem uma rivalidade qualquer com um
parlamentar que denuncie alguma arbitrariedade,
praticada por aquela autoridade, ou coisa dessa
natureza, e pode forjar um flagrante.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
conhecemos tais casos. Não conheço caso na
minha, já não tão curta, experiência parlamentar.

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Pois
aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
é possível que isso ocorra com vereador, com
deputado federal ou com senador.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Pois
houve uma tentativa, Sr. Presidente, na Legislatura
que se iniciou em 1979, se não me engano, no
Estado de Alagoas, em que ocorreu um fato dessa
natureza: flagrante de droga.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Em São Paulo, a policia, porum acaso, encon-

trou maconha no automóvel de um deputado es
tadual do PT.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - No
carro oficial.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Exato.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - En
tão, penso que a comuniéação é importante, não
que a Câmara dos Deputados, de repente, vai
procurar acobertar a prática de qualquer ato re
provável de um dos seus membros, mas no sen
tido de resguardá-lo exatamente de violências que
possam ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
fim, há um sentimento geral na Subcomissão de
que se deva reduzir esse prazo de quarenta e
oito horas para um lapso de tempo menor. E
ISSO?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Quarenta e alto horas é muito.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Talvez vinte e quatro horas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Uma
dessas fórmulas seria que se comunicasse, no
mínimo no mesmo dia, ou algo assim, dentro
da idéia das vinte e quatro horas.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Acho que a Comissão Afonso Arinos, com a ex
pressão "imediatamente", resolveu bem a ques-
tão. .

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Não,
a Comissão Afonso Arinos manteve as quarenta
e oito horas. Vou ler o texto, como está:

"No caso de flagrante de crime inafian
çável, os autos serão remetidos, dentro de
quarenta e oito horas, à Câmara respectiva..."

Ele apenas altera, dizendo: "para que, pelo
voto secreto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão".

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Acho quarenta e oito horas um prazo excessivo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Comissão Afonso Arinos manteve as quarenta e
oito horas. Ela alterou ao tratar do voto secreto
da maioria.

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA- Du
tra questão, que não tem nada a ver com a nossa
Subcomissão, mas que também nos atinge, é
quanto à suspensão dos direitos politicos, que
é algo medieval. No crime contra a honra, a Lei
de Imprensa, por exemplo, não prevê a pena aces
sória de suspensão dos direitos políticos, mas o
Código Penal o faz. Cai-se, aí, numa outra discus
são, sendo cominada ao crime a pena de deten
ção. A Constituição atual fala "enquanto perdu
rarem os efeitos da condenação", e a pena aces
sória é um efeito da condenação. Segundo o ab
surdo do Código, um réu é condenado, obtém
o sursis e fica em liberdade. A pena acessória,
conseqüentemente, é mais grave do que a pena
prínopel: a suspensão dos direitos políticos. Que
ria propor que a Comissão, como um todo, elimi
nasse essa penaacessória de suspensão dos direi
tos políticos, exceto nos crimes a que são comina
das penas de reclusão porque, também, é um
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instrumento pelo qual se pode produzir uma gran
de coação sobre o cidadão, de um modo geral,
não só sobre o parlamentar. É algo medieval!

Todas as condenações produzem a suspensão
dos direitos políticos. Esse é um dispositivo da
Constituição. Há um outro que diz o seguinte:
"Não há pena sem lei".

Então, os dois dispositivos acabam se chocan
do e prevalece o melhor, o "não há pena sem
lei". Como só a Lei de Imprensa não estabelece
a suspensão de direitos políticos como pena aces
sória, como interdição de direitos, em qualquer
outra lei pela qual o parlamentar seja processado,
por alguma razão, ele corre o risco de ter suspen
sos seus direitos políticos e uma conseqüente
perda de mandato. Trata-se de uma sutileza do
Códígo de Processo Penal, da Lei de Segurança
Nacional, do Código Penal Militar e só a Lei de
Imprensa, no conjunto de leis penais, não estabe
lece esta pena acessória, o que é lamentável. Não
sei como poderíamos despertar esta discussão,
exclusivamente, tendo em vista os membros do
Poder Legislativo. Acho isso injusto. Deveríamos
livraro conjunto de cidadãos desta coisa execrável
que é a possibilidade de perda, ou suspensão
dos direitos políticos, uma pena acessória que
se toma muito mais grave do que a principal.

Este é, então, o conjunto de observações que
gostaria de fazer: a questão da subjetividade da
injúria, que se elimina daquela maneira já abor
dada pela Comissão Afonso Arinos, a da comuni
cação no caso de crime inafiançável e esta outra
questão da suspensão dos direitos políticos. En
caminharei por escrito minhas sugestões ao Re
lator.

o SR RELATOR(José Jorge) - Ficarei aguar
dando esta providência de V.Ex"

o SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Sr. Relator, só para um esclarecimento. Vamos
reportar-nos à Constituição de 1934, por sinal
considerada pelos constitucionalistas como um
documento da mais alta importância sob o aspec
to institucional e também jurídico e quanto à defe
sa dos direitos das pessoas. No que tange aos
deputados, no caso destes crimes, a redação é
a seguinte: "a prisão em flagrante de crime ina
fiançável será logo comunicada...

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Lo
go ou imediatamente.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- O "logo" é melhor do que "imediatamente",
mas, na minha opinião, também não serve. Tem
que ser um~ hora certa. Já decidimos quando.

O SR. RELATOR(José Jorge) - Vamos passar
para o segundo tema do debate.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECóRo.OVA
- Estou inscrito para debater esse ponto, Sr.
Presidente.

O SR. RELATOR(José Jorge) - Com a palavra
o nobre Constituinte Henrique Cordova; logo
após, o Deputado Jorge Hage.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUECÓRDOVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
foi uma providência útil...

O' SR. CONSITUlNTE MIRO TEIXEIRA - V.
Ex" permite?

O SR. CONSmUlNTE HENRIQUECÓRDOVA
-Pois não.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - O
art. 149 da atual Constituição, no § 2°, dizo seguin
te: "A perda ou a suspensão dos direitos políticos
dar-se-á por decisão judicial:...

c) por motivo de condenação criminal, en
quanto durarem seus efeitos,"

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Re
pita, por favor, Deputado MiroTeixeira, o número
do artigo, para ficar gravado.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Art.
149, § 2°, letra c .

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
feito. Muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Foi uma medida útil a adotada pelo Relator
ao trazer as propostas já apresentadas por Consti
tuintes relativas ao temário em debate. Parece-me,
todavia, que uma matéria de suma importância
e que intercorre com a que estamos debatendo
não foi trazida à colação. É a que diz respeito
a uma proposta do Constituinte Jorge Arbage,
que cria o Conselho de Estado e a ele dá determi
nadas atribuições, o que me parece revelar uma
nostalgia daquele nobre Constituinte em relação
ao AI-S.Por exemplo, em caso de conflito externo
ou grave ameaça à ordem interna ou a sua pertur
bação, poderá o Conselho de Estado autorizar
o Presidente da República, pelo voto secreto da
maioria absoluta dos seus membros e por tempo
determinado: 1°) decretar medidas de emergên
cia, estado de sítio ou estado de emergência.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - No
bre Deputado, perdoe-me, mas para efeito de re
gistro qual é o número da proposta? Tem escrito
aí no alto.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUECÓRDOVA
-18-ES 000183.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Bas
ta 018.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUECÓRDOVA
- 2°) Suspender sessões da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal, bem como das As
sembléias Legislativas, se nessas câmaras se si
tuar o foco da perturbação da paz interna; 3°)
Cassar mandatos eletivos; 4°) Suspender direitos
políticos pelo prazo de dez anos. Acho que não
preciso continuar. Apenas gostaria de solicitar...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ele
propõe a criação de um Conselho de Estado.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUECÓRDOVA
- Exato, mas isso interfere com as nossas atribui
ções,

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Quem propõe isso?

O SR. CONSmUlNTE HENRIQUECÓRDOVA
- O Deputado Jorge Arbage, com quem, na le
gislatura de 1975 a 1979, tive sérios debates sobre
esta matéria, quando eu pleiteava a revogação
do AI-5 e ao mesmo tempo a anistia. S. Ex" era
um fervoroso defensor do AI-S e agora quer repris
tinar o AI-S. Esta matéria tem referência - quan
do fala em cassação de mandato eletivo, suspen
são de direitos políticos - com a de que estamos
tratando agora.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
verdade.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- A minha solicitação é no sentido de que, pela
primeira vez, tomássemos a decisão de arquivar
imediatamente esta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Acho que sua proposta está aprovada por unani
midade. Peço ao Relator que a considere como
arquivada e que não se fale mais neste assunto.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Peço perdão por ter falado, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUlNTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a respeito do tema das imunidades,
quero apenas acrescentar rápidas observações ao
que já foi dito, pois concordo basicamente com
os termos em que foi colocada a questão, seja
pelo Relator, por V.Ex' ou pelos Deputados Fara
bulini Júnior e MiroTeixeira. Quero apenas obser
var que esta modificação do texto do art. 32, com
a exclusão da expressão "salvo nos casos de cri
me contra a honra" deve ser feita, mas não deve
esgotar-se aí. Devemos, na Constituinte,Jazer um
esforço maior de ir além para desmontarmos o
aparato jurídico, constitucional e legal que existe
neste País para defesa da corrupção. Tudo isto
é parte de um esquema montado para a preser
vação do autoritarismo, cassação das liberdades
e que, após o ocaso do regime autoritário, conti
nua servindo como defesa à corrupção da admi
nistração pública brasileira, em todos os níveis.
Então, o Deputado Miro Teixeira colocou muito
bem que as ofensas, os crimes dos parlamentares
basicamente são crimes contra a honra. E mesmo
extinto o autoritarismd militar continuaremos a
nos defrontar com este problema, porque a outra
grande chaj;Jadeste País não será tão rapidamente
extirpada. E a chaga da corrupção, dos desman
dos no serviço público. e todo esse mecanismo
de incriminar parlamentares com base no argu
honra. Mas não é só isso. Há um contexto de
legislação, dispositivos constítucíonais e normas
de legislação ordinária muito mais amplo que têm
de ser estudados por nós no sentido de se inverter
neste País o risco, que hoje é único, para o denun
ciante da corrupção, para o acusador dos corrup
tos dentro do nosso aparelho de Estado, de gover
no. É preciso modificarmos isso, a começar pela
inversão do ônus da prova, porque, como bem
disse o Deputado Miro Teixeira, os ladrões de
casaca dentro dos órgãos de govel11O deste País
não passam recibo, não deixam rastro. Então é
absolutamente impossível colocá-los na cadeia,
mas é facílimo pôr na cadeia um parlamentar
que os denuncie.

No processo do qual eu sou réu, em compa
nhia, no caso, do nobre colega MiroTeixeira, trata
se de um caso desses, de denúncia de corrupção
feita contra autoridades no meu Estado, no exer
cício de mandato de Deputado Estadual. Conti
nuo e continuarei a fazê-las aqui com ou sem
a mudança do dispositivo constitucional. Deve
mos, além de mudar o dispositivo em questão,
preocupamo-nos com outros componentes da
legislação nacional que viabilizem realmente o fim
da impunidade neste País, da impunidade para
as autoridades que prevaricam na condução da
coisa pública. E extinguindo, evidentemente, a pu-



Maiode 1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE-(Suplemento) Quarta-feira 20 47

níbilídadepara aqueles que, no exercício do man
dato parlamentar procuram a sua denúncia.

De outro lado, eu queria fazer mais uma obser
vação com respeito ao § 4°;

"Os Deputados e Senadores serão subme
tidos a julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal."

Devemos, nesta Subcomissão, deixar esta
questão do foro talvez em aberto, provisoriamen
te, enquanto nos articulamos com a Subcomissão
do Poder Judiciário, uma vez que é muito provável
que de lá venha uma alteração na estrutura do
Poder Judiciário, talvez com a criação de uma
Corte Constitucional, e a extinção do Supremo
Tribunal Federal. Já existem propostas nesse sen
tido - talvez com a criação de tribunais de justiça
federais em maior número e não apenas um, e
uma Corte Constitucional para as decisões em
tomo da constitucionalidade das leis, de maneira
inteiramente diferente da estrutura atual de Supre
mo Tribunal Federal. Então, poderiamos deixar
essa questão um pouco condicionada ao que será
resolvido naquele outro órgão ou providenciar um
entendimento no momento oportuno a nível de
Relatores, para ajustar a questão do foro, que é
uma questão nossa, com a da estrutura do Poder
Judiciário, que é uma questão que virá de lá.

E, por último, manifesto minha preocupação
quanto a esse detalhe do "durante o mandato".
Acho que temos de encontrar uma forma de reda
ção melhor, a fim de evitar aquele risco de se
considerar ressuscitada a punibilidade após en
cerrado o mandato. Quero ainda manifestar a mi
nha concordância com a proposta do Deputado
Nilson Gibson, idêntica à nossa, além de uma
outra em que ele manda definitivamente arquivar
todos os processos criminais em curso contra
deputados e senadores, ainda que os mesmos
não mais estejam no exercício do mandato, justifi
cando a medida com a arbitrária norma constitu
cional introduzida pelos governos revolucionários
- que eu diria golpistas -, que retiraram subs
tancialmente a imunidade parlamentar, e tudo o
que há hoje é fruto disso. Então não temos por
que respeitar esse passivo, esse contencioso, mas
mandar definitivamente para o arquivo esses pro
cessos.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Permite-me V.Ex" um aparte? Desejo reafirmar
o que aludi sobre a imunidade material, onde
o crime inexiste. Se inexiste o crime, não há como
esclarecê-lo por um modelo qualquer.

E gostaria de ouvir V. Ex', hábilllfomo é, com
relação ao § 5° V. Ex' falou do § 4°, e o § 5°
diz:

"Nos crimes contra a segurança nacional,
poderá o Procurador-Geral da República, re
cebida a denúncia e considerada a gravidade
do delito, requerer a suspensão do exercício
do mandato parlamentar.....

Quando falei, eu pedi que fosse extirpado este
parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Com
05 demais pontos das suas colocações estou intei
ramente de acordo. Destaquei apenas aqueles de
que queria discordar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Relator incumbiu o Deputado Miro Teixeira de
redíqir este artigo.

Em nossa pauta, depois de imunidades, vêm
vantagens, obrigações e restrições aos parlamen
tares. Valeria a pena discutir um pouco sobre as
sunto tão polêmico na imprensa - os subsídios.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Usei palavras
talvez pouco técnicas nesta programação.

Na realidade, a idéia de discutir esse item se
relaciona a três assuntos: primeiro, a remunera
ção do deputado e toda essa discussão gerada
normalmente pela imprensa. Segundo, as obriga
ções: por exemplo, quem não comparece a um
terço das sessões terá o seu mandato cassado,
etc. Terceiro, as restrições quanto à atividade do
parlamentar: durante o exercício do seu mandato
ele não pode ser sócio de empresas etc.

Inclusive há uma emenda interessante que per
mite ao deputado exercer cargo no magistério.
Isso é praticamente perrmtido a qualquer pessoa:
ao juiz, ao promotor, se não me engano, aos
membros do Executivo também. Por exemplo,
fui Secretário de Estado durante oito anos e pro
fessor ao mesmo tempo. Agora, como Deputado
não posso ser professor.

Portanto, a segunda parte da discussão gosta
riamos que fosse sobre esses temas.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Já
existem algumas propostas encaminhadas nesse
sentido, não é?

O SR. RELATOR (José Jorge) - E há muitas
propostas ampliando a possibilidade de o depu
tado deixar o mandato para exercer outros cargos.
Este é um ponto polêmico, porque há um lado
positivo, mas também um negativo: de se eleger
um deputado e depois ele exercer outra função.
Na verdade, essa é uma decisão pessoal de cada
parlamentar, mas é um ponto também sobre o
qual eu gostaria de ouvir a opinião de V. Ex"
Existem umas três ou quatro sugestões, amplian
do as autorizações para secretário municipal, para
presidente de autarquia, etc.

Parece-me que a idéia da situação atual é que
o deputado, quando for exercer qualquer função
fora do Parlamento, sempre esteja subordinado
a uma autoridade também eleita; quer dizer, se
ele for nomeado Ministro, ficará subordinado ao
Presidente, também eleito. Se nomeado Secre
tário de Estado, estará subordinado a uma autori
dade também eleita, no caso o Governador. Se
ele passa a exercer, por exemplo, a presidência
de uma autarquia estará subordinado a uma auto
ridade não eleita, indicada e, no caso, o secretário
seria o seu superior, ou um ministro ou o que
fosse.

Então é preciso que se discuta uma outra alter
nativa, a fim de que não se amplie tanto, essa
possibilidade, ou se amplie apenas naquilo que
seja necessário.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pas
so a palavra ao Deputado Henrique Córdova.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
-Sr. Presidente, nos debates travados na Consti
tuinte de 1934, uma das sessões mais empol
gantes foi a que se concretizou com as palavras
de Assis Brasil, LevyCarneiro e Agamenon Maga
lhães. Tratavam eles já do importante tema rela-

cionado com o sistema de governo a ser adotado
pelo Brasil. Assis Brasil teve a preocupação de,
no início do seu discurso, proclamar a sua mo
déstia que, entretanto, não se revelou no decorrer
da sua exposição. Ele dizia à época que as opi
niões, grande parte do pensamento, os princípios
já não eram pessoais nem de grupos, senão patri
mônios da Humanidade.

Logo adiante, em contradição, para repelir os
argumentos dos que eram parlamentaristas, ele
cita uma frase do Constituinte Plínio Barreto que
dizia serem os políticos brasileiros muito ávidos
em importar miçangas estrangeiras, porque os
que pretendiam implantar o parlamentarismo no
Brasil buscavam exemplos no sistema inglês.

Estou dizendo estas palavras porque concordo,
Sr. Presidente, com a primeira afirmação de Assis
Brasil:opiniões, idéias, princípios são patrimônios
da Humanidade. Não temos o direito de nos apro
priar delas. E, por isso, não tenho qualquer pre
conceito quanto à adoção de sistemas abrigados
por textos constitucionais de outros Estados.

O próprio anteprojeto Afonso Arinos vai buscar
a maior parte dos seus subsídios nas Constitui-

- ções da Itália,da França, da Espanha e na Consti
tuição portuguesa. Para o tratamento sistemático
da matéria que estamos versando, parecer-me-ia
de bom alvitre que não se perdesse de vista o
que dispõe a Constituição portuguesa de 76. E
relembro isso em face de proposta apresentada
ontem, pelo menos informalmente, pelo nosso
colega VictorFaccioni. Como é que a Constituição
portuguesa trata da matéria?

No seu art. 159, ela dispõe sobre os poderes
dos deputados. No 160, das imunidades. No 161,
do que chama direitos e regalias e no 162, dos
deveres. E parece que o tratamento dado por
esse diploma constitucional deveria ser estudado
por nós e introduzido como inovação ...

O SR. RELATOR (José Jorge) - Quais sáo
os artigos?

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUECÓRDOVA
-São os arts. 159,160,161 e 162.

Parece-me que o tratamento do problema, de
uma forma sistemática, recomendaria que exami
nássemos esses textos. Era a sugestão que eu
ofereceria ao Relator.

Quanto à maténa referente a se ampliar as pos
sibilidades de o deputado ser convocado para
participar da gestão de órgãos administrativos,
parece-me muito prematuro tratarmos da maté
ria. Senão, vejamos: se o sistema de governo ado
tado for o parlamentar, a presunção é de que
grande parte dos ministros será convocada dentre
os parlamentares,

Ora, sabemos que autarquias e empresas públi
cas, todas elas, têm vinculação com ministérios
e não seria conveniente nem admissível que a
presidência de uma empresa pública, que tivesse
subordinação a um deterrmnado mmistério, fosse
ocupada por um parlamentar, que estaria subordi
nado a outro. Então, parece-me que a matéria
deveria apenas ser discutida após a defíníçãc do
sistema de governo. Todas as autarquias e empre
sas públicas têm vinculação com ministérios e
se estabeleceria, na hipótese de que pudesse par
lamentar ocupara presidência da diretoria de uma
empresa pública, uma relação de subordinação
entre pares, integrantes de um mesmo Poder.
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o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agora, de qualquer forma, Deputado, acho que
poderíamos pelo menos trocar algumas idéias.
Amim me parece, por exemplo, que há um certo
consenso em que não existe sentido em impedir
que um parlamentar seja secretário municipal da
Fazenda do Município de São Paulo ou do Rio
de Janeiro, ou de Recife,enfim.

Poderíamos chegar à algumas conclusão, des
de Já, possível.

Estamos recebendo a visita do nosso colega,
o Presidente da Subcomissão do Poder Executivo,
e aproveitaríamos para perguntar se ele estaria
de acordo em que amanhã fizéssemos - apura
mos indiscretamente na sua Secretaria que não
há nenhuma pauta específica para sua reunião,
enfim, não há nenhum convidado, não há ne
nhum expositor- uma sessão conjunta das duas
comissões amanhã, às dez horas, a fim de trocar
mos idéias sobre a possibilidade de uma posição
unifonne em relação ao problema parlamenta
rismo e presidencialismo. Se o Presidente esti
vesse de acordo, então estaríamos à sua dispo
siçio. Suspenderíamos a nossa pauta programa
da para amanhã para tratarmos exclusivamente,
em conjunto com a Subcomissão do Poder Exe
c~, deste tema.

O SR. CONSTITUINTE ALBÉRICO FILHO 
Na realidade, tínhamos já uma pauta programada
para amanhã, não com expositores de fora, mas
iamos começar a discutirtodas as questões enca
minhadas à nossa Subcomissão. Mas acredito
que o problema do parlamentarismo ou presiden
cialismo até antecede, pela importãncia, a avalia
ção das sugestões já recebidas.

Vou conversar com os demais membros da
Comissão e, logicamente, poderemos fazer essa
sessão em conjunto. Acho que não há nenhum
problema.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradeço as informações do ilustre Presidente.
Acho que não precisamos ir para a outra Comis
são, poderia ser aqui mesmo, se o Presidente
estiver de acordo, ou na sua Subcomissão, acho
que embora os plenários possuam o mesmo nú
mero de lugares.

Estaremos aqui. Se os membros do outro ór
gão quiserem, a gente se muda para lá. Acho
que seria o mais democrático.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte ma
noel Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Sr. Presidente, ouvindo a discussão sobre a perda
ou não de mandato de parlamentares, deputados
ou senadores, quero dizerque ainda hoje apresen
tamos também uma proposição à Constituinte
onde objetivamos resolveressa situação, pois não
nos parece justo que os deputados ou senadores
não possam exercer cargos na administração in
direta. Essa proposição está formalizadae deverá
estar chegando aqui, bem como também oferece
mos sugestão com respeito ao procedimento que
acontece quando o deputado ou o senador eleito
é punido pela Constituição, quer dizer,se ele tem
ações de alguma empresa, ele é obrigado a ven
dê-Ias, desfazer-se delas porque não pode mais
ser proprietário de empresa privada. Isso está im
presso na Constituinção de 1967.

Então, parece-me que isso até propicia uma
burla, porque o deputado ou o senador transfere

essas ações para um membro da famíliae conti
nua a mesma situação, quer dizer, ele continua
a exercer o controle da empresa por meio de
um familiar. então, essa palavra proprietário...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Mas não pode ser proprietário de empresa
e que se beneficie dela de alguma forma.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Isso não importa porque ele passa as suas açoes
para uma pessoa da famíliae continua a mesma
situação. Do mesmo modo, quando a pessoa,
ao se candidatar, está na condição de proprietário,
diretor ou exerce outra função em empresa que
mantenha contratos com o serviço público: ao
se eleger, logo após sua diplomação, tais contra
tos devem ser desfeitos, porque o parlamentar
não mais pode exercer tal cargo. Admito até que
o contrato em vigor não pode ser aditado, mas,
cancelado. Fiz uma observação nesse sentido e,
na oportunidade da chegada à Subcomissão, gos
taria que houvesse um debate aprofundado a res
peito desse assunto, embora a proibição existente
na Constituição em vigor seja das leis que não
pegam. Recentemente li uma entrevista de um
colega nosso, Constituinte, publicada em um
grande jornal, em que ele dizclaramente que tem
conversado muito sobre o problema da dívida
externa com seus sócios de um banco estran
geiro, credor do Brasil na dívida externa. Então,
não adianta proibir,porque há burla. Não se pode
continuar burlando a lei, mas criar uma situação
que seja real, em que não haja esse tipo de cons
trangimento ...

O SR. CONSTITCIlNTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, nobre Relator, no que tange
às restrições, tendo em vista que precisamos real
mente fazê-Ias, vamos argumentar com o fato
aludido pelo ilustre colega que me antecedeu,
se o cidadão é acionista de uma empresa, seja
ela nacional ou mista, e não exercitaatos de admi
nistração. Afigura deveser evidentemente diversa
daquela atividade do parlamentar, enquanto ele
exercita ato de administração. isto é corrente em
todos os negócios. De repente, um parlamentar
tem 10% de ações em algum banco. Ora, é um
acionista minoritário. Todos nós, que conhece
mos alguma coisa a respeito dassociedades por
ações, sabemos que não tem ele direito a quase
nada e, muito menos, à administração. Entretan
to, fluiaí o problema ético,da soberania do Poder
Legislativo. Não é cada um de seus membros.
Quando não permitimos que um membro do
Congresso Nacional seja processado por crimes
também chamados inafiançáveis, sem que a Câ
mara ou o Senado concordem, estamos preser
vando a dignidade do Poder. Se por este caminho,
em função dessa boa doutrina, proibimos tam
bém que o Deputado venha a ser acionista de
uma empresa que mantenha negócios com o
Poder Público-disse muito bemtambém o cole
ga Constituinte- por outro lado, qual a empresa
que não tem, direta ou indiretamente, negócios
com o Poder Público?Basta ir ao Banco do Brasil
retíraà um empréstimo. Já está mantendo um
contrato. Mas, como bem disse o ilustre Consti
tuinte Henrique Córdova - e referiu-se até à
Constituição portuguesa - esta é matéria que
exige reflexão,Sr. Relator.Vamos deixá-Ia, Sr. Pre
sidente, para depois. Vamosamadureceras idéias,
porque é matéria da mais alta impo~ia ética. _

vou dar outro exemplo: o cidadão é deputado
federal e é presidente de um sindicato, seja ele
qual for...

O SR. PRESIDENTE (BocayuvaCunha) - Te
mos um no Estado do Rio de Janeiro, que é
o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
VoltaRedonda.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Em São Paulo, temos também outro que é
Presidente da Confederação Nacional da Indús
tria. É um Senador da República, o Constituinte
Albano Franco. Então, vejam V.Ex", temos que
amadurecer esse assunto, porque é um ponto
alto de nossa função aqui.

Sr.Presidente, Sr. Relator,vamos fazerre.é!lmen, -_
te um trabalho 'de IôTego, retirando nossa pessoa
de campo e colocando em relevo o alto prestígio
do Legislativo, caso contrário, através do compe
drísrno, do filhotismo, da paternidade, incorrere
mos em erros graves, que não terão retomo. Ve
jam o exemplo: o presidente de um sindicato de
operários - não vou citar nome de nenhum de
putado aqui, quem quiser que procure na História
e veja - no governo anterior, subjugou um par
tido político, enlameou a legenda partidária para
obter vantagens de um Ministro de Estado da
Fazenda em favordos trabalhadores, quem sabe,
mas em nome de seu mandato. Então, neste caso,
trocou o mandato por voto, por vantagens no
sindicato do qual era presidente. Essas coisas
também ocorrem com presidentes de associa
ções de grande monta, com milhões e milhões
de associados no País.Tudo isso deverá ser objeto
de reflexão. Portanto, meu voto é no sentido de
que deixemos este assunto para depois. Vamos
amadurecê-lo, repito.Vamosverificara forma pela
qual se governará a Nação, qual o processo e
qual a influênciaque terá um deputado. AConsti
tuição de 34 fala dos demissíveis ad nutum. Se
o cidadão, seja funcionáriode uma empresa qual
quer, passa a ser demissívelad nutum, Secretário
de Estado é demissíveltambém. Mas esse demis
sível era ao sabor do governo. E o Ministro de
Estado, também não é? É, sim. De repente, o
deputado que está nesta função de ministro cai,
e volta para cá, parece-me, submisso. Ele volta
com outra estrutura, outra fisionomia, muito pior
do que aquela com a qual ele aqui ingressou.
Esta é a verdade. Então, vamos examinar, Depu
tado Jorge Hage,com sua habilidade,o que pode
mos fazer para manter a austeridade do Poder.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de propor o último tema, pois já são
quase 19 horas, e há um consenso que devemos
acabar por volta dessa hora.

O SR. CONSTlT<JINTE FARABUUNI JÚNIOR
- O relógio de V. Ex" está adiantado, Sr. Presi
dente. São apenas vinte para as sete horas.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de ficar no tema e, inclusive, de propor
que dicutíssemos um pouco a questão dos subsí
dios. Não há por que fugirmos desse assunto
escrito aqui depois de imunidade.

Com a palavra o ConstituinteJorge Hage.
Vamos ver se ficamos nesse tema: subsídios.

O SR. CONSID<JINTE JORGE HAGE - Para
iniciar a discussão sobre subsídios, reporto-me
a uma idéia, salvo engano, exposta pelo nosso
Relator Constituinte José Jorge, cujo título me
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parece adequado: formas de remuneração. Não
devemos, a meu ver, fixar subsídios, nem seguir
pelos caminhos de uma das propostas recolhidas
e distribuídas e que se referem...

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Qual é o número, Deputado Constituinte?

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Está
na página 36, proposta rr 271-2: "Os subsídios
de deputados e senadores serão iguais aos venci
mentos e vantagens percebidas pelos ministros
do Supremo Tribunal Federal". Parece-me não
deveríamos ir,pelo menos de início,por aí, porque
isto pode ser uma solução conjuntural, hoje, mas
não é o tratamento adequado e permanente que
o assunto deve ter. O assunto deve ser encarado,
a meu ver, inicialmente, de outra maneira. Crité
rios de remuneração, a remuneração variável em
função de jeton, gera todo esse absurdo, em ter
mos de desgaste da imagem do Parlamento brasi
leiro, com as nossas presenças sendo suposta
mente controladas no lugar onde menos temos
o que fazer:o Plenário. E todo esse rol de absurdos
que decorrem dessa indevida definição dos crité
rios e da forma de nossa remuneração. Era por
aí que gostaria de começar. Pediria ao nobre Rela
tor que expusesse a idéia que, informalmente me
expôs, na qual advoga a adoção de um critério
de remumeração dividido em duas ou três parce
las, mas sem essa sujeição a todo esse ridículo
que cerca hoje a forma de remunerar os deputa
dos, que passam por desocupados, negligentes
e marajás. Ameu ver, os deputados ganham mise
ravelmente e, com isto, se desserve o fortaleci
mento de um Poder, que se toma cada vez mais
seletivo, na medida em que para cá só podem
viros que não dependam da remuneração mensal
para viver, portanto, os representantes do poder
econômico. É preciso que se encare a questão
de frente, que se remunere decentemente os par
lamentares, sem nenhum tipo de constrangimen
to, de maneira clara, aberta, inclusive para efeitos
de tributação. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Concordo
com as palavras do Constituinte Jorge Hage e
gostaria de expor um pouco qual seria a minha
idéia sobre este assunto. Acho que a remuneração
do deputado deve procurar ser a mais parecida
possivel, em termos da sua formação, com a dos
demais funcionários públicos, ou com aqueles
que exercem funções mais importantes no Execu
liivo, ou mesmo no Judiciário, se foro caso. Enten
do que deveríamos dívidir a remuneração do de
putado em três partes: uma .sería a do salário,
como todas as pessoas têm; a segunda, seria
a da representação, que corresponderia à parcela
que todos os funcionários públicos mais gradua
dos recebem, exatamente para fazer face a uma
série de atiVlda61es que têm que exercer pela posi
çãoque ocupam; a terceira parte, que se chamaria
de ajuda de custos, que, inclusive, já faz parte
da atual Constituição, mas que seria estruturada
de outra forma e corresponderia a uma espécie
de reembolso das despesas que os parlamentares
têm para exercer seu mandato. Ao contrário das
demais pessoas que trabalham em qualquer insti
tuição, que têm todas as suas despesas pagas
pela empresa, aqui, temos restrições. Já li em
matéria de jornal que a cota de telefone dos depu
tados é incluída no seu salário. Na realidade, cota
de telefone não é uma vantagem, é uma restrição.

Quer dizer, podemos telefonar até atingir o teto
de dez mil cruzados, mas se eu for chamado,
vamos supor, a exercer o cargo de Secretário
do Município de Cabrobró, em Pernambuco, pos
so telefonar quantas vezes quiser e mandar o nú
mero de cartas necessário ao exercício da minha
função. Aqui não, temos um limite de cartas e
de telefonemas. Se for nomeado Secretário de
Estado de Pernambuco, posso fazer quantas via
gens quiser de avião para poder exercer a minha
função. Deputado não. Pela quota, só pode fazer
um número "x" de viagens. Então, todas essas
restrições são incluídas no nosso salário. Já vi
matérias de jornal que incluíam, inclusive, o salá
rio dos funcionários dos nossos gabinetes, como
se, por acaso, fosse-meu o dinheiro que a moça,
que trabalha comigo, recebe. Entendo que algu
mas dessas despesas deverão ser excluídas do
salário do Parlamentar, porque, na realidade, não
são salário. Passagem de avião não é salário; auxí
lio de transporte não é salário. Temos de achar
uma maneira de dividirnosso salário em três par
tes. A parte de salário, propriamente, e a parte
de representação. Essas duas, evidentemente, se
riam tributadas, porque correspondem a um salá
rio efetivo. A terceira parte, que seria esse tipo
de reembolso de diária, de ajuda de custo, corres
ponderia àquelas despesas que somos obrigados
a fazer e que, na verdade, não são salário, nem
são tributadas de ninguém. Por exemplo, se traba
lho amanhã no "Jornal do Brasil", ou no "O Glo
bo" e, ~~ tiver que fazer uma viagem para outro
Estado, recebo uma diária, que não é tributável.
Acho que também temos de pensar que o Depu
tado deve ter seu salário estruturado da mesma
maneira que os outros profissionais. O jeton é
uma coisa que tem de acabar, porque ele corres
ponde a acreditarmos que é a única maneira que
o Deputado tem de trabalhar; comparecer às ses
sões, ao plenário. Isso não é verdade. Aliás, é
um dos trabalhos de menor importância: exata
mente ficar sentado ouvindo discurso dos outros.
É nesse caminho que pretendo dar o meu pa
recer.

O SR. CONSmU[NTE FARABUUNI JÚN[OR
- Permite-me V.Ex"um aparte?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Com muito
prazer.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUN[ JÚN[OR
- No projelto do Constituinte Paulo Mincarone,
encaminhado à Mesa, parece-me que há uma
sugestão do Constituinte Nilson Gibson para que
o deputado federal receba o teto da maneira como
recebe um ministro do SupremoTribunal Federal.
Como V. Ex"vê essa matéria, para, quem sbe,
sugerir ou adotá-Ia?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Concordo
com o Deputado Jorge Hage. Não temos que
fixarnosso salário em função de terceiras pessoas.
Temos de fixar, sim, na Constituição, uma estru
tura salarial.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUN[ JÚN[OR
- Concordo plenamente com V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nosso Primeiro Vice-Pre
sidente, Constituinte Rubem Branquinho.

O SR. CONSTIT(JJNTE RUBEM BRANQUINHO
- Sr, Presidente, manifesto também minha opí-

nião contrária a esta proposta do Deputado Nilson
Gibson, porque a aceito hoje em aspectos conjun
turais, mas não em definitivo.Mesmo porque, es
taríamos dependentes de um outro Poder, no ca
so o Judiciário, que poderia eventualmente, errar
ao estabelecer os vencimentos dos seus minis
tros, ou para mais, ou para menos. Estaríamos
submetidos a um outro poder completamente es
tranho ao nosso. Também há outros aspectos:
o deputado, especialmente os deputados dos Es
tados mais pobres, como é o meu caso - sou
do Estado do Acre - são constantemente procu
rados por pessoas carentes que vão pedir ajuda,
seja para tratamento de saúde, seja para uma
passagem aérea, para construção, etc. Isso não
acontece com os ministos. Tampouco acontece
com outros altos funcionários da administração
pública. Nós, representantes do povo, somos
constantemente assediados pelo povo e temos
peculiaridades no exercício do nosso mandato.
Manifesto-me contrariamente a esta proposta e
té pediria, se fosse o caso, que arquivássemos,
de uma vez por todas, essa proposição do Consti
tuinte Nilson Gibson, que prevê que os subsídios
dos deputados e senadores sejam iguais aos ven
cimentos e vantagens recebidos pelos ministros
do Supremo Tribunal Federal. Concordo com a
proposição do nosso Relator,no sentido de dividir
o salário em três partes, mas de acordo com a
natureza do exercício do nosso mandato. Se apro
vássemos a proposta do Constituinte Nilson Gib
son estaríamos dependentes de um outro Poder.

Ouço o nobre Constituinte Miro Teixeira.

o SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - En
tendo que os pontos de vista estão corretos. Ten
taram amesquinhar o exercício do mandato no
período autoritário, subordinando o deputado a
um conjunto de regras que praticamente afetava
a cada um de nós, quer seja pelo pagamento
de jeton, quer seja pelo desconto na ausência,
quer seja por essa limitação que se dá ainda hoje
ao deputado, e que não se dá a outras autoridades
no exercício de suas funções. O objetivo foi esse
mesmo: amesquinhar o exercício do mandato.
Mandato não é emprego. Cada um de nós tem
a sua atividade particular. Temos a visão de que
o mandato é sempre transitório. Não sabemos
se estaremos aqui, amanhã, na próxima legisla
tura, se seremos eleitos, ou não. Há um caráter
transitório, e não se deve estabelecer essa corre
lação do mandato com o emprego. Essa é uma
coisa que me parece opinião geral na Subco
missão. O que penso ser muitíssimo penoso é
arbitrar os próprios vencimentos. Cada vez que
nos reunimos para arbitrar nossos subsídios, so
mos alvos de críticas de uma sociedade. E críticas
corretas. Afinal, vivemos ainda num período de
arrocho salarial, sabemos que os salários não cor
respondem à atividade do trabalhador. Mas acon
tece que não temos um emprego aqui, e, sim,
um mandato. De qualquer maneira, a posição
é muito incômoda. V'mcular ao Poder Judiciário
este assunto, tenho a impressão de que não é
nada dramático, Penso que ninguém pode nos
censurar por isto. Estou pensando alto sobre a
idéia. Não tenho ponto de vista formado a respeito
do assunto. Apenas me sobressaltou o pensa
mpnto de V.Ex"que desejava afastar essa hipó
tese, desde logo, arquivando-a. Penso que isto
deve ser objeto de nossas reflexões, porque esta
remos livresdessa postura, que muitas vezes pode
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parecer até aética externamente, de arbitrar nos
sos próprios subsídios, nossos vencimentos. Até
hoje, não vi qualquer editorial contra os venci
mentos do Poder Judiciário, dos ministros do Su
premo, mas constantemente vejo contra os inte
grantes do Poder Legislativo. O deputado e o se
nador são mal remunerados, pois temos de man
ter duas bases: a nossa base de origem, e a base
daqui de Brasília. Temos de arcar com despesas
que inexistem em relação ao exercício dos cargos
nos outros Poderes. Somos membros de um Po
der, e estamos sempre diante desse terrível impas
se, pois é muito diffcil, em momento como este,
quando se tem as greves dos bancários e dos
professores, que estão ganhando uma miséria,
argumentar que para nós Cz$ 40.000,00 é uma
miséria - em uma terra em que o salário mínimo
é Cz$ 1368,00. Mas realmente não dá. Todos
estamos, afinal de contas, ou nos tomando defici
tários, ou pagando para exercer o mandato. A
idéia do Constituinte Nilson Gibson não é descar
tável desde logo. Devemos relletir um pouco mais
sobre ela, apena isso. Também não tenho ponto
de vista firmado sobre este assunto. Acho apenas
que devemos refletir.

O SR. CONSmUlNTE RUBEMBRANQUINHO
- Perfeitamente.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - O
que mais me emociona na idéia, repito, é tirar
esse encargo da fixação dos subsídios de cima
de nós. Assim, o Poder Judiciário arbitra e nós
acompanhamos.

O SR. CONSmUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Penso que a Constituição deverá ter caráter
permanente, ou, pelo menos, prevê-se que tenha
uma vida bastante longa. O que temo é que justa
mente fiquemos dependentes de um outro Poder,
que não o nosso, e que poderá eventualmente
errar, para mais ou para menos. Acho que este
é um ônus com o qual teremos de arcar, mesmo
com sofrimento.

Mas há um outro probleminha que ocorre em
nosso País. A Constituição atual estabelece que
deputados estaduais não poderão ter subsídios
superiores a 2/3 dos dos deputados federais.

O SR. CONSmUlNTE MIROTEIXEIRA - Nós
é que não temos ...

O SR. CONSmUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Mas isso não tem ocorrido na prática e acho
que deveremos tomar algum cuidado, claramen
te, nesta Constituição, a este respeito. No Estado
do Acre, por exemplo - e hoje vi este assunto
no jornal O Rio Branco, que recebo diariamente
-, eles têm aumento todo mês. Fazem parte de
uma associação chamada UPI - União Parla
mentar Interestadual, e fizeram um acordo, não
sei baseado em quê, e todo mês têm aumento.
No mês passado, por exemplo, eram Cz$
91.000,00 líquidos, no Estado do Acre; no mês
de abril já passou para Cz$ 106.000,00 líquidos.
É um salário móvel, baseado nessa tal UPI, que
não me parece ter apoio legal. De forma que
acredito que tenhamos de tomar algumas provi
dências. Não vou apresentar proposta alguma.
Estou tecendo estas considerações apenas para
reflexão, pois teremos de tomar algumas provi
dências nesse sentido, a fim de não haver até
UI'Illl inversão. Um deputado federal tem respon-

sabilidades, de certa maneira, superiores às de
um deputado estadual.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Eu
gostaria apenas de dizer que considero esse pro
blema do subsídio dos deputados e dos sena
dores extremamente delicado e grave. Confesso
que não me agradaria arquivar logo essa proposta
que iguala o vencimento de deputados e sena
dores ao de uma autoridade judicial ou do Execu
tivo. Não me parece que isso deva ser imediata
mente arquivado. Concordo com as objeções dos
Constituintes Rubem Branquinho e Jorge Hage,
de que ficaríamos na dependência de um outro
poder. Mas acho que isso exige de nós uma relle
xão muito grande. Pela primeira vez, também aqui,
não sou muito simpático a uma sugestão do nos
so Relator. Tenho sido muito simpático a todas
elas, mas essa de dividirem três partes os salários
de deputado ou senador parece-me que vamos
cair de novo em outro subterfúgio. Por que três
partes? Para deixar de pagar imposto de renda
sobre uma parte? Só pode ser por isto. Por que
a coisa não pode ser de maneira extremamente
transparente? Acho que o deputado e o senador
devem ganhar o que ganha um executivo de nivel
médio no mercado de trabalho brasileiro. Essa
é a minha opinião. Não sei quanto é, mas entendi
que se deveria fazer uma pesquisa. O parlamentar
tem de ser bem pago, entretanto, deve pagar im
posto de renda. Evidentemente, que o bem pago
Mas tem de ser tudo transparente. A figura do

jetton também deve acabar. Mas alguém me su
geriu uma vez o jetton negativo, que me parece
alguma coisa sobre a qual deveríamos meditar.
Quer dizer, não hájetton positivo, mas há o nega
tivo. Não compareceu, é descontado; compare
ceu, ganhou. Alguma coisa desse tipo. Não tenho
nenhuma idéia formada sobre isto, estou apenas
externando algumas preocupações sobre cir
cunstâncias que são extremamente danosas à
imagem do Poder Legislativo perante a popula
ção. Por outro lado, estou inteiramente de acordo
com o Constituinte Miro Teixeira: um país como
o nosso, absolutamente miserável, com 80 mi
lhões de brasileiros passando fome, com salário
mínimo de fome, de Cz$ 1.368,00, Cz$ 40.000,00
ou Cz$ 60.000,00 é uma fortuna inimagináveI.
No entanto, sabemos que para exercer o mandato
parlamentar isso é insuficiente. Vivemos numa
contradição muito grande. Temos de ser profun
damente cautelosos ao tratar deste assunto. É
uma das discussões que deve ser mais aprofun
dada, porque é um assunto que só diz respeito
a nós, mas, na realidade, passa, inclusive, pela
consolidação do processo democrático no País,
pelo respeito ao Poder Legislativo, um dos pilares
dessa consolidação democrática.

O SR. CONSmUlNTE RUBEMBRANQUINHO
- Sr. Presidente, com relação ao jeton negativo,
ouvi uma proposição não escrita, mas falada, no
Plenário da Assembléia, pelo Constituinte Mendes
Ribeiro, do Rio Grande do Sul. S. Ex" propunha
que, fixados 05 subsídios, vamos admitir, o salário
dos deputados seria descontado na proposição
de um' a trinta avos, pelo não comparecimento
à sessão plenária da Câmara dos Deputados ou
do Congresso Nacional ou da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Confesso que estranhei um pou-

- co. E com isso não concordo, porque, muitas
vezes, o Parlamentar eItá em outro local ou no

seu Estado, em pleno exercício do seu mandato.
Ou até em viagem internacional.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex"me perdoe, sem querer interromper, isso pres
supõe uma série de outras coisas. Por exemplo:
dímírunr o número de sessões plenárias obriga
tórias. Se tivéssemos duas sessões plenárias por
semana, aí realmente, nesses dois dias, não have
ria por que o parlamentar não comparecer. É
claro que se mantivermos o regime de, todos
os dias, realizar sessão plenária, a sua objeção
é procedente, mas se inovarmos, no sentido de
imitar vários países que só realizam sessões plená
rias alguns dias por semana e os outros dias são
destinados a trabalhos de comissão, ou a trabalho
fora do Congresso, como deve ser a função de
um parlamento moderno, então não há por que
haver jeton negativo. Perdoe-me a interrupção.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Realmente, com essas ressalvas, já se altera.

O SR. RELATOR (José Jorge) - V. Ex' verifi
que, por exemplo, as sessões plenárias da Consti
tuinte. Como Relator desta Subcomissão, de ma
nhã tive reumão da Comissão Geral - sou mem
bro desta Subcomissão, membro da Comissão
Geral e membro da Comissão de Sistematização.
Então, de manhã, tive reunião da grande Comis
são, de tarde, da Subcomissão. Assim, o horário
da sessão em plenário é exatamente quando te
nho tempo para colher todas as sugestões e pen
sar no que vou fazer ou processar. Então, não
estou no plenário, mas estou trabalhando. Não
é justo que descontem a ausência às sessões
do meu salário, principalmente porque só vivo
dele, como outros constitumtes; não é justo punir
quem está trabalhando. Aceitarmos o desconto
por faltas às sessões plenárias dá no mesmo que
receber jetom, o princípio é iguaL Temos que
defender o princípio de que o parlamentar ausente
do plenário pode estar trabalhando e é provável
que esteja. Se aceitarmos a possibilidade de um
jetom negativo, na verdade não estaremos defen
dendo esse princípio e, sim, novamente, concor
dando com o conceito de que o trabalho do parla
mentar se resume em ficar sentado no plenário.
Mesmo que sejam dois dias, porque, se naqueles
dois dias o parlamentar tiver alguma coisa mais
importante a fazer, ele não deve ser punido. Seria
reconhecer que a única forma de trabalharmos
é ficar no plenário.

O"SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Per
mito-me, Constituinte Miro Teixeira, discordar do
Relator. Na hipótese de a Constituinte resolver
deliberar e reduzir o número de sessões plenárias
para, por exemplo, apenas duas vezes por semana
- é uma hipótese que acho até pouco provável
que ocorra -, aí não há razão de o parlamentar
não estar presente neses dias E se ele não estiver
presente nesses dias será passível de punição.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Constituinte Bocayuva Cunha, penso que esses
dois pontos de vista se conciliam, se aumentar
mos de um terço para a metade o número de
sessões obrigatórias. A atual Constituição estabe
lece que, se o Parlamentar faltar a um terço das
sessões, perde o mandato. Em vez de um terço,
se faltar à metade.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Des
se modo, estaremos incorrendo em erro, o de
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julgar que o deputado só está trabalhando quando
em sessão plenária. E todos estamos de acordo
em que isso não é verdade. Temos que mudar
o espírito.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
muito menos drástico do que o que V.EX'propõe.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pro
ponho a redução do número de sessões plenárias.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas
essa é outra discussão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Bom, então, acoplam-se as duas.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
uma proposta da Presidência,

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Se
as duas se acoplam, está certo, caso contrário,
não há sentido

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Pen
so que não devemos ter essa preocupação do
desconto. Sabemos muito bem de parlamentares
que pouquissimas vezes puseram os pés nesta
Casa e, no fim do mês, recebiam seus subsídios
Integralmente. Sabemos muito bem que os des
contos sóse tornavam efetivos quando havia vota
ção nominal.

Como se diz no Rio de Janeiro, vamos cair
na real. Acho que não é por aí, não é pela discus
são do desconto, não é nada disso. Penso que
devemos tornar mais drástica a punição àquele
que não preza o seu mandato, que não corres
ponde à confiança do povo. Então, metade é um
número bastante tolerante. Não comparece à me
tade das sessões de um ano. Aí está certo que
se aplique a punição.

O SR PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constitumte Miro Teixeira, perdoe-me. V. Ex' co
nhece algum caso de parlamentar ter perdido o
mandato por não comparecer?

O SR.CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA-Não,
não conheço.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
tamos cansados de saber que vários parlamen
tares não cumprem o que é prescrito em lei

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - E
V. Ex' conhece algum caso de parlamentar que
tenha frequentado mais as sessões, porque, se
não, é descontado?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Também não.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - En
tão, o que estamos discutindo?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Não
estamos de acordo, mas em caminhos diferentes.
Reduzir a obrigatoriedade do número de sessões
também não resolve o problema.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - En
tão, que se deixe até um terço. Mas a solução
não é descontar. Não somos movidos por isso.
Penso que ninguém freqüenta ou deixa de fre
qüentar o plenário por causa da remuneração.
Freqüenta-se pela responsabilidade que se tem
no exercfcio de seu mandato. Faz isso que o Presi
dente faz, que o Relator faz, que cada um de
nós faz, de participar, às 8:00h da manhã, da reu
nião preliminar, quem integra as Lideranças da

Casa; às 10:OOh da manhã, nas Subcomissões;
depois, almoço de serviço; à tarde, plenário. Esta
mos correndo de um lado para o outro, de Oito
da manhã à meia noite, à uma hora, todo dia
tem reunião nesta terra É uma coisa incrível.
Sempre há reuniões para alguma coisa. Estamos
sempre no exercíciodo mandato. Mas, o que nos
move? O jetom? Não, move-nos a nossa respon
sabilidade de homens públicos. E, cada vez mais,
esse é o caminho que devemos buscar. Não essa
discussão da remuneração pela presença. Não
é por aí, é pela responsabilidade do exercício do
mandato. Temos essa responsabilidade e vamos
desejar que 100% da Casa a tenha.

A discussão sobre o desconto VaI nos levar,
sempre, de uma forma mais ou menos radical,
à linha de pensamento do poder autoritário, que
mstitui essa filosofia.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ve
jam como nosso debate está sendo rico: as coisas
estão começando a amadurecer.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- São 7h 10m, eu desejaria saber da Comissão
até que horas...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Se
o Constituinte Farabulini Júnior estiver de acordo,
a partir de agora, reduziremos as intervenções
para, no máximo, três minutos.

Constituínte Farabuhni Júnior, tem V.Ex" a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, esta minha intervenção é impor
tante para mim, não para V. Ex" Trata-se de um
assunto de alta repercussão pública e um parla
mentar não pode silenciar. Ele tem que dizer aqui
lo que quer e esta matéria me obriga a vir ao
microfone.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - É
evidente. E V.Ex" será muito bem ouvido.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Mesmo que V. Ex" não ouça, quero apenas
que fique resgistrado, porque, caso contrário,
amanhã, dír-se-é: mas o Constituinte Farabulini
Júnior, que fala sobre todos os problemas, só
na hora do subsídio não falou, silenciou. Isso não.
Tenho que falar.

Acho que o deputado precisa ganhar. E ganhar
um salário condigno, para que possa exercitar
seu mandato. Aqueles que, por acaso, vêm para
cá e são banqueiros ou tenham outras fontes de
renda, já é um assunto que lhes cabe avaliar.
Mas aqui somos todos iguais. E parto do princípio
de que todos dependemos dos nossos subsídios
para sobreviver. Esse é o princípio fundamental.
Se, lá fora, tenho meus haveres, isso é problema
da minha família, meu próprio problema.

Por outro lado, também se diz que deve ser
um múnus público, teríamos que exercer o man
dato até gratuitamente. É outra postulação. Parti
cipo do ponto de vista de que o Parlamentar pre
cisa receber salério condigno. Ele ganha o tanto
que a União lhe pode pagar pelo serviço que pres
ta. Se atua com grande mestria, se ele é ágil,
isso é problema do contra peso, em face da popu
lação. Apopulação rejeitou, na Câmara dos Depu
tados, se não me engano, 68% dos deputados.
Tem a população praticado injustiças? Tenho cer-

teza absoluta disso. Estou convencido de que in
justiças foram praticadas pelos eleitores, que não
devolveram a esta Casa ilustres deputados da Le
gislatura passada. Quero que fique consignado,

Entretanto, nosso dever é decidir, é nossa fun
ção, Sr. Presidente. Bom, e quanto ao respaldo
do Poder Judiciário? Quando aparteei o nobre
Constituinte Relator,José Jorge, disse logo: e con
cordo com V. Ex" Não precisamos de respaldo
de nenhum dos outros Poderes. Acompanho o
nobre Constituinte Rubem Branquinho, nessa afir
mação. Respaldo de nenhum Poder. Somos o
Poder por excelência, o Poder Legislativo. Se te
mos a possibilidade de legislar podemos fazê-lo
em causa própria, com dignidade. Por que não?
Se a Constituição dá ao Parlamentar o direito de
legislar em causa própria ele vai legislar com dig
nidade. Mas o fato é que também precisamos
examinar a questão do exercício do mandato par
lamentar. Todos sabemos quão difícil é chegar
a esta Casa. Chegamos com dificuldades, não
há dúvida alguma. Não vou dizer aqui o tanto
que cada um investiu em sua campanha eleitoral,
porque isto é um problema de cada um, isso
não importa. O que importa é quanto é difícil
chegar aqui.

Também não podemos deixar que a transpa
rência seja eliminada como quer o nobre Consti
tuinte Jorge Hage. Temos que ser claros: tantos
salários mínimos para o subsídio dos Parlamen
tares. Enquadramo-nos à lei de ordem geral, no
que tange a pagar imposto de renda, mas precisa
mos fixar nossos salários, em função dos tantos
mínimos que precisamos receber. Quanto ganha
um ministro do Supremo Tribunal Federal?
Quanto ganha um desembargador dos Tribunais
Regionais dos Estados, da Justiça Comum?
Quanto ganha um ministro do Tribunal Federal
de Recursos? Quanto ganha, disse o Presidente,
um executivo de nívelmédio? Fixemo-nos nessas
diretrizes. Examinemos quanto ganha cada um
daqueles a que já me referi. Tiremos a média.
Estabeleçamos um mínimo. E o coloquemos na
Constituição, para o grande debate no Plenário
da Constituinte. Porque tudo tem que ser claro.
Os jornalistas têm que saber que eles também
recebem vencimentos, principalmnte os que fa
zem críticas pelo nosso não comparecimento ao
Plenário. Concordo plenamente. Sabem V. Ex'"
de uma coisa? Quando preciso descansar um
pouco, já cansado de tanto trabalho, vou para
o plenário. Ali, sim, o ar é refrigerado. O meu
gabinete tem ar refrigerado, mas quase sempre
não funciona. No plenário, sim, funciona. Então,
Sr. Presidente, quando quero descansar vou para
o plenário; aí é notada a minha presença pela
televisão e o povo de São Paulo aplaude: "Vi você
na televisão, Farabulini Júnior"", Mas enquanto
eu estava lá em meu gabinete, trabalhando, esta
belecendo o melhor modelo de trabalho, não ha
via televisão nem repórter para verificaralia minha
presença. E quando há uma audiência com al
gum ministro de Estado! Por acaso as audiências
de um parlamentar com um ministro de Estado
não fazem parte do exercício do seu mandato?
Parece-me que são posições do parlamentar, do
mais alto valor, em defesa do povo que ele repre
senta. E muito mais importante uma audiência
com um ministro de Estado, para resolver um
problema que esteja angustiando uma classe
qualquer do povo brasileiro, do que o compare
cimento ao plenário, mesmo que seja para ouvir
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e para aprovar projetos que declarem de utilidade
pública uma entidade assistencial.

E depois, as diligências, quando se está numa
Comissão de Inquérito e se pretende uma diligên
cia que o Regimento não autoriza? Pessoalmente,
vamos ao Banco Central, por exemplo, no exer
cício de nosso mandato, e vamos perquirir lá,
por dias e dias, às vezes. São meses de trabalho.
E ninguém dá notícia disto. E o parlamentar exer
ce seu mandato também assim. E tudo isso tem
valor, como profissão, como atividade. Tem valor,
sim. Disse bem o nobre Constituinte MiroTeixeira
que ser parlamentar não é uma profissão. Trata-se
de exercer um mandato por prazo certo. Tudo
bem. Concordo plenamente com o Presidente,
quando S. Ex"estabelece uma medida. E neces
sário realmente, como já aludi, que tiremos uma
média que estabeleçamos o preço, o valor, o
quantum, os subsídios, os honorários, como
queiram dizer, de um parlamentar, de maneira
transparente. Paguemos Imposto de Renda, sim.
Que os elimine, Sr. Presidente, Sr. Relator, todas
essas verbas. Imaginem nobres Constituintes 
V.Ex"bem o sabem - não temos mais elementos
de escritório. Do montante que nos pagam, temos
que comprá-los. É um absurdo, uma vergonha,
não contarmos com elementos de trabalho em
nosso escritório Recebemos uma verba, nem sei
quantn é para dizer a verdade, mas sei que recebo,
e não é porque objetei receber. Verifico minha
conta no Banco do Brasil emito o cheque e ponto
final. Nem quero saber quantas sessões houve
como desconto. O nobre Constituinte Miro Tei
xeira sabe que na legislatura passada ocorreram
descontos, sim. Houve um mês que o meu holle
rlth trouxe a importância de Cz$ 3.400,00. Estive
doente, muito mal, por sinal, fora de Casa por
alguns dias; trinta ou vinte e poucos dias; não
requeri coisa alguma: fui descontado. Não recla
mei com quem quer que fosse. Mas é um fato
que ocorre. O Deputado não pode nem ficar
doente, porque aqui não tem condições para se
tratar. O nosso Departamento Médico é precário
demais. E as condições de trabalho aqui são pre
caríssimas. Não temos assessoria, Sr. Relator. De
vemos inserir aqui, em nosso sistema de legisla
dores, que precisamos de estrutura.

Outro dia fui pedir uma audiência ao Sr. Presi
dente da Caixa Econômica Federal. A audiência
foi concedida. Fiquei feliz na volta. E por quê?
Deparei-me com três secretárias do ~ais alto v~

Ior como mulheres, numa indumentária das mais
prendadas... Até ai tudo bem. É a primeira vez,
em cinco anos de mandato, que fui à Caixa Eco
nômica Federal. O tapete, não sei se de 8mm
de altura! E lá estava o potentado Presidente, ex
senador. Aíé que vi o tanto que é bom ser Presi
dente da Caixa Econômica Federal, e o tanto que
é penoso exercer o mandato de Deputado Fede
ral. Esse o caso, Sr. Presidente.

Para concluir, devo dizer que fIZ questão de
falar nisto porque aí fora, em conferências, em
debates com estudantes, principalmente com os
barbudinhos, como eu os chamo, os militantes
do Partido dos Trabalhadores, via de regra, deles
ouvirmos, dedos em riste: "E o jeton? V.Ex" recebe
jetons e não comparece às sessões". É assim
que eles falam. Acabar com os jetons parece-me
fundamental. Essa palavra jeton, graças ao traba
lho que fizeram contra ela, destituiu desta Casa

deputados valorosos, que não tinham recursos
para fazer campanhas eleitorais. Para cá não volta
ram. Foram jogados na vala comum, denegridos
pela publicidade deletéria que se fez contra os
parlamentares, por causa dos jetons.

Sr. Presidente, na próxima oportunidade, talvez
o nobre Relator traga à discussão, em sessão pú
blica, ou mesmo fechada, esses problemas, que
considero bastante sérios.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Para
encerrar, quero dar o meu testemunho e o da
minha bancada do Rio de Janeiro. O PDT do
Rio de Janeiro só teve um deputado federal ree
leito, este Presidente. Os outros reeleitos, o nobre
Constituinte Brandão Monteiro, foi Secretário de
Estado por dois anos, assim como o nobre Consti
tuinte José Maurício, por quatro anos. Nenhum
Deputado Federal, à exceção do orador que vos
fala, foi reeleito. Isto é uma lástima E foi justa
mente por causa dessa campanha que houve 
e no Rio de Janeiro foi muito intensa - contra
os parlamentares, nivelando-os todos por baixo,
pelos ausentes, pelos que recebiam sem traba
lhar.

Houve um nivelamento completo dos que exer
ceram bem o seu mandato com os que não o
fizeram Foi uma lástima, repito.

O nobre Constituinte Jorge Hage vai encerrar
a nossa reunião.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, sobre esse tema, das formas de remu
neração, quero acrescentar alguns poucos co
mentários. Primeiro, gostaria de sugerir que o nos
so relator recolha, se possível, as diversas idéias
e sugestões propostas sobre este tema, e que
devem existir na Mesa. Este assunto vem sendo
tratado para solução conjuntural imediata, na Me
sa. Tenho ouvido falar em diversas propostas,
com as formas mais diversificadas. Isso poderia
servir de subsidio à nossa tarefa, que é a fixação
definitiva dos nossos reajustes salariais, para o
futuro. Algumas não servirão, serão demasiado
conjunturais. Outras podem servir. Esta é uma
segestão.

Uma outra sugestão seria a de continuarmos
o debate do tema, muito lucidamente colocado
pelo nosso Presidente. Devemos deixar tudo em
aberto, fazendo uma "Itenízação'', em subitens,
dentro do item remuneração porque diversos as
pectos foram aqui tocados, todos da maior impor
tância.

Na próxima vez,já com as questões levantadas,
percorreremos ordenadamente cada um dos as
pectos da questão.

O aspecto da questão freqüência; relação com
a frequência ao plenário, com a freqiJência à Casa;
com a freqüência a outras atividades. Ou nenhu
ma relação com freqüência. É um ponto. Discuti
remos e solucionaremos esse ponto, até porque,
dentro dele vamos relacioná-lo com outra questão
que será posta aqui, nesta Subcomissão, que é
a valorização de outras atividades com a das co
missões. Certamente vamos procurar valorizá-las,
no texto que faremos, reforçando a atividade das
comissões e diminuindo o desequilibrio que há
entre a atividade de plenário e tudo o mais que
se faz:a atividade nas comissões, a atividade junto
aos órgãos do Poder Executivo, a atividade de
procuradoria, de representação, de solução de
problemas que o parlamentar tem que fazer, a

atividade em comissões especiais de inquérito,
etc. Todas essas outras atividades deverão ser
explicitamente valorizadas, e relacionadas com o
problema da remuneração, se concordarmos
com que a remuneração tenha alguma relação
com a freqüência ostensíva a algum lugar.

Sou contra a relação com a freqüência; mas
se houver, não pode ser só em plenário, mas
em todas as outras atividades. Teremos que dis
cutir a forma. Outro subitem seria a questão da
incidência de imposto, casada com a questão da
subdivisão ou não, que é um outro tema. Teremos
que nos deter e aprofundar em cada um.

Foi lembrado pelo Presidente - e ele diziaque
era o único ponto em que discordava do nosso
Relator - que a divisão em três partes pode pare
cer novamente uma fuga à tributação. Mas há
um outro aspecto, qual seja o de entender-se que
a remuneração do Parlamentar comporta, em de
terminadas porções, parcelas, pagamentos que
não são pagamento do trabalho; são reembolsos
de despesas que têm que ser feitas, porque ine
rentes à manutenção do trabalho, como foi dito
pelo Relator, como no caso de passagens. Certa
mente, se for por esse caminho, suprimir-se-á
o recebimento de passagens, cujo valor será
transformado em dinheiro. E eu não aceitarei que
esta parcela seja tributada, se ela é para possibilitar
o meu deslocamento para o local de trabalho.
O avião hoje é meu ônibus para virparao trabalho.
É um ônibus caro, mas é um ônibus para vir
para o trabalho. É o metrô para virpara o trabalho.
Não posso desligar-me da minha base, ninguém
pode, nem posso deixar de vir aqui toda semana.
E é um absurdo que os deputados estaduais
transformem isto em remuneração e recebam,
como eu recebia até o ano passado. Por isso,
um deputado estadual gpnha o dobro ou o triplo
do que se ganha aqui.

O SR. CONSTITUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Inclusive, essa questão de passagem tem um
aspecto que cria uma dificuldade. Vamos admitir
um Parlamentar de Brasilia ou de Goiás, e um
do Acre que recebam o mesmo valor, sem levar
em conta as distâncias. É uma questão sobre
a qual devemos refletir.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - En
tão, o assunto tem diversos aspectos. -

O SR. CONSTITUINTE RUBEMBRANQUINHO
- No Senado Federal, hoje em dia, os senadores
não recebem mais passagem. Recebem o equiva
lente em dinheiro. Aqui na Câmara houve uma
tentativa, o ano passado, que fizemos abortar, de
pegar o valor das passagens em dinheiro. Um
grupo de deputados reagiu muito contra isso, e
a questão morreu no nascedouro por causa da
nossa reação. Isso é um verdadeiro absurdo. A
passagem tem que ser dada em bilhetes aéreos.

O SR RELATOR (José Jorge) - Bem, a pro
posta da Comissão Afonso Arinos também não
satisfaz, mas devemos examiná-Ia. "Os Deputa
dos e Senadores perceberão mensalmente subsí
dio e representação iguais" - igualam-se aí os
dois - "e ajuda de custo anual, estabelecidos
no fim de cada legislatura para a subseqüente
e sujeitos aos impostos gerais, incluidos o de ren
da e os extraordinários". Está sujeito todo o con
junto ao imposto. "O pagamento da ajuda de
custo será feito em duas parcelas, no início e
término da sessão, só recebendo a segunda quem
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houver comparecido a dois terços das sessões
realizadas no período"

o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Eles
fugiram do assunto. Não resolveram.

O SR. RElATOR (José Jorge) - Não resolve
ram. Agora, um outro ponto o da incômoda fíxa
ção dos subsídios, que é real, é indiscutível. Esta
questão, teremos que enfrentar, não sei de que
forma 'ainda. É possível pensar em alguma coisa,
até de legitimação mais ampla, dessa decisão,
trabalhando em cima de idéia clássica de uma
fixação para a legislatura seguinte, e nunca para
a mesma legislatura, em cima de salário móvel,
como já foi lembrado aqui - múltiplos do salário
mínimo. Isso talvez fosse uma garantia também
para os trabalhadores, da elevação do salário mí
nimo. É outro aspecto da questão que ~ pode,
entre aspas, "cinicamente", também avaliar e le
vantar. Mas múltiplos de um salário mínimo razoá
vel, digno, que não seria mil e trezentos cruzados,
mas três ou cinco mil cruzados. Indexar não tem
jeito. Se for para ser como está aqui, para a legisla
tura subseqüente, esta coisa nunca é levada muito
a sério, mas se for para valer, para não ser tão
em causa própria - institucionalmente é em cau
sa própria, mas não é pessoalmente - tem que
ser indexado, tem que ser múltiplo de alguma
coisa.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - De
ve ser indexado aos aumentos do Governo Fede
ral.Ou repetir a fórmula de aumento dos ministros
do Supremo Tribunal.

O SR. RElATOR (José Jorge) - Muito bem.
E se a Comissão aí ao lado extinguir o Supremo
Tribunal? Vamos para a Corte Constitucional, mu
da a estrutura; depois há lá duas ou três outras
figuras, Tribunal Federal de Justiça, Corte Consti
tucional, bom, qual delas?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Bem, mas nós teríamos que entrar em entendi
mento com a Comissão de Justiça.

O SR. RElATOR (JoséJorge) - Mas ficaremos
aqui à mercê de uma estrutura de um outro Poder,
que poderá sofrer mudanças profundas, segundo
algumas propostas das quais tenho conhecimen
to. E pode até não haver mais o parâmetro da
figura, hoje, do juiz do Supremo Tribunal Federal,
que se considera elevado para n6s. Pode-se tam
bém imaginar alguma forma de fixação conjunta,
por algum organismo representativo, até dos três
Poderes; fixar em conjunto um teto limite para
as autoridades máximas dos Três P'bderes: o Exe
cutivo, o Judiciário e o Legislativo. É uma outra
idéia, para tentarmos, em voz alta, amadurecer.
Ou até uma outra, de busca da legitimação popu
lar, de alguma maneira, por c\ifícil que p~eça.

Alguma forma de consulta externa. Já que e para
ser aberto e transparente, é acabar com o tabu,
rasgar o tumor, exorcizar o fantasma. Vamos pen
sar também em alguma forma de legitimação
aberta, como o próprio processo eleitoral. Em
números, múltiplos do salário mínimo. Com isto,
eu só queria acentuar a importância de continuar
a discutir o tema.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Va
mos encerrar a discussão, com as palavras finais
e breves do nosso Relator.

O SR. RElATOR (José Jorge) - Não vou nem
falar mais nesse assunto. Vou ler a sugestão dos
Deputados MiroTeixeira e Jorge Hage para que
fiquem registradas:

"Deputados e Senadores são invioláveis
por atos praticados durante o mandato de
corrente de suas opiniões, palavras e votos".

Uma segunda observação é quanto a essa pro
gramação de ternas que fizemos.

o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Na
segunda-feira marcamos isso.

O SR. RElATOR (José Jorge) - Segunda-feira
marquei uma reunião de avaliação, não marquei
temário.

Na verdade, não temos conseguido cumprir
todos os temas de cada dia. Também se ficarmos
parados, alguns temas nem serão tocados de leve,
mas pediria que os demais, como por exemplo,
os relacionados com as comissões de inquérito,
as comissões permanentes, a presença de minis
tros e articulação com a sociedade civil, fossem
abordados pelos membros da Subcomissão. E
os que tiverem sugestões sobre os mesmos, peço
que as encaminhem diretamente à Presidência.

Faria um apelo especial ao Deputado Jorge
Hage sobre o problema da articulação com a so
ciedade civil, que eu já havia inclusive pedido a
S. Ex' pela manhã.

Um aspecto que também considero importan
te, e talvez o seja para todos, é o problema das
comissões permanentes. A minha experiência nas
comissões, no mandato passado, mostra que elas
são muito ricas. Na verdade, delas não conse
guimos tirar uma presença maior no cenário polí
tico nacional do Congresso, como um todo. Te
mos de encontrar alguma forma de dar às comis
sões permanentes algumas atribuições que lhes
garantam maior participação política. Ouvi al
guém falando, não me lembro quem nem quan
do, que às vezes fazemos uma lei, aqui, e na hora
de o Governo Federal a regulamentar, ele o faz
de uma forma que tira toda a nossa idéia...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Ino
va.

O SR. RElATOR (José Jorge) - Inova, tira-lhe
toda a idéia. A Comissão talvez pudesse ser res
ponsável pela avaliação de toda essa legislação
que é realizada, às vezes até em portaria. Lem
bro-me de que o Constituinte Delfim Netto, quan
do Ministro,era sempre muito acusado de legislar
por portaria. Pediria ao Constituinte Henrique Cór
dova que se interessasse pelo assunto, elaboran
do uma proposição neste sentido, pois as comis
sões permanentes são citadas muito en passant
na Constituição. As comissões de inquérito são
até citadas, com alguma força, porque são impor
tantes. Agora, as comissões permanentes nem
são citadas. Talvez V.Ex"pudesse sugerir em um
artigo algumas atribuições às comissões. Por
exemplo, o problema aqui citado algumas vezes
sobre pedido de informações. Verificamos que
os pedidos de íníormaçôes só podem ser feitos
pelo Presidente da Casa, quando, na realidade,
em outros Parlamentos, as próprias comissões
podem fazê-lo àqueles setores que estão sob sua
ação, vale dizer, a Comissão de Educação ao Mi-

nistério de Educação, ou ao Mobral, ou ao que
seja, sem que se passe pelo Presidente da Casa.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - E
com prazo para resposta.

O SR. RElATOR (José Jorge) - E com prazo
para resposta, exatamente. Esses dois aspectos,
o exame de legislação complementar às leis que
saem daqui e a solicitação de informações diretas,
dariam uma força muito boa à comissão. São
as idéias que tive, mas podemos examinar outras
constituições, e pedir ao Constituinte Henrique
Córdova que prepare algumas sugestões. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria de congratular-me com os presentes,
sobretudo com o Relator, pela magnífica idéia
de delegar à Constituinte e aos membros da

Subcomissão tarefas para um melhor rendimento
dos nossos trabalhos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, às 10 horas, provavelmente em
conjunto com a Subcomissão do Poder Execu
tivo.

Está encerrada a reunião.

ATADA 3' REUNIÃO EXrRAORDlNÁRIA

Às dezessete horas e trinta e cinco minutos
do dia vinte e oito de abril de mil novecentos
e oitenta e sete, em sala própria do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se extraordinaria
mente a Subcomissão do Poder Legislativo, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Bocayuva
Cunha. Compareceram os Senhores Constituin
tes: Henrique Córdova, Nelson Wedekin, José Jor
ge, Manoel Ribeiro, Farabulini Júnior, Jorge Hage,
VictorFaccioni, MiroTeixeira,Rubem Branquinho
e Vinícius Cansanção. Constatada a existência de
quorum, o Senhor Presidente abriu os trabalhos,
dispensando a leitura da ata anterior, por ter sido
a mesma distribuída aos presentes e, a seguir,
aprovada. A reuruão destinou-se ao debate dos
seguintes temas relacionados ao Processo Legis
lativo: Decreto-Lei, Regime de Urgência, Emen
das Constitucionais, Processo de Votação, Proje
tos de Iniciativa Parlamentar e Veto. Primeiro a
usar da palavra, o Relator da Subcomissão, Se
nhor Constituinte José Jorge teceu breves consi
derações sobre cada um dos assuntos em pauta,
após o que cada um dos presentes interveio com
colocações a respeito e, ao final,o Senhor Consti
tuinte Jorge Hage sugeriu que, no mesmo dia
da Audiência Pública sobre "Poder Legislativo e
Opinião Pública", com a participação de seisjor
nalistas, os Comitês de Imprensa do Senado e
da Câmara dos Deputados, também possam ofe
recer sugestões por escrito à Subcomissão. En
cerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou os trabalhos, às dezenove ho
ras e cinco minutos, lembrando que amanhã, dia
vinte e nove, será realizada, na Comissão Temá
tica, Reunião de Audiência Pública com a partici
pação do Senhor Presidente da Ordem dos Advo
gados do Brasil,Márcio Thomaz Bastos, e convo
cou nova reunião extraordinária também para
amanhã, às dezessete horas, quando serão ouvi
dos, em Audiência Pública, os ex-Presidentes da
Câmara dos Deputados, Nelson Marchezan, Flá
vio Marcílio e Célio Borja, este último Ministro
do Supremo Tribunal Federal. As notas qravadas,
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depois de transcntas, farão parte destes registros,
publicando-se a sua íntegra no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu,
Maria Linda Morais de Magalhães, Secretária, la
vrei a presente ata que, após a sua leitura e aprova
ção, será assinada pelo Senhor Presidente Consti
tumte Bocayuva Cunha

o SR PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Dando início à nossa reunião, como manda a
boa norma e a praxe, teríamos de aprovar a Ata
da reunião da manhã de hoje. Como não está
aqui o Constituinte Miro Teixeira, pedíreíà Secre-
tária que leia a Ata. /

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, requeiro a dispensa da leitura
da Ata.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitu
ra da Ata)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
acordo com o roteiro do Relator, teríamos os se
guintes temas para serem debatidos na reunião
de hoje: "Decreto-lei, Regime de Urgência, Emen
das Constitucionais, Processo de Votação, Proje
tos de iniciativa parlamentar e Veto". É uma pauta
muito rica.

Vamos começar com Decreto-lei, que é uma
coisa muito importante.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Gos
taria de indagar a V. Ex", Sr. Presidente, e ao Rela
tor se continuam válidas essas datas com esses
temas, ou se teríamos de fazer uma adaptação
aí, porque, por exemplo, houve reuniões que não
puderam ser realizadas, como essa da sexta-feira,
"Atnbuíçôes do Poder Legislativo", e a de quinta
feira à tarde. Enfim, não seria o caso de se atualizar
um pouco essa agenda? Houve reuniões que não
se realizaram.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Até
se realizaram, mas não concluímos a pauta.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Não
deu para esgotar o tema?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Exa
tamente.

O SR. RELt}TOR (José Jorge) - Na realidade,
creio que se poderia fazer isto. Agora, este é um
tema muito interessante.

OSR CONSTITUINTEJORGEHAGE- Tudo
bem. Sem prejuízo de voltarmos a esses temas
em outro dia?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sem prejuízo
de, em outro dia, voltarmos a alguns desses temas
que não foram debatidos.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Tudo
bem. Estou de acordo. Pediria apenas, para minha
orientação e, talvez, para orientação de outros co
legas, que V. Ex' recapitulasse quais os temas
que já foram cobertos e quais os que iremos cobrír
depois.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Reunião de
debate: Dia 21, terça-feira, às 17 horas, primeira

reunião. No dia 21, discutimos: "Sistema unica
meral-bicarneral", "Prazo de funcionamento do
Congresso", "Recesso" e "Convocação extraordi
nária". Não discutimos: "Solicitação de informa
ções ao Executivo" e "Relacionamento com ou
tros Poderes"

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Falta
ram esses dois, não é?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Exatamente.
No dia 22, discutImos: "Imunidade Parlamentar",
"Vantagens e Obrigações", "Restrições aos Parla
mentares", "Comissões de Inquérito", "Comis
sões Permanentes". Não discutimos: "Presença
de Ministro" e "Articulação com a Sociedade Ci
Vil". No dia 23, quinta-feira, às 10 e às 17 horas,
discutimos esses temas na reunião de avaliação:
"Número de Deputados", "Duração de Mandato"
e "Representatividade de cada Estado". Não dis
cutimos: "Competência privativa da Câmara" e
"Competência privativa do Senado". Discutimos:
"Número de Senadores", "Duração de mandato"
e "Representatividade por Estado". Não discuti
mos: "Atribuições do Poder Legislativo".

Hoje iríamos discutir "Decreto-lei" e essa parte
do processo legislativo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - "Nú
mero de Senadores", "Duração de Mandato" e
"Representatividade por Estado"?

O SR. RELATOR (José Jorge) -Isso iremos
discutir na segunda-feira.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE 
"Competência privativa da Câmara" e "Compe
tência privativa do Senado", não discutimos?

O SR RELATOR (José Jorge) - Não. Hoje,
então, seria este. Como este tema aqui é mais
interessante e polêmico - "Decreto-lei" - seria
melhor nós discutirmos. Depois marcaríamos
uma reunião para discutir tudo o que ficou fal
tando.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Tudo
bem.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
tão, vamos começar com "Decreto-lei", que é
uma coisa muito importante. Não sei se a Subco
missão deseja ouvir a opinião do Relator ou se
algum dos Srs. Constituintes...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Co
mecemos pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR(José Jorge) -Sr. Presidente,
na verdade, a primeira conclusão a que se chega,
quanto ao problema do decreto-lei é que ele foi
o instrumento criado para agIlizar o trabaho do
Legislativo em casos especialíssimos e se tomou
um verdadeiro instrumento de arbítrio. O que se
verifica, na realidade, é que o Governo, durante
todo o período em que o ex-Ministro Delfim Netto
comandou a economia do País, legislou com de
cretos-leis. Mesmo agora, nesse período do Go
verno do Presidente José Sarney, que, logo ao
assumir, prometeu que não baixaria nenhum de
creto-lei - não sei se V. Ex" se lembram, mas
houve essa promessa, quando veio o Plano Cruza
do, o decreto-lei voltou a ser usado, da mesma
forma como era utilizado anteriormente. Boa par-

te das Constituições que tive oportunidade de ler
dão sempre uma solução para a necessidade de
agilização do Executivo, isto é, não há dúvida de
que existem determinadas medidas que o Execu
uvo tem de tomar de uma forma que só pode
drvulgara posteriori. Por exemplo, se o Governo
quer promover uma maxidesvalonzçaâo do dólar,
não vai divulgar na televisão e no rádro essa sua
intenção, porque aí se perdena a finalidade.

Este é um aspecto. Principalmente na adminis
tração da economia, o Executivo necessita, mui
tas vezes, de tomar algumas medidas que só po
dem ser divulgadas a posteriori. Por outro lado,
também sabemos que o Congresso não as pode
aprovar sem que sejam divuigadas.

Este o aspecto positivo que vejo, quanto à exis
tência não do decreto-lei, mas de algo parecido
com ele. O que não podemos aceitar é o Execu
tivo baixar decreto-lei simplesmente para não ter
o trabalho de aprovar as leis no Congresso Nacio
nal, porque isso retira toda a irnportência do Con
gresso Nacional e tumultua o processo de hierar
quia das leis. Muitas vezes passamos aqui dias
e dias discutindo uma lei que não é muito impor
tante, enquanto o Governo baixa um decreto-lei
tratando de matéria muito mais importante. Isso
gera aquela sensação de perda de tempo que
muitas vezes temos.

Gostaria de ouvir dos companheiros de Subco
missão qual seria a solução que pudesse garantir
ao Executivo, na medida da necessidade extrema,
rapidez em suas ações e, ao mesmo tempo, evitar
esses abusos, ou seja, de o Executivo baixar de
cretos-lei sem controle e sem prazo para encami
nhamento e aprovação pelo Congresso Nacional.

Por exemplo, aquele decreto-lei que criou o
compulsório, que já vai ê'ompletar um ano, não
foi debatido nem aprovado pelo Congresso. Exis
tem algumas sugestões no sentido de acabar,
pura e simplesmente, com o decreto-lei, que pas
saria a não existir mais. Mas essa é uma medida
de certa responsabilidade.

Gostaria de ouvir o que acham os companhei
ros: deve-se acabar com o decreto-lei de uma
vez ou devemos criar um mecanismo que garanta
ao Executivo uma forma de apressar suas deci
sões, evitando esses abusos que estãos ocorren
do?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vou
propor à Subcorrussão que se faça uma primeira
rodada, em que cada Constituinte poderá falar
por cinco minutos ou mais, se assim o plenário
o desejar. Começarei concedendo a palavra ao
Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desde logo ma
nifesto minha opinião de que deveríamos encon
trar alguma forma que tenha essa característíca
do atual decreto-lei, evidentemente com algum
sistema de contenção - fOI a expressão usada
hoje de manhã - no sentido de que isso não
venha caracterizar-se em abuso do Poder Execu
tivo. Mas não me parece que exista dúvida quanto
à necessidade do Executivo ter em suas mãos
alguma forma de mecanismo de vigência ime
diata, pelas razões já expendídas pelo Relator e
até para acompanhar aquilo que, ao que me pare
ce, todas as Constituições modernas contem
plam, uma figura mais ou menos semelhante ao
decreto-lei. Qual deva ser esse mecanismo, de
que forma será? Acho que isso deve nascer do
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debate que teremos aqui. Em prmcípío, sou favo
rável, evidentemente, com os limites recomen
dáveis, para que não haja abuso do Poder Exe
cutivo.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

o SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, o art. 55 da atual Constituição
assegura ao Executivo o direito à utilização do
decreto-Iei. Toda a luta popular que se verificou
no País para a derrubada da Velha República, in
cluindo na campanha das diretas o debate a pro
pósito do decreto-lei, já se encontra inserida nas
raízes populares da nação. Não havia possibili
dade de se promover um debate público, quer
na universidade, quer no sindicato operário, quer
no sindicato patronal, quer nos grandes comícios,
nas praças públicas, se não se falasse na extinção
do decreto-lei.

O decreto-lei é uma figura que teve seu nasce
douro exatamente no sistema discricionário e to
talitário.

De minha parte entendo que se deva extirpar
do texto constitucional vigente o art. 55, porque
qualquer que seja a redação que se lhe empreste
haverá abuso.

Em 1983, quando tomamos posse, na Legis
latura passada, já nos deparávamos aqui com o
Decreto-lei n°2.0]2, que veio dispor sobre a refor
ma salarial. No entanto, o decreto-lei que estabe
lecia as normas para uma reforma salarial - ab
surda, abjeta sob todos os títulos - que deu mar
gem a grandes acordos espúrios nesta Casa, in
clusive o acordo com o Partido Trabalhista Brasi
leiro,para possibilitar maioria ao Governo da épo
ca, estabelecia o modelo da nova forma de se
pagar salários. Não tratava de segurança nacional
nem de finanças públicas, sequer de normas tri
butárias, muito menos da criação decargos póbli
cos e da fixação de vencimentos.

Enquanto a figura do decreto-lei estiver inserida
no texto dará margem a qualquer tipo de especu
lação, porque a norma jurídica passa a ser substi
tuída pelo comportamento politico do Congresso.
E o comportamento político do Congresso é o
rolo compressor que havia no passado, isto em
relação ao antigo Partido Democrático Social, e
hoje há em face do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro. A ~erdade é que o rolo com
pressor estraçalhe qualquer norma constitucional,

"se contiver esse dispositivo.

Da minha parte, desejo apresentar sugestão
oral, como faço agora, no sentido de que seja
extirpado o art. 55, atendendo à realidade demo
crática que pretendemos impor à Nação.

Agora, há o remédio da leiordinária, que poderá
ter prazos especíals excepcionalíssimos. Em ou
tras palavras, o Poder Executivo, quando precisa
de uma medida de caráter de urgência, envia ao
Congresso Nacional um dispositivo legal em que
solicita que em tantas horas se decida ao menos
quanto à preliminar. Pode ou não proceder assim.
Uma forma assim, ou seja, um dispositivo legal
que conduza o Congresso Nacional, mesmo em
recesso - quando será necessariamente convo
cado- para a apreciação desse dispositivo, extin
guindo-se de uma vezpor todas essa figura abjeta,
totalmente espúria, contida nesse diploma tota
litário.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Henrique Córdova.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOV,A,
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não há dúvida
de que todos os que não desejam ir a contrapelo
da realidade estão convencidos de que é um Im
perativo dotar-se o Governo da capacidade de
expedir atos legislativos em determinadas cir
cunstãncias. A partir desse pressuposto eu enten
deria que, no nosso País, sem perdermos de vista
a conjuntura atual e a imediatamente anterior,
há de se fazer um trabalho primeiro de desmisti
ficação dos atos legislativos expedidos pelo Go
verno. Não chamaríamos mais decretos-leis. Aco
lheríamos dispositivos de outros textos constitu
cionais que denominam e designam de atos legis
lativos a matéria expedida em forma de lei pelo
Governo.

Em segundo lugar, seria de extrema neces
sidade e urgência que se diminuísse sensivelmen
te o espaço para o decreto-lei. E a diminuição
desse espaço estaria na criação de mecanismos
de delegação legislativa, internamente, no Parla
mento, e delegação externa, do Poder Legislativo,
para que o Governo legislasse sobre determina
das matérias e em função dos parâmetros por
ele estabelecidos. E delegação interna às Comis
sões Técnicas das Casas, que teriam muito me
lhores condições de legislar,com muito mais rapi
dez, do que o Congresso Nacional como um todo.
Entendemos que uma das grandes dificuldades
do nosso processo legislativo está na falta do uso
que a Constituição prevê da delegação interna.
E muito dificil se mobilizarum Congresso, integra
do de número tão avantajado de Parlamentares,
quando seria muito fácil, em razão das matérias,
diminuir o processo de elaboração legislativa,
dando-o às Comissões.

O Congresso Nacional- diz-se - é o espelho
do povo, ou a Câmara dos Deputados é o espelho
do povo e o Senado Federal o espelho dos Esta
dos. Mas este espelho é formado por peças, nu
mericamente, de forma arbitrária. Porque dizer,
que 487 Deputados são o espelho do povo equi
vale a dizer também, com muita propriedade, que
uma Comissão composta de ]0% dos membros
da Câmara dos Deputados é o espelho dos Depu
tados. Acho que a forma de se diminuir o espaço
para essa legislação, que é necessária e que é
expedida pelo Governo, está na agilização do pro
cesso legislativo, através da delegação interna e
da delegação externa.

Por outro lado, parece-me que, na nossa Cons
tituição atual, a sugestão da Comissão Afonso
Arinos ainda padece de determinados preconcei
tos, quando impede que a delegação seja feita
sobre matérias de exclusiva competência, quer
da Câmara dos Deputados, quer do Senado Fede
ral, quer do Congresso Nacional.

A Constituição portuguesa, a meu ver, adota
uma solução que me parece moderna e que aten
deria às nossas exigências, que é a de propor
a discussão e votação dos projetos de lei em sua
generalidade e em sua especificidade. Na genera
lidade, o pronunciamento seria, no caso portu
guês, da Assembléia da República, Aqui poderia
ser do Congresso Nacional ou da Câmara dos
Deputados. Em todo caso, sempre a discussão
e votação da especificidade do projeto de lei se
daria no âmbito da Comissão especializada. Sobre
matéria educacional, por exemplo, o Congresso

poderia votar pela generalidade e írnedratamente
deferir à Comissão de Educação a discussão e
o voto da especificidade.

Resumindo meu ponto de vista, Sr. Presidente,
entendo que o ato legislativo, em determinadas
emergências, é indispensável seja facultado, na
sua expedição, ao Governo. Há mecamsmos para
o controle, fiscalização e até sustação desses atos.
Citei o caso da Constituição italiana e da própria
Constítuição portuguesa. Na Constituição portu
guesa a Assembléia da República, por um número
reduzido de parlamentares, é chamada a se pro
nunciar num prazo de 5 dias sobre o ato legislativo
do Governo. Se não houver essa iniciativa ele é
tido como aceito. E um número maior de Deputa
dos, ultrapassado esse prazo, dentro de ]5 dias,
poderá até requerer a convocação da Assembléia
da República para examinar. Se a iniciativa não
ocorrer, dá-se como aceito, como referendado,
tacitamente, pela Assembléia da República. E o
processo italiano é o inverso do que adotamos
na atual Constituição. De modo que há meca
nismos ao nosso alcance que podem ser perfeita
mente incorporados ao novo texto constitucional
e que obviarão os inconvenientes do decreto-lei,
na forma em que ele hoje é expedido, mas não
privarão o Governo da necessidade de expedir
atos com características da lei,para atender emer
gências. Sou a favor de uma diminuição do espa
ço para esses atos legislativos, através da delega
ção legislativa interna e da delegação externa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado.

Concedo agora a palavra ao nobre Constituinte
Jorge Hage.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, acho que devo divi
dir essa matéria em duas partes; em primeiro
lugar, a julgar pela atual colocação do problema
em nossa Constituição, como foi lido ali pelo no
bre Constituinte Farabulini Júnior, não tenho a
menor. dúvida, sou pela extinção do que está nes
se artigo, no sistema atual. Todavia, não posso
dizer,em sã consciência, quejá tenha completado
a formulação do que ofereceria em lugar disso
que está ai. Neste momento não tenho ainda essa
posição, digamos, propositiva, completa, funda
mentalmente por uma razão muito simples: não
estou convencido de que possamos definir essa
questão sem definir antes um sistema de Gover
no. Entendo que as duas coisas começaram a
evidenciar-se hoje, em dado momento da discus
são da parte da manhã, mas essa discussão, infe
lizmente, foi interrompida pela Mesa, devido à pre
mência do tempo. Já eram ]4 horas ou mais
e o nosso Presidente titularaté se tinha ausentado.
O Deputado Rubem Branquinho estava condu
zindo os trabalhos, quando se começou a travar
um debate interessantíssimo, riquíssimo. Era fun
damental para todos nós que se instalasse aqui
esse debate entre o Deputado Farabulmi Júnior
e o Prof.CézarSaldanha. Adiscussão foi interrom
pida quando íamos entrando nesse ângulo da
questão, parlamentarismo e decreto-lei, ou seja,
a mudança total da situação, quando se altera
o 'pressuposto, que é o sistema de Governo. A
permanecer o sistema presidencialista, sou pela
extinção do decreto-lei, pelo menos na forma em
que está. Teremos de caminhar para algumas
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das formas aventadas pelo Constituinte Henrique
Córdoba, substituí-lo por formas de delegação,
pensar no modelo italiano, no decurso de prazo
ao contrário - se passar do prazo, está rejeitado
- e prazos mínimos de apresentação, como foi
aqui sugerido por outros Constituintes, até em
24 horas, se for o caso.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Quanto a
essa sugestão, permita-me, só poderia existir um
decreto-lei. Só se poderá adotar o segundo quan- .
do o primeiro for aprovado. Não se poderá rejei
tá-lo.

O SR. CONSTlTOINTE JORGE HAGE - É
mais outra idéia interessante. Mas quero dizer fun
damentalmente que entendo que a matéria deve
ser discutida juntamente com o tema "Sistema
de Governo". Se adotado o parlamentarismo, o
Governo corresponde a uma manifesta maioria
parlamentar. Os atos deste Governo podem levá
lo inclusive à destituição a qualquer momento.

Eu já não vejo o decreto-lei como uma arma
do arbítrio. Nesta situação, não é. É uma arma
da expressão da vontade popular, indiscuti
velmente majoritário, porque, se não o for, o Go
vemo cai; e pode ser mstrumento da maior impor
tância para a efetivação de mudanças sociais, de
avanços reais, na linha da intervenção do Estado,
no jogo das forças da economia. Então, por uma
postura liberal de simplesmente defender as prer
rogativas do Poder Legislativo, não quero cair no
erro de desinstrumentalizar um Governo que, en
tão, não terá o menor risco de ser um Governo
arbitrário, discricionário ou contra a maioria 
porque ele não poderá sê-lo, sendo um Governo
parlamentar. Quero, sim, instrumentalizar este Po
der para, efetivamente, ter condições de intervir
em situações que talvez exijam essa rapidez e
esse efeito surpresa. De sorte que quero manifes
tar-me por enquanto assim, deixando condicio
nada à opção pelo sistema de governo uma posi
ção definitiva quanto ao decreto-lei.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manoel
Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTEMANOELRIBEIRO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, entendo que o
decreto-lei é absolutamente necessário para agili
zar algumas formas e algumas necessidades do
Governo. Evidentemente, não podemos aceitar
o decreto-lei usado arbitrariamente, como tem
sido sua aplicação nesses últimos governos no
nosso País. Parece-me que a solução é aquela
em que se baseou o nosso companheiro Henrique
Córdova: a diminuição dos prazos, até de validade,
desse decreto. Emitindo o decreto-lei, em 24 ho
ras o governo teria de mandar para o Congresso,
num prazo, portanto, curtíssimo. E o Congresso,
então, teria um prazo para se manifestar. Eviden
temente, se não se manifestasse cairia naquela
situação de que teria aprovado. Ora, como o de
creto-lei - todos estamos de acordo - ofende
o Legislativo, ofende a nós, Deputados, teríamos
interesse em que ele fosse votado e então rejei
tado ou aprovado. Se fosse o caso, a eficácia
do decreto deveria também ser considerada, por
que, se aprovado, o decreto-lei continuaria com
todo o seu vigor.E nós teríamos, então, o interesse
:le rejeitá-lo ou aprová-lo no menor espaço de
ernpo, a fim de que os efeitos por ele produzidos

não tivessem grande espaço de tempo. Creio que
a solução deve ser essa aí, também de acordo
com a especificidade do decreto. Parece-me que,
ao entrar na Casa Legislativa, o decreto deveria
ser imediatamente encaminhado - ai vou um
pouco diferente do companheiro Henrique Cór
dova - à Comisão Técnica específica, para que
ela se pronunciasse a seu respeito e, imediata
mente, num prazo também curto, o encaminhas
se à decisão do Plenário da Câmara dos Deputa
dos. Com essa redução de prazos e, portanto,
reduzindo-se a eficácia do decreto-lei, chegaría
mos por aí, porque é incontestável que se trata
de uma arma que o Governo precisa e, em alguns
casos, inclusive, até sigilosamente. E esse sigilo
é evidente, após emitido o decreto-lei, estando
em vigor, na sua plenitude, teríamos interesse em
mantê-lo ou retirá-lo. Mas ele não quebraria o
sigilo que o Governo quis dar àquela sua medida.

Esta a minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte Victor Faccioni, estamos debatendo
o tema decreto-lei, como V. Ex" já percebeu. Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, creio que o pro
blema do decreto-lei deve ser analisado dentro
de um contexto mais amplo: decreto-lei no siste
ma parlamentarista e decreto-lei no sistema presi
dencialista. São situações completamente dife
rentes. No sistema parlamentarista o decreto-lei
submete o Governo ao risco do voto de descon
fiança, na medida em que propuser um decreto
que venha obter o repúdio do Parlamento, da
maioria É diferente do decreto-lei no sistema pre
sidencialista. No sistema presidencialista, já ouvi
Ministros o defenderem, como o Ministro Dilson
Funaro. Por ocasião do lançamento do Plano Cru
zado, justificava S. Ex' o uso do decreto-lei, porque
as meelidas tinham de ser adotadas de surpresa,
exatamente como tão bem se referiu o nobre
Constituinte Manoel Ribeiro.Masvi,posteriormen
te, o mesmo Ministro Dilson Funaro, mais recen
temente, quando S. Ex" já não mais gozava do
mesmo prestígio popular que tinha à época do
Plano Cruzado, combater o decreto-Iei, utilizan
do-se de argumentos exatamente contrários. Dizia
S. Ex" que, em matéria econômica, era preciso
alcançar o consenso para se ter eficácia, porque
agora estamos ouvindo o partido, as forças eco
nômicas e sociais, as forças políticas, as lideran
ças - sem o consenso, não há eficácia De qual
quer forma, entendo que o mínimo que se tem
de fazer é inverter o mecanismo do decreto-lei.
Vencido o prazo, se não foi apreciado, terá de
ser considerado automaticamente rejeitado. O
descaso, a desconsideração ao Parlamento deve
ser tomada com rejeição e não, ao contrário, o
Governo obter, pela inércia do Parlamento, a apro
vação de decreto-lei. E o caso atual do emprés
timo compulsório. Estamos sujeitos a ter um em
préstimo compulsório funcionando sem ser vota
do, e s6 vir a ser votado quando já tiver passado
o período de interesse do Governo. N, o Governo
não obstaculiza mais a aprovação, relaxa a pres
são que deve fazer sobre as suas lideranças, e,
então, o Congresso se dispõe a votar. Como aí
já não há mais necessidade, o Congresso rejeita.
Mas a rejeição que conseqüências trará? Apenas
para o futuro, pois todo o passado terá sido um

passado de eficácia efetiva do decreto-lei, como
se ele tivesse sido aprovado. Então, primeiro; o
mínimo é invertermos o mecanismo; segundo,
a meu ver, dentro do sistema presidencialista, ele
não cabe. N teríamos que pensar em outras op
ções: a lei delegada, o ato legislativo a que se
refere o Deputado Henrique Córdova, mas dentro
de outro esquema, com um prazo fatal e, dentro
deste, a automaticidade da rejeição na não apro
vação. É o meu pensamento a esse respeito.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pas
so a palavra ao Constituinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sobre este
tema, realmente, acredito que muitas coisas im
portantes foram e1itas. Acho importante o que dis
se o Constituinte Farabulini Júnior, no sentido
de que há uma conotação também política quan
to a esse problema do decreto-lei. Lembro-me
de que foi feita uma campanha muito grande
pela volta das prerrogativas, e se foi a praças públi
cas. Apesar de se acreditar que o povo não enten
de muito o que seja decreto-lei, mesmo assim
sempre se o combateu, sempre se pediu a sua
extinção. Esse, realmente é um aspecto muito
importante.

Um segundo aspecto - e o Constitúinte o res
saltou muito bem - é que, evidentemente, o Exe
cutivo necessita desse instrumento, um instru
mento que agilize determinadas decisões, como
já foi falado aqui.

Também esse nome, "ato legislativo", pode ser
uma sugestão Interessante. Creio que a lei dele
gada pode ser um tipo de solução para alguns
casos. E acreelito que teremos de encontrar uma
forma que talvez extinga o decreto-lei, exatamente
pelos aspectos politicos, e permita uma solução
que garanta a agilidade necessária, em casos ex
tremos, e também permita, como disse o Consti
tuinte Manoel Ribeiro, que o Poder Legislativo te
nha sua participação o mais rápido possível.

Acho que me encarregarei, de agora em diante,
de buscar esta solução, e depois discutiremos
já com a sugestão escrita.

Quanto ao problema do parlamentarismo ou
do presidencialismo, como foi citado pelos Cons
tituintes Jorge Hage e Victor Faccioni, realmente,
no caso do parlamentarismo, a não aprovação
de um decreto-lei equivale praticamente a um
voto de desconfiança ao Governo. Isso tem um
peso, porque o Governo não iriabaixar uma gran
de quantidade de decretos-leis sabendo que se
estaria arriscando a cada momento em relação
a isso. Dois tipos de soluções foram apresentadas
aqui, sendo que, numa delas, apenas se permite
o decreto-lei de um em um, isto é, só será permi
tido baixar decreto-lei quando for aprovado ou
recusado o anterior. Quanto a essa história de
que se não for votado deverá ser recusado e não
aprovado, aí há um consenso: tudo aquilo que
não foi aprovado deve ser recusado, ou seja, é
considerado não aprovado, apesar de normal
mente não ser assim. Esse seria, talvez, um tipo
de sugestão. Decretos-leis, atos legisaltivos ou o
que fosse só poderiam ser baixados um por um.
Baixado o decreto-lei, seria preciso trabalhar para
aprová-lo rapidamente para se poder dispor nova
mente do instrumento. Só poderia ser usado no
vamente se aquele primeiro fosse aprovado. Em
bora um tanto inusitado, evidentemente é uma
sugestão também interessante.
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o SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE - Per
mita-me. Apenas um ponto me preocupou na
sua colocação. Concordo com o conteúdo de
grande parte do que foi dito, mas não sei se me
engano quando o interpreto. Senti que nosso Re
lator estaria - digamos assim - esboçando as
colocações que faria no relatório, independen
temente da opção pelo sistema de Governo, para
avançar o trabalho, e pressupondo um pouco a
permanência do sistema presidencialista...

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Estou traba
lhando nas duas opções.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Por
que, quando o Relator falou que, na hipótese do
sistema parlamentarista, a coisa mudou, fiquei
com a impressão de que haveria aquilo que nós,
que defendemos o sistema parlamentarista, teme
mos, ou seja, que, por uma questão até de inércia,
se não se define antes que vai haver mudança
do sistema, a tendência desta e de todas as Co
missões será de trabalhar na hipótese da manu
tenção do'presídencíalismo.Jsso me amedronta.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Na realidade,
tento trabalhar com as duas opções. Inclusive,
quando examino cada artigo procuro ver se tem
implicações, porque, se houver implicações, de
veremos ficar com uma espécie de segunda reda
ção. E aí não dá para ser eclético. É preciso que
se tenha as duas.

O SR. CONSmUINTEJORGE HAGE-Supo
nho que a primeira hipótese não seja a partidária.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Não é. É pre
ciso haver as duas. Uma outra possibilidade que
não foi levantada aqui - não sei se seria razoável,
mas a coloco apenas como um ponto de vista
- seria a possibilidade de o próprio Poder Legis
lativo sustar a execução do decreto-lei, através,
inclusive, de iniciativas parlamentares isoladas.
Por exemplo, 50% dos Parlamentares podem sus
tar a execução de determinado decreto-lei, através
de um documento assinado ou coisa desse tipo.
Não sei se isso seria bom, mas, pelo menos gera
ria um movimento muito grande. Toda vez em
que se baixasse um decreto-lei haveria algum De
putado que poderia mobilizar-se para coletar assi
naturas contra aquele decreto-lei e isso poderia
ser feito independentemente de qualquer pessoa.
Poderia ser uma iniciativa individual do Parlamen
tar, como ele faz para apresentar uma emenda
constitucional. Enfrrn,ele poderia realizar essa luta
contra aquele decreto-lei de uma forma individual,
e poderia evidentemente conseguir ou não. Se
conseguisse que mais da metade do Poder Legis
lativo ficasse contrário explicitamente àquele de
creto-Iei, o decreto-Iei deixaria de vigorar, mesmo
antes de ser votado, e o Governo seria obrigado
a enviá-lo em forma de lei ou a alterá-lo etc. Seria
outra forma também que se poderia discutir.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKIN
Queria transmitir ao nobre Relator a minha idéia
de que não seja considerada essa hipótese do
uso de um único decreto-lei por vez, porque ou
o Govemo tem necessidade extrema e as ques
tões são emergenciais - e serão emergenciais
uma, duas ou dez questões - ou realmente não
fará nenhum sentido a existência de qualquer for-

ma parecida com ato legislativo ou com decre
to-lei. Acho que essa é uma hipótese que não
deve ser considerada.

Outro ponto que me parece importante a consi
derar é que haja, aí sim, alguma forma de decisão
provisória do Congresso ou de parte do Congres
so, algo parecido com o seguinte: o Governo,
diante da necessidade de uma medida emergen
cial dessa natureza, consultaria, por exemplo, as
Lideranças da Maioria ou a Comissão Permanen
te, se ela vier a existir, como está previsto, por
exemplo, no anteprojeto Afonso Arinos, ou a Co
missão específica, de tal modo que o decreto-lei,
o ato legislativo ou que nome tenha receba uma
aprovação provisória, isto é, não seria um ato se
creto e sigiloso apenas do Poder Executivo, mas
teria uma passagem ou uma aprovação qualquer,
uma espécie de liminar de aprovação, que permi
tisse a vigência imediata desse ato ou dessa pro
posta.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, já na segunda rodada...

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Se
me permite, Constituinte Farabulini Júnior, o
Constituinte Miro Teixeira chegou agora a ainda
não se manifestou sobre o tema que estamos
debatendo, que é o decreto-lei.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
-Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex" tem cinco minutos no máximo.

O SR. CONSmUINTEMlRO TEIXEIRA-Des
ta vez queria pedir para me manifestar ao fmal.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex" é o final.

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Te
nho uma visão sobre o decreto-lei. Ele deve ser
admitido. Penso que hoje, de forma muito ampla,
a Constituição trata do assunto. Poderíamos limi
tar essa possibilidade do decreto-Iei. Acho que
em matéria de questão monetária o presidente
deve poder valer-se do decreto-Iei. Penso que a
permissão para matéria financeira e matéria tribu
tária é uma renúncia de prerrogativas. Agora, só
para matéria basicamente monetária. Não vejo
aí outra razão de urgência que possa levar a per
mitir a edição de decretos-lei. Em termos de inte
resse do País e o que pode produzir uma especu
lação e conseqüentemente exige uma decisão
que entre em vigor imediatamente, com a divulga
ção ou com o conhecimento, só vejo esta questão
de matéria monetária. Não vejo outra possibili
dade. Pode ser que no debate eu me convença.
De qualquer maneira, deve-se permitir o decre
to-lei com o decurso de prazo ao contrário. A
omissão, funcionar a favor do Poder e é uma
coisa que penso ser inadmissível. Acho que é
muito radical acabar com o decreto-lei. Vi aqui
uma proposta vetando-o. Aliás, nem precisaria
disso. Bastaria que a Constituição não previsse
o decreto-lei.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Há uma pro
posta extinguindo-o.

O SR. CONSTiTUINTE MIROTEIXEIRA - Há
uma proposta extinguindo-o. É um absurdo. Bas
ta que não conste. Mas acho que isso é muito
radical. Penso que, em termos de interesse do
País, poderemos ter situações que o tornem ne-

cessárío, Só vejo essa, que me faz lembrar muito
um episódio ocorndo na Inglaterra, em que o
Primeiro Ministro negou que fosse haver uma re
forma monetária. À meia-noite foi anunciada a
reforma monetária - duas horas depois dele ter
negado. No dia seguinte, ele declarou que havia
mentido no interessé da Inglaterra, mas que não
se sentia mais em condiçóes de permanecer no
cargo porque havia mentido. De qualquer ma
neira, a questão da discussão monetária penso
que, às vezes, exige esse tipo de ação. Então,
é exclusivamente esse o meu ponto de vista sobre
o decreto-lei: deve ser Iimitadíssimo e com de
curso de prazo ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que houve aqui uma espécie de consenso
quanto as duas coisas pelo menos. Se houver
o decurso de prazo, ele deve funcionar ao contrá
rio. Em segundo lugar, não deve mais chamar-se
decreto-lei, mas outra coisa .:.... ato legislativo.
Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente,...

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA-Ape
nas um adendo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pois
não.

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA-Pen
so que tem que haver o decurso ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com o decurso ao contrário. Exatamente. E com
outro nome, não como decreto-lei.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA- Pen
so que tem de haver o decurso ao contrário. O
decurso de prazo tem de estar previsto, suspen
dendo a eficácia do dispositivo.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Para o caso
do decreto-lei, isso é fundamental.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - É
fundamental. Para o caso do decreto-lei é funda
mental,

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Porque ele
está em vigor, inclusive.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSmUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, apenas um minuto. Agora, já
na segunda rodada, volto a insistir, e peço ao
Sr. Relator que medite profundamente, como sa
be fazer. Essa matéria do decreto-Iei está inserida
lá na raiz popular, como já disse, e tudo aquilo
que o Governo possa pretender através do decre
to-lei deverá poder fazê-lo dentro da legalidade,
em função do Congresso Nacional. Esse é o meu
ponto de vista. Pode tudo. Tudo o que se possa
fazer através de.um decreto-lei poder-se-á fazer,
reduzidos os prazos, como ficou dito aqui, estabe
lecida uma excepcionalidade. Mas, quanto à ex
cepcionalidade, em casos de calamidade pública,
calamidade social, ingerência do Estado no domí
nio econômico, quando haja carência de bens
e sonegadores às soltas, para que possamos aten
der à população, aí, sim, deve haver uma lei em
caráter excepcional, que deverá ser discutida e
votada em tempo recorde. Não sendo assim, aí
o Poder Executivo poderá baixar o decreto. Mas
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antes a audiência prévia do Poder Legislativo.Fora
dISSO, teremos cedido demais e teremos restau
rado os caminhos e escaninhos para a ditadura

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que o Constituinte Jorge Hage manifestou
o desejo de falar. Tem a palavra o Constituinte
Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Na
medida em que o nosso Presidente estava tentan
do - digamos assim - extrair um consenso
quanto a alguns pontos, na medida em que o
nosso Presidente tentava definir a constatação de
um consenso sobre certos pontos, senti a neces
sidade de me manifestar. Na minha colocação
pretendi dizer que condicionava diretamente a
questão à opção por uma das duas formas de
Governo. Na hipótese da opção pelo sistema par
lamentarista vejo como admissível o decreto-lei,
uma vez que - como foi dito com muita clareza
- se ele estiver contrário à vontade da maioria
o próprio Governo cai. No sistema presidencia
lista, não estou ainda convencido de qual a forma
que adotaremos para substituí-lo, mas não sou
pela manutenção do decreto-lei nesse regime.
Acho que teremos de encontrar uma forma que
resolva todos os problemas, inclusive o único que
acho que não se resolve na solução proposta pelo
Constituinte Farabulini Júnior, que é o problema
do efeito sigilo, do efeito surpresa. É o único que
não se resolve nessa forma, na minha opmíáo,
da legislação ultra-urgente para se resolver em
24 horas. Acho que se resolve praticamente tudo,
menos este efeito sigilo, surpresa. Então, estou
ainda na busca dessa solução. Agora, se o sistema
for parlamentarista, aí muda tudo. E nesta hipó
tese acho admissível o decreto-lei, só nesta hipó
tese.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to oportunas as observações de V. Ex' Vamos
passar, então, para o próximo tema, que é exata
mente o regime de urgência.

Com a palavra o Relator, o Constituinte José
Jorge.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sobre regime
de urgência, na realidade, o ponto mais impor
tante talvezseja o levantado pelo Constituinte Miro
Teixeira, ou seja, de que todas aquelas matérias
que forem enviadas ao Congresso Nacional e não
forem votadas, ao invés de serem consideradas
aprovadas serão consideradas rejeitadas. Acho
que em torno deste ponto existe praticamente
um consenso. Tudo aquilo que não for votado
será considerado rejeitado.

Quanto à questão dos prazos, dos regimes, de
urgência e das diversas formas, acredito que exis
te um tipo de regime de urgência em que se
cria uma Comissão Mistada Câmara e do Senado,
uma comissão mista de Deputados e Senadores
para examinar o projeto, com um prazo, se não
me engano, de quarenta e cinco dias. Então, o
projeto segue para votação em plenário. Na situa
ção atual, se, depois de dez sessões, ele não for
votado, é considerado aprovado. Mas esse tipo
de regime de urgência, de criar uma Comissão
Mista de Deputados e Senadores, de certa forma
choca com algumas idéias que havíamos discu
tido aqui, de prestigiar as Comissões Técnicas,
ou seja, de dar mais força às Comissões Técnicas,
porque essa Comissão Mista é uma forma de
o projeto não passar pelas Comissões Técnicas,

porque elas estariam representadas pelos seus
diversos Deputados e Senadores. Então, é preciso
que analisemos - e sobre isso gostaria de ouvir
a opinião dos companheiros - se é importante
manter a estrutura dessa Comissão Mista. Minha
experiência pessoal com essa Comissão Mista é
boa. Trabalhei na Comissão Mista que aprovou
a Lei de Informática como Vice-Presidente. O De
putado Bocayuva Cunha era membro também
dessa Comissão. E me parece que, mesmo num
prazo curto de quarenta e cinco dias, por ser,
assim, uma Comissão Mista que trabalhava num
local determinado a coisa ficava até mais explícita
do que determinados projetos encaminhados di
retamente para as Comissões. E às vezes nos
perdemos neles, por não terem para a comu
nidade uma exteriorização, como teve aquele que
foipara a Comissão Mista.Num prazo de quarenta
e cinco dias conseguimos ouvir os segmentos
mais representativos da comunidade, mais de
cem horas de depoimentos etc De tal maneira
que foi uma expenência válida a existência dessa
Comissão Mista. Mds também acho que ela se
choca um pouco com essas Comissões Técnicas
que queremos prestigiar. Gostaria de ouvir a opi
nião dos companheiros sobre essa situação dú
bia, vamos dizer assim, e sobre outros pontos,
com referência a regime de urgência, que não
levantei aqui.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Co
mo, no outro tema, começamos da esquerda para
a direita, desta vez faremos o contrário. Começa
remos com o Constituinte Manoel Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTEMANOEL RIBEIRO 
Parece-me que, com relação ao regime de urgên
cia, todos estamos de acordo: o decurso de prazo
deve funcionar exatamente ao contrário. Com re
lação à Comissão Mista, só teria uma colocação
a fazer. Parece-me que, como estamos querendo
- é quase consenso - prestigiar as Comissões
Técnicas, hoje a Comissão Mistaé escolhida alea
toriamente, independente da especificidade do
assunto. Creio que esta Comissão Mista, já que
vai atender apenas ao regime de urgência com
que a matéria vem para a Casa, deveria ser esco
lhida entre os membros da Câmara e do Senado
que pertencessem às Comissões Técnicas res
pectivas por onde ela deveria tramitar. Seria a
única colocação que faria a mais ao que expôs
o nosso Relator.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
putado Jorge Hage, estamos debatendo o tema
do regime de urgência. Se V.Ex" preferir,...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Pre
firo falar mais tarde.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Pois
não. Passo a palavra ao Constituinte Henrique
Córdova.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Sr. Presidente, já tive oportunidade de trocar
algumas idéias a respeito do funcionamento das
Comissões com o nosso Relator. Estudando a
matéria, cheguei à conclusão - ou todos nós
chegamos à conclusão - de que a Comissão
Mista é uma figura que examina aqueles projetos
que são da exclusiva competência do Congresso
Nacional. Quando se trata de projeto que inicia
seu processamento na Câmara dos Deputados,
ele é ecaminhado à Comissão Técnica compe-

tente para o exame do assunto, em razão da sua
matéria. Parece-me que o ideal seria que quando
a Comissão do Senado e a Comissão da Câmara
forem congêneres, elas imediatamente passas
sem a reunir-se conjuntamente, para o exame
da matéria. Haveria, assim, ...

O SR. RELATOR (José Jorge) - Permita-me
V. Ex" Na realidade, existe um tipo de urgência
que prevê a criação de uma Comissão Mista para
um projeto que normalmente poderia, se não fos
se essa urgência, tramitar normalmente pela Câ
mara e posteriormente pelo Senado. Foi o caso,
por exemplo, da Lei da Informática. Era um pro
jeto que constituía atribuição normal da Câmara
e do Senado, mas foi encaminhado em regime
de urgência. Se não me engano o prazo era de
sessenta dias. A Constituição prevê, e creio que
também o Regimento, a criação dessa Comissão
Mista. Para essa Comissão Mista são designados
Deputados, é eleito um Presidente, um Vice-Pre
sidente e o projeto só passa depois pelo Congres
so. Na realidade, quando se cria a Comissão Mista,
também se prevê que o projeto será votado pelo
Congresso.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECóRDOVA
- Então, parece-me que a reunião conjunta de
Comissões congêneres abreviaria em muito o
processo legislativo. E aí volto a insistir na neces
sidade de se adotar esse mecanismo previsto na
Constituição portuguesa, que seria o de se discutir
e votar a legislação e o projeto de lei na sua gene
ralidade e depois na especificidade pelas Comis
sões, como uma espécie de delegação interna.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Quanto às
Comissões, não é?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao donstituinte Farabulini Jú
nior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, acompanho o ponto de vista
do Relator com a emenda apresentada pelo Cons
tituinte Henrique Córdova. Na verdade, concordo
plenamente com a existência das Comissões Mis
tas, exatamente no instante em que se pretende
acelerar o processo legislativo. Então, para acele
rar determinada medida, e quanto a apreciação
da matéria for da alçada e da competência exclu
siva do Congresso Nacional, não há dúvida de
que a Comissão Mista deverá ser adotada. No
que tange à Comissão Técnica permanente da
Casa - parece-me que está também para avalia
ção - é evidente que essas deverão ter trata
mento especial no futuro e isto é, matéria constitu
cional e matéria regimental - para que tenham
plena eficácia. Aqui foi discutido. O Constituinte
Miro Teixeira foi quem estabeleceu essa medida
na sessão anterior. Creio que S. Ex" vai voltar
ao assunto: a questão das Comissões Técnicas.

Os projetos poderão ser discutidos, votados e até
rejeitados ali para que não subam à consideração
da Casa. Também, no que tange aos prazos, con
cordo plenamente com a sugestão do Consti
tuinte Miro Teixeira, como também no caso da
Comissão Técnica rejeitá-lo, quando o projeto es
tará definitivamente impugnado. Na hipótese da
Comissão Técnica aprovar o projeto, então, sim,
iria à consideração do Plenário. Mas entendi que
o Constituinte Miro Teixeira desejava a votação
contrária para esses projetos de todas as Comis-
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sões Permanentes, a de Justiça, a de Finanças
e a Comissão de mérito, quando for o caso. Na
segunda rodada, vou retomar.

Gostaria de ouvir o Constituinte Miro Teixeira,
que teve uma idéia muito boa na sessão anterior.
Não sei se a mantém ainda.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSmUINTE NELSON WDEKlN 
Também gostaria de ouvir o Constituinte Miro
Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Então,
vamos ouvir, por aclamação do plenário, o Consti
tuinte Miro Teixeira.

oSR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA-Pen
so que temos duas coisas diferentes. Uma delas
é a discussão do trabalho das Comissões Técni
cas, que envolve o funcionamento bicameral; en
volveo funcionamento da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal.

O que estamos vendo agora é uma faculdade
do Poder Executivo de transformar de bicameral
em unicameral o sistema. E uma coisa sobre a
qual acho que deveríamos refletir um pouco. Quer
dizer, ao sabor do Chefe do Poder Executivo, o
bicameralismo, com toda a sua organização, com
todas as suas cautelas, com toda a essência da
sua própria existência, pode ser desprezado. En
tão, ou é importante termos um sistema bicame
ral, com o poder revisor de uma Casa sobre a
outra, ou não é importante, e vamos para o siste
ma unicameral. Penso que, refletindo aqui e agora
sobre o assunto não estudei profundamente a
questão - deveríamos aprofundar-mos nessa
discussão e em seu exame. No caso, o funciona
mento da sessão conjunta da Câmara e do Sena
do deve ser uma exceção remotíssima ao nosso
sistema, se decidirmos manter o bicameralismo,
porque a permissão-- desculpem se estou sendo
repetitivo - para um Poder, no caso o Executivo,
desprezar quando quiser a organização bicameral
e organizar unicameralmente o Poder Legislativo,
de forma ampla, penso que é a negação do bica
meralismo, é a sua negação asboluta. Acho que,
em casos excepcionalíssimos, poderemos permi
tir a sessão conjunta da Câmara e do Senado,
sob penatambém de confessarmos a morosidade
do processo legislativo, porque temos de moder
nizá-lo, precisamos tomá-lo mais ligeiro, na me
dida em que reclamamos prerrogativas, devolu
ção de antigas e inovação de algumas.

Em um sistema misto de poder, que trará mais
responsabilidade para o Poder Legislativo, preci
samos ter competência associa~ à velocidade
nas decisões. Não pode ser apenas a manifes
tação da vontade, do entendimento da urgência
pelo Poder Executivo. Tem de ser em casos deter
minados. Não basta o Poder Executivo dizer:
"Olha, para mim essa matéria é urgente. Agora
os senhores deixam de ser bicamerais e passam
a ser unicamerais". Não basta isso. Penso que,
a exemplo do decreto-lei, devemos procurar esta
belecer os casos em que é facultado o requeri
mento de urgência para apreciação conjunta pe
las duas Casas. Deve haver outros casos de urgên
cia no funcionamento bicameral. Mas, para o fun
cionamento conjunto, não deve ser amplo, tam

-bém deve ser restrito, ou então vamos rediscutir
esse bicameralismo. Esse o meu ponto de vista.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - In
dago ao Constituinte Victor Faccioni se deseja
manifestar-se agora. O mesmo indago ao Consti
tuinte Farabulini Júnior. (Pausa.) Como não que
rem, concedo a palavra ao nobre Consntuínte Jor
ge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, não sei se realmente me situei bem
a respeito de qual o tema que está em discussão.
Se é apenas regime de urgência, se é, ao mesmo
tempo, questão de competência para as Comis
sões, ao mesmo tempo Comissões Mistas, bica
meralismo, ou se podemos tratar de qualquer de
les, na medida em que se tocam. Eles têm pontos
de interface.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
tema fundamental é regime de urgência.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Pode
mos, então, considerar incluídas aí formas de agi
lização da atividade parlamentar, não podemos?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Sim.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Nes
ses termos, eu me pronunciaria, apoiando uma
idéia que, creio, já foi posta aqui - mas também
peguei essa discussão um pouco aos pedaços
-, que é a da atribuição de competência decisória
às Comissões. Acho que por aí teremos uma for
ma de agilização, em cima de especificidades,
de matérias específicas, na competência terminal
de Comissões, assunto que já veio aqui à baila
a propósito de outro tema, mas que tem direta
mente a ver com esse; agilização do funciona
mento do Poder Legislativo.Acho que foio Consti
tuinte Henrique Córdova que tratou desse assun
to. Comissões rigorosamente proporcionais po
dem substituir o trabalho do Plenário em uma
quantidade enorme de casos. Excluídas apenas
e especificamente determinadas leis de caráter
mais geral, a LeiOrçamentária, emendas constitu
cionais, excluídas essas coisas, tudo o mais pode
ser posto para decisão em caráter final, a meu
ver, nas Comissões do Poder Legislativo, em Co
missões Permanentes com competência decisó
ria, evidentemente assegurado recurso ao Plená
rio. Há inclusive uma proposta concreta que en
contro na sugestão do Partido Comunista Brasi
leiro que me parece extremamente oportuno, e
quero trazê-lo a debate. É o item 2.3.5 das suges
tões desse partido. Diz o seguinte:

"As câmara legislativas permanentes - que
é a denominação que dão -, garantida a repre
sentação proporcional de todas as bancadas em
sua constituição, terão poder decisório sobre pro
jetos de lei específicos, que não sejam matéria
de lei complementar nem de emenda constitu
cional, cabendo recurso ao Plenário do Congres
so."

Acho que, a partir dessa idéia, uma adaptação
disso nos poderá levar a uma forma de agilização
muito útil para o que desejamos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Victor
Faccioni.

o SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, ouvidas as ponderações em tomo
do tema, ocorreu-me levantar uma hipótese que
creio, contribuiria também de forma muito eficaz
para a aceleração do processo legislativo. É no

que diz respeito ao funcionamento do Plenário
e das Comissões. Temos de valorizar ao máximo
o trabalho das Comissões e do Plenário. O pro
cesso legislativo brasileiro conseguiu desvalorizar
as Comissões e o Plenário. Desvalorizou o Plená
rio pelo seu uso e abuso, pelo seu excessivo uso.
E, não havendo necessidade de uso do Plenário
dentro da sistemática do processo legislativo, mas
apenas como caixa de ressonância política, como
fórum de debates apenas, acaba havendo um Ple
nário esvaziado. Isso acontece em detrimento de
Comissões também esvaziadas.

Creio que deveríamos reduzir o número de ses
sões do Plenário e estabelecer dias de funciona
mento das Comissões. Com isso, agilizaríamos
o processo das Comissões e deixaríamos ao Ple
nário um número de sessões suficientes, para
que fosse ele, de um lado, caixa de ressonância
maior, e, de outro lado, efetivamente, reunião para
decisão final. Deveríamos ter, por exemplo, dois
ou três dias por semana para reuniões só de Co
missões - não haveria reunião de Plenário 
para chamar a atenção da Casa, da imprensa,
da opinião pública sobre as Comissões.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Miro
Teixeira, com prazer.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA - Pe
ço que me perdoe.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Pelo contrário. V Ex' engrandece o esclarecimen
to.

O SR. CONSTITtIINTE MIROTEIXEIRA - Vou
precisar ausentar-me porque hoje teremos Co
missão de Sistematização, reunião na Liderança
do PMDB, eleição para o IPC e até reunião dos
geólogos do Anexo 4.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Aliás,perdoe-me, Constituinte Miro Teixeira, mas
temos essa eleição do IPC, que começou às 18h
30min. FOItransferida de novo?

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA- Não.
Pediria a V.Ex', então, que ligasse para a Liderança
do PMDB e indagasse isso, por favor.

Quanto ao funcionamento do Plenário, eu me
divido também, porque tem esta questão: o Plená
rio fica vazio. Veja só, o fato político não tem
dia nem hora para acontecer. Corremos o grave
risco, se limitarmos os dias de funcionamento
do Plenário, de ficarmos sem a tribuna, no mo
mento de crise política ou de algum grave debate
a nível nacional, de algum grave episódio a nível
nacional sobre o qual precisaremos manifestar
nos. Penso que, em termos de tramitação dos
projetos, naquilo que podemos prever para o fun
cionamento da Câmara dos Deputados e para
o Senado Federal, tudo bem, poderemos estabe
lecer isso. Agora, como poderemos estar preve
nidos contra o imprevisível? Não sabemos. Está
vamos aqui trabalhando um dia e tivemos a notí
cia da ocupação de portos por tropas federais
Toda hora estão acontecendo fatos dessa natu
reza. Queria apenas deixar essa preocupação com
o Constituinte VIctor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Creio que é relevante a preocupação levantada
pelo Constituinte MiroTeixeira. Mas há altemativas
para isso. Uma das alternativas que me tem ocor
rido ou que me ocorre é a de, ao invés de pura
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e simplesmente supendermos por um ou dois
dias o Plenário, não termos reuniões de Plenáno,
fazermos diferente. A partir da Ordem do Dia,
nos dias em que o Plenário não tiver matéria de
Ordem do Dia - e ISSO acontece muito seguida
mente - a Ordem do Dia se dana em trabalhos
de Comissões, ou seja, seria substituída por traba
lhos de Comissões. Quem sabe poderíamos esta
belecer uma modificação no processo da ordem
da sessão? A Ordem do Dia poderia ser a última
parte da sessão. Em muitos dias não há Ordem
do Dia.E, no entanto, fica o quê? AAta da sessão,
registrando que não houve matéria na Ordem
do Dia. Nestes dias automaticamente haveria, a
partir da Ordem do Dia, reunião das Comissões
Esta seria uma hipótese. A segunda hipótese é
termos - quem sabe - menos dias sem sessão
de Plenáno, e, nesses dias, se acontecesse um
imprevisto, o noticiário seria atraído pelo debate
nas Comissões. Evidentemente, quando ocorres
se um fato como o que o Constituinte MiroTei
xeira levantou aqui - a presença de tropas milita
res nos portos ou a greve geral num setor de
maior relevância que não esse - a Comissão
de Transportes estaria enfocando o problema dos
portos. O Líder do Partido de Oposição se deslo
caria até àquela Comissão ou até a Comissão
de Constituição e Justiça, e comunicaria à im
prensa

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas
aí não dá. Não há possibilidade.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Eu
pediria ao Constituinte MiroTeixeiraque deixasse
o Constituinte Victor Faccioni terminar. Não há
apartes.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
São apenas hipóteses. De qualquer forma, creio
que temos de fazer alguma modificação neste
processo. São modificações que mteressam do
ponto de vista político e também do ponto de
vista de agilização do processo legislativo.A outra
sugestão, em parte, parece-me que foi ou será
contemplada por uma proposta do Constituinte
Henrique Córdova, que liantes. Quando se refere
à Comissão de Inquérito, se não me engano, S.
Ex" se reporta à possibilidade de Subcomissão
dentro das Comissões.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- A conversão de uma Comissão Técnica em
Comissão de Inquérito, no todo ou em parte.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Exato. Converter uma Comissão Técnica em Co
missão de Inquérito, no todo ou em parte. É a
proposta do Constituinte Henrique Córdova. En
tão, acrescente-se a essa proposta, independen
temente do problema das atribuições da Comis
são de Inquérito, a possibilidade das Comissões
desdobrarem-se em Subcomissões. Eu daria um
exemplo: Por que a Comissão de Educação e
Cultura não pode desdobrar-se em uma Subco
missão de Educação, uma Subcomissão de Cul
tura e uma Subcomissão para o Ensino Primário,
sem prejuízo do trabalho global da Comissão, co
mo estamos fazendo aqui, a fim de agilizaro pro
cesso, para haver maior dinâmica de audiência,
de participação, de deslocamento? EVIdentemen
te, o processo legislativo que estamos vivendo
hoje foi viciado pelo período do autoritarismo.
É claro. Houve um momento em que o Poder

Executivo, mandando no Poder Legislativo, proi
biu Inclusive o deslocamento das Comissões de
Inquérito.As Comissões de Inquénto não podiam
viajar pelo País, como se isso representasse rele
vante economia de despesas. Mas não era isso.
O pretexto era esse. Na verdade, isso era para
imobilizar a fiscalização, o Parlamento. Então,
creio que esta é uma dinâmica que deveríamos
proceder - a possibrlídade do desdobramento
de Subcomissões dentro das Comissões.

Seriam estas as sugestões ou considerações
que eu teria a apresentar a respeito desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Creio que houve uma manifestação do Consti
tuinte Henrique Córdova para usar a palavra.

O SR. CONTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Creio que, entre as propostas dos Constituintes
Victor Faccioni e Miro Teixeira, poderíamos che
gar a um meio-termo se estabelecêssemos que,
dias em que o Plenário não funcionasse em face
de qualquer fato relevante, assim entendido pela
Presidência da Casa ou por provocação das Lide
ranças, ele poderia ser convocado.

O SR PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Deputado Jorge Hage.

O SR CONSTITUINTEJORGE HAGE-Ainda
dentro deste tema gostaria de lembrar que, se
o problema levantado pelo Constituinte MiroTei
xeira, dos fatos supervenientes e imprevisíveisde
ordem política,que exigem a caixa de ressonância
e a tribuna, acontecer, por exemplo, no turno da
manhã, deveremos esperar o turno da tarde para
termos o Plenário. E a questão das horas que
se coloca, o que nos leva, pela mesma linha de
raciocínio, à conclusão de que é suficiente que,
em determinado horário, haja a válvula do Plená
rio. Queria conduzir o raciocínio também por aí.
Seria o caso de se imaginar uma sessão curtís
sima de Plenário diariamente, que não impediria
a prioridade e a prevalência das Comissões, algo
como uma hora de Plenário ordinariamente; e
aí, se os fatos o exigissem, haveria prorrogação
pela tarde inteira. Mas, ordinariamente, não mais
que uma hora ou até meia hora de Plenário. Isso
já garantiria a tribuna a que o Constituinte Miro
Teixeira se refere com razão. A partir daí haveria
prorrogação. Então, das duas às três horas haveria
Plenário. O resto do dia ficaria inteiramente livre
para as Comissões.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha) -Está
registrada a sugestão do Constituinte Jorge Hage.
Pergunto à Comissão se podemos passar para
outro tema.

Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEKlN
Tenho uma observação breve. De qualquer modo,
nos projetos de iniciativado Presidente da Repú
blica, do Poder Executivo, acho que tem de ficar
claro que o regime de urgência será decidido
preliminarmente, antes da decisão no mérito, pelo
próprio Congresso Nacional. Quer dizer,creio que
não podemos abrir mão disso, o que significa
dizer que não é um ato de vontade unilateral do
Poder Executivo a decisão sobre o regime de ur
gência, mas o próprio Congresso define prelimi
narmente se cabe ou não o regime de urgência.

O SR PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - In
dago à Comissão se passamos ou não para outro
tema.

Até agora estamos sem saber se haverá ou
não a reunião do IPe. Indago à Comissão se,
dado o adiantado da hora, presseguimos no deba
te de outro tema ou se suspendemos a reunião
e a marcamos para amanhã, às dez horas.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Quero subscrever essa proposta do Consti
tuinte Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Es
sa proposta do Constituinte Nelson Wedekin, o
Relator já adotou. Gostaria de ter a manifestação
do plenário se suspendemos a nossa sessão para
continuá-Ia amanhã, ou se ainda abordamos mais
um tema hoje.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Deixamos para amanhã.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Está
bem.

Com a palavra o Deputado José Jorge.

O SR. REU\TOR (José Jorge) - Somente para
que as pessoas meditem sobre alguns temas, gos
taria de colocar determinados aspectos que consi
dero importantes nesses últimos temas. Nem que
seja para não colocar em discussão, mas para
colocar em pensamento, vamos dizer assim:
quando a pessoa for dormir, terá alguns temas
sobre os quais poderá pensar.

O problema de emendas constitucionais, por
exemplo. Na realidade, quanto às emendas cons
titucionais, temos o aspecto da votação, da apro
vação, que hoje é de 2/3, em dois turnos. Temos
de verificar se continuamos dessa forma ou se
modificamos isso. Parece-me que é aceitável que
a emenda constitucional tenha quórum alto e
a modificação seja feita com certo controle.

Outro problema é o da iniciativa parlamentar
para apresentação de emenda constitucional. Ho
je, é preciso colher a assinatura de 113 de parla
mentares para se poder apresentar uma emenda
constitucional. Esse é também um ponto que te
remos de discutir aqui.

Quanto ao processo de votação, na realidade,
coloquei esse problema, apesar de não saber se
é um tema que iremos introduzir diretamente na
Constituição, mas me parece que o processo de
votação que usamos aqui, na Câmara, é bastante
irracional quanto à forma de realização. Ou se
diz que quem está sentado aprova e quem está
em pé não aprova - fica até feio para quem
está olhando de fora - ou então é um processo
lento, que demora quatro horas para chamar o
nome de quatrocentas a quinhentas pessoas. O
processo eletrônico, na realidade, não funciona.
E não fuinciona por incompetência nossa, porque
a tecnologia desse nosso eletrônico - uma vez
escrevi um artigo sobre isso - equivaleria hoje
ao Dr. Ulysses usar um "Ford de Bigode" para
vir à Câmara. Do ponto de vista do automóvel,
essa tecnologia é anacrônica, em termos de infor
mática. Hoje em dia qualquer tecnologia de infor
mática média permite que a pessoa vote somente
com a sua impressão digital numa máquina. Não
precisaria de quadro, nem de nada. Esse é um
processo que também vamos ter de discutir. Isso
parece pouco importante. Inclusive, quando es
crevi um artigo sobre esse assunto, tive até vergo-
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nha de apresentá-lo aqui na Câmara. Escrevi para
uma revista especializada em informática. Aqui,
achei que o tema não era relevante, mas, na reali
dade, é relevante, porque, por exemplo, o Poder
Legislativofica levando uma série de críticas por
conta desses problemas que são referentes ao
processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Só
tem Deputados ah.

O SR.RELATOR (José Jorge) - Só tem Depu
tado porque só se colocou Deputado, mas, se
se quiser, pode-se colocar Senador. para sessão
conjunta também não serve. Outra coisa nesse
processo de votação: o maior erro desse painel
não é o fato de não funcionar. O maior erro é
obrigar todo mundo a votar ao mesmo tempo.
Temos todos que nos sentar ali,esperar um minu
tinho e aí vota todo mundo, quando, na realidade,
existem outros processos em que se colocariam
dez máquinas e se diria: "Bom, agora cada um
vai votar. E todo mundo votaria. Esse voto seria
individualizado pelo podegar, qualquer coisa da
pessoa. Isso é possível de ser feito. Nem digo
o cartão, que seria o mais simples, lógico, mas
ainda permitiria fraude. E, mesmo com o polegar
da pessoa, a máquina reconheceria. Apessoa co
locaria o polegar, apareceria um "v", em seguida,
o seu nome e a legenda e a pessoa votaria. Colo
caria dez máquinas e iria apurando. Não seria
obrigado a ficar sentado todo mundo, feito estu
dantes de dolégio. O Presidente diz "Agora!", e
todo mundo vota.

Esse problema de votação é importante para
o fortalecimento do Legislativo. V. Ex"se lembram
daquele problema dos "pianistas" que ocorreu
da vez passada. Muitas vezes a votação demora
horas, quando poderia ser realizada em cinco mi
nutos, e poderíamos gastar mais tempo nas dis
cussões, nos debates. Quanto aos projetos de
iniciativaparlamentar, esse é outro aspecto impor
tante que temos de discutir. Há algumas suges
tões de que os projetos só pudessem ser apresen
tados através dos partidos; outras, no sentido de
que houvesse uma comissão de triagem, para,
em primeiro lugar,verifiçaros projetos. Em tercei
ro lugar, que eles fossem discutidos na Comissão,
e, rejeitados, não mais tramitariam. A idéia desse
tema que estou dando...

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Permita-me, nobre Constituinte.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Não quero
abrir discussão sobre isso. O Presidente está pe
dindo para não dar o aparte. Minha idéia é a se
guinte: estamos dando tema para as pessoas pen
sarem. Não é para resolver hoje. Por último, há
o problema do veto, da derrubada do veto, do
quomm para derrubar veto, etc. Esses foram os
aspectos que 'analisei

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me lembrar o voto de Liderança, Sr.
Relator. É preciso acabar com esse voto de Lide
rança.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
Relator, Sr. Constituinte José Jorge, apenas enu
merou os temas, pedindo aos Constituintes que
meditassem sobre eles, porque vão ser debatidos
pela Comissão.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - E so
bre a enumeração, Sr. Presidente. Não é para
debater. É sobre a enumeração, para sugerir que
seja colocado também para discussão o tema
do projeto de iniciativapopular, porque é a oportu
nidade melhor que teremos para discutir esse as
sunto: na hora da iniciativa parlamentar, a inicia
tiva popular. Inclusivetenho sugestões feitas por
solicitação do Sr. Relator. Queria indagar, tam
bém, quando teremos oportunidade de discutir
isso, porque, pelo que vejona programação, todas
as próximas reuniões, serão de audiências públi
cas. Só teríamos uma reunião intema na segun
da-feira, às 17 horas Está me parecendo muito
longe. Talvez fosse o caso de reprogramar aqui
e tentar marcar outro horário de reunião para
esta semana.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Por
esta programação, Deputado Jorge Hage, tería
mos ainda três sessões para debater: seria essa
do dia 4, a do dia 5 e a do dia 7. Teríamos três
sessões. Eu me proponho amanhã estudar com
o Relator e submeter a V. Ex" a possibilidade
de talvezfazermos algumas sessões notumas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Vou
convidar para um jantar lá em casa. Aí se debate
um bocado o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Gostaria também de lembrar, antes de encerrar
esta sessão, que amanhã à tarde, quarta-feira, dia
29, às 17 horas teremos três convidados ilustres
aqui - o Ministro Célio Borja, o ex-Deputado
Nelson Marchezan e o ex-Deputado Flávio Mar
cílio - que virão dar a sua contribuição como
ex-Presidentes desta Casa. Então, lembraria aos
Srs. Constituintes que seria importante a presença
de todos. De manhã, às 10 horas, teremos uma
reunião na Comissão Temática. O Presidente da
Ordem dos Advogados virá fazeraqui um debate.
Também seria interessante.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, ainda com relação à programação,
queria lembrar a questão do convite ao Comitê
de Imprensa, se isso está confirmado e qual a
forma pela qual se optou, porque tínhamos algu
mas dúvidas sobre isso. Tive oportunidade de
conversar com alguns jornalistas qualificados, li
gados ao Comitê de Imprensa, e eles manifes
taram interesse em fazer duas sugestões: uma,
que não nos limitássemos a convidar alguns no
mes em especial, como pensamos aqui, mas que,
além de indicar esses que gostaríamos de ouvir,
também pedíssemos que o próprio Comitê de
Imprensa promovesse lá um debate e depois vies
se alguém como porta-vozdo conjunto do Comitê
trazer sua palavra representativa, portanto, já de
um debate realizado entre eles, além do convite
dirigido, conforme sugeriram alguns jornalistas
eméritos. Outra coisa ou até uma a1temativa: seria
bom pedirmos, também por escrito, sugestões
e observações do Comitê de Imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Po
demos acoplar essas sugestões. Como os con
vites já foram feitos, vou sugerir ao Relator 
vamos discutir isso - que a Comissão se dirija
ao Comitê de Imprensa da Câmara e do Senado,
solicitando que façam suas reuniões e que nos

mandem sugestões por escrito, se acharem ne
cessário. Mas os convites já saíram. Já está mar
cada para o dia 6, às 17h, aquela relação de joma
listas sugerida inicialmente pelo Deputado Miro
Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Não
eliminaria, não. Apenas seria uma complemen
tação pedir que realizassem um debate e viesse
o Presidente do Comitê de Imprensa ou alguém
por ele indicado nos trazer os resultados de lá.

O SR.PRESIDENTE(BocayuvaCunha) - Será
feito. Acho uma boa sugestão. Bem, nada mais
havendo a tratar, ou havendo tanta coisa mais
a tratar, fica para amanhã.

Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão do Poder Le
gislativoque se destina a discutir a parte de fiscali
zação do Orçamento do Tribunal de Contas. Te
ríamos hoje audiências com alguns Ministro do
Tribunal de Contas, que informalmente, reunidos
com o Relator,Vice-Presidentee Presidente desta
Subcomissão, opinaram sobre o envio de suas
sugestões, por escrito, ao Relator. S. Ex"' acham
que não ficariabem que dois Ministrosaqui com
parecessem, que isso caberia mais ao Presidente
e ao Vice-Presidente do Tribunal de Contas da
União, uma vez que eles haviam recebido essa
delegação. O Sr. Relator e eu concordamos com
essa sugestão, por mim elogiada, e resolvemos
fazer esta reunião sobre o tema Fiscalização e
Tribunal de Contas, sem a presença de S. Ex"'
Já estão na mesa algumas sugestões, as quais
passarei às mãos do Relator.

Esqueci-me de formalmente submeter à apro
vação a Ata da reunião que realizamos hoje pela
manhã.

(É dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Es
tão sobre a mesa cinco sugestões.

Concedo a palavra ao SI': Relator, que irá expor
sua orientação para este capítulo.

O SR. RELATOR (José Jorge) - A maioria
das sugestões relativasa este capítulo são acerca
da forma de nomeação dos Ministrosdo Tribunal
de Contas. A não ser esta, que é uma sugestão
completa para o capítulo, do Constituinte Virgílio
Távora, que ainda não examinarei porque a estou
recebendo agora.

A prímería, de autoria do Constituinte Nyder
Barbosa, é a seguinte:

"O Tribunal de Contas da União, órgão
auxiliar do Congresso Nacional no controle
externo da administração financeira e orça
mentária, tem sede na Capital da República
e jurisdição em todo território nacional. Os
seus Ministros serão escolhidos pelo Con
gresso Nacional, na forma do Regimento Co
mum, para mandatos de cmco anos, dentre
brasileiro maiores de trinta e cinco anos, de
idoneidade moral e notórios conheciemen
tos jurídicos, econômicos, financeiros ou de
administração pública auferidos em concur
so público de prova e de títulos".A segunda,
do Constituinte Adhemar de Barros Filho, es
tabelece: "os Ministrosdo Tribunal de Contas
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da União, os Conselheiros dos Tribunais de
Contas dos Estados e os Juízes dos Tribunais
de Contas dos Municípios serão eleitos pelo
Congresso Nacional, pelas Assembléias Le
gislativas e pelas Câmaras Municipais através
de manifestação de dois terços."

A terceira sugestão apresentada pelo Consti
tuinte Jorge Arbage, é a seguinte:

"Os Ministros do Tribunal de Contas serão
indicados e nomeados pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, depois de aprovada
a escolha pelo Senado Federal, dentre brasi
leiros maiores de trinta e cinco anos, de repu
tação i1ibida e notável saber jurídico, econô
mico e financeiro e de administração pública,
para mandatos de seis anos, permitida uma
recondução, aplicando-lhes as garantias,
prerrogativas, vencimentos e impedimentos
dos Ministros do Tribunal Federal de Recur
sos."

Asugestão do Constituinte Francisco Pinto
está vazada nos seguintes termos:

"Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão nomeados pelo Congresso Na
cional dentre brasileiros maiores de trinta e
cinco anos, de idoneidade moral, etc., e terão
as mesmas garantias, prerrogativas, venci
mentos e impedimentos dos Ministrosdo Tri
bunal Federal de Recursos."

Na realidade, há várias alternativas. A norma
vigente prevê: "indicado pelo Presidente da Repú
blica e aprovado pelo Congresso". A segunda al
ternativa: "indicado pelo Presidente da Câmara
e aprovado pelo Senado". A terceira alternativa
é através de concurso e a quarta, por eleição
Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um dos
Constituintes sobre o que consideram mais acon
selhável fazermos no caso de nomeação de Mims
tro do Tribunal de Contas.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Os
Constituintes aqui presentes, têm alguma inter
venção a fazer sobre a indagação do Relator quan
to à nomeação de Ministrodo Tribunal de Contas?
(Pausa.) Está com a palavra o Sr. Constituinte
Farabulmi Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, nobre Relator, entendo que o
Tribunal de Contas deverá sempre funcionar co
mo órgão auxiliar do Poder Legislativo. Este é
um ponto de vista que sustento há muito tempo.
Dar autonomia plena ao Tribunal de Contas, desli
gando-o da área do Poder Legislativo, no meu
entendimento não teria eficácia porque se criaria
um tribunal de cuja estrutura nada resultaria, a
não ser a apuração dos fatos que ocorrem no
desdobramento dos atos praticados pelo Poder
Executivo da União, e depois, se for o caso, qual
quer tipo de procedimento, até crlmmal, que por
acaso coubesse contra quem também tivesse
promovido a malversação de bens públicos e tudo
ornais.

Os tribunais nasceram exatamente como ór
gãos auxiliares dos respectivos poderes. Assim
também é nos Estados. Os Tribunais de Contas
dos Estados-membros da Federação são órgãos
auxiliares do Poder Legislativo.

Partindo da preliminar de que o Tribunal de
Corges da União deva ser um órgão auxiliar do

Poder Legislativo, é preciso que criemos condi
ções legais e constitucionais para que funcione
como tal, e não vejo outro caminho a não ser
a indicação dos chamados ministros, que no meu
entendimento não são ministros, pela acepção
mais estreita do termo, são conselheiros. Conse
lheiros do Tribunal - esse é o nome que se
deve dar, para que não se confunda com a deno
minação dos juízes da mais alta corte da Nação.
A denominação seria pois, conselheiros do Tribu
nal de Contas. Sendo órgão auxiliar do Poder Le
gislativo, a indicação dos nomes deve fluir do
Poder Legislativo, do Congresso Nacional, que
deve promover a indicação dos seus ministros,
os quais evidentemente não deverão ser mem
bros do Poder Legislativo. Seriam pessoas do
mais alto saber jurídico e técnico e da mais alta
e ilibada idoneidade moral da sociedade civil. Es
ses nomes devem ser licitados, verificados e exa
minados, e caberia ao Congresso Nacional a indi
cação. Este é o meu ponto de vista.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Manoel Ri
beiro.

O SR. CONSTITUINTE MANOELRIBEIRO 
Sr. Presidente, penso que o Tribunal de Contas,
que deve ser auxiliar do Poder Legislativo, deve
ser um órgão cuja constituição esteja totalmente
desvinculada de qualquer Poder. Acho que qual
quer tipo de eleição Irá vincular os membros do
Poder àqueles que participem da eleição. De ma
neira que eu me inclinaria pelo concurso público
e para que o cargo seja vitalício. Esta é a minha
opinião.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Está
com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, Srs. constituintes, o PFL, ou a sua
direção, incumbiu o InstitutoTancredo Neves, que
tenho a honra de dirigir, de preparar o que seria
o esboço de um anteprojeto de Constituição En
tregaremos esse esboço, segunda-feira, à Execu
tiva do partido, que poderá encampá-lo ou não,
e seus constituintes poderão aceitar, adaptar, mo
dificar, rejeitar a proposição. Enfim, é um docu
mento para debate.

Sobre o Tribunal de Contas, a comissão que
elaborou esse trabalho inovou bastante, não sei
se bem ou mal. Uma das coisas que sugere de
início é mudar o título de Tribunal, como lembrou
o Constituinte Farabulini Júnior, para Corte Fede
ral de Contas, pois a rigor não é um tribunal nem
seriam ministros os seus integrantes, por mais
nobre que seja a missão que ali desempenham
Como órgão auxihar do Poder Legislativo, pre
vê-se que um terço dos seus membros seria indi
cado por cada Poder e que seus cargos não se
riam vitalícios.Os conselheiros teriam o mandato
de seis anos, sendo vedada sua recondução. A
renovação dar-se-ia por terços, de tal forma que
a cada dois anos a corte renovaria um terço dos
seus membros. É uma proposta que de qualquer
maneira vem para o debate, para a discussão.

A vigorar a forma atual, acho que devemos
acrescentar alguma coisa que não diga respeito
somente ao Tribunal de Contas. Seria outro dispo
sitivoou outro capítulo da Constituição. Trata-se
do tempo da permanência no carqo. Creio que

ninguém pode ser nomeado, nem para ministro
do Supremo Tribunal Federal, nem do Tribunal
Federal de Recursos, nem do Tribunal de Contas
da União e seus correspondentes nos Estados,
para permanecer no cargo por menos de cinco
anos. Sabemos que há casos recentes e notórios,
da Umão, de pessoas nomeadas que dois ou três
meses depois se aposentam. Seria um dispositivo
moralizador para os tribunais de contas, tribunais
superiores e seus análogos nos Estados exigir-se
um tempo mínimo de permanência,que poderia
se de cinco anos, o que acabaria com a indústria
existente. Por mais notório que seja o saber jurí
dico etc., não se justifica a nomeação. Se não
me engano, o ministro Clóvis Ramalhete ficou
no Supremo Tribunal Federal dois meses, ou coi
sa assim. Então, seria conveniente incluir-se esse
dispositivo moralizador na nova Constituição.

Outro assunto considero importante comentar
- não diz respeito ao Tribunal de Contas, mas
ao Poder Legislativo: refere-se às Comissões de
FIscalização Financeira, Tomada de Contas, etc.
A regulamentação do art. "45da Constituição ela
borada e saudada pelo Legislativopor ter restabe
lecidas suas prerrogativas num aspecto impor
tante, no entanto ficou como letra morta. Tenho
em mãos um relatório do Tribunal de Contas 
se algum companheiro estiver interessado posso
fornecer-lhe cópia - com o qual concordo ape
nas em parte. Mas é um documento importante
sobre mcentivos fiscais. É uma apuração do que
tem acontecido com os incentivos fiscais, que
são recursos nossos, do contribuinte, destinados
ao desenvolvimento de setores e de regiões me
nos favorecidos. Esse e tantos outros documentos
enviados à Câmara morrem nas comissões, sem
que se dê curso às providências encarecidas ou
sugeridas pelo Tribunal, se forem realmente perti
nentes, ou são pedidos novos esclarecimentos,
ou rejeitados. Este é um ponto também impor
tante que precisamos lembrar no aspecto da fisca
lização financeira.

Outra tendência que não devemos aceitar e
que inclusive consta de um projeto já aprovado
pela Câmara e que está no Senado, se não me
engano, é a que tenta remeter - e aí voltamos
a um dispositivo anterior que já vigorou e foiaban
donado - a fiscalização de todos os recursos
federais transferidos para os municípios ao Tribu
nal de Contas da União.

Ora, isso já foiassim e sabemos que não funcio
nou, porque o Tribunal de Contas da União nã9
tem estrutura para exercer essa fiscalização. E
apenas uma idéia de centralismo, como se centra
lizar tivesse sido a melhor coisa que já aconteceu
ao País, como se os fiscalizadores federais fossem
mais probos e mais eficientes do que os estaduais,
ou como se isso atemorizasse mais os ilustres
Prefeitos brasileiros. Na verdade, essa fiscalização
é errática, imperfeita e meramente escrituraI.
Lembro-me muito bem - e aqui estão alguns
Constituintes que são Parlamentares há muitos
anos e devem lembrar-se da luta de um Prefeito
quando, por algum erro formal, ocorria o cancela
mento do envio das quotas federais, como eram
chamadas naquela época - e isso acontecia mui
to quando havia mudanças na administração mu
nicipal. Era uma luta. Era preciso um Deputado
ou Senador dedicar-se apenas à resolução do
problema. Então, isso deve ficar mesmo com os
Tribunais de Contas dos Estados, ou órgãos simi-
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lares, como existem em alguns Estados - o Con
selho de Contas Municipais. No Pará, Ceará,
Goiás, Bahia etc., há esse órgão. De maneira algu
ma essa atribuição deve voltar a pertencer ao Tri
bunal de Contas da União.

O SR. CONsmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permite V.Ex-um aparte?

O SR. CONSmUlNTE LÚCIOALCANTARA
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Na esteira do que V.Ex' vem afirmando, tenho
uma sugestão. Hoje pela manhã, na linha do deba
te com altos funcionários desta Casa, eméritos
assessores, percebi que essa sugestão poderia
causar algum problema para o Tribunal. Vou ler
a sugestão e quero que V. Ex-diga o que pensa
a respeito dela:

"O Tribunal de Contas da União, por pro
vocação de Deputado ou Senador, instaurará
imediata tomada de contas ou auditoria para
apuração de desvio ou malversação de recur
sos orçamentários, ou da ilegalidade na for
mação de contratos e respectivos aditivos
na administração direta, indireta e fundações,
apresentando circunstanciado relatório à Ca
sa de onde se originou a denúncia."

Presentemente como sabe V.Ex-isso é atribui
ção precípua da Comissão Permanente que cuida
da fiscalização orçamentária. Ocorre que essa Co
missão, como quase todas as Comissões Técni
cas Permanentes da Casa, se instala e, logo de
pois, a menos que se modifique também isso,
o ordenamento e o desdobramento de seu traba
lho ficam sujeitos ao talante da Presidência. Na
verdade, elas quase não funcionam. A fiscalização
n60 funciona mesmo, apesar de ser esta a função
precípua do representante dos contribuintes. S0
mos aqui representantes dos contribuintes, e nada
mais do que isso, representantes de quem paga
impostos e taxas e que quer ver bem aplicado
05 seus recursos e só. Exercemos alta função
de representantes do contribuinte, expressão que
quase não usamos, preferindo a de representan
tes do povo. Somos representantes do contribuin
te, porque é ele quem paga taxas e impostos,
razão por que há orçamento, esta Casa está fun
cionando e o Presidente da República está insta
lado. Então, tudo gira em tomo do contribuinte,
quer no instante em que se arrecada, quer no
momento em que se distribui.

Quero louvar V. Ex-enquanto faz críticas justa
mente ao fato de se pretender centralizar o con
trole daquilo que é arrecadado no Município e
no Estado. A única estrutura realmente visível é
a do Município. O mais, Estados-membros e
União, é ficção. A União é superficção.

Sr. Constituinte Lúcio Alcântara, V. Ex- disse
ter uma proposta do Partido da Frente Liberal
para ser apreciada. Como vê V.Ex' a intervenção
do Deputado ou do Senador como entidade autô
noma? Cada um de nós tem autonomia. O Regi
mento nos permite usar a tribuna de cinco em
cinco dias, no Pequeno Expediente; de mês a
mês, no Grande Expediente. Nas Comissões Téc
nicas Permanentes é onde falamos mais, onde
podemos esposar melhor nossos pontos de vista.
AS. _está o debate. Fiquei muito satisfeito quando

o Constituinte MiroTeixeira estabeleceu os mode
los para prestigiar as Comissões Técnicas Perma
nentes.

Como vê V.Ex' isto?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Sr.
Constituinte Lúcio Alcântara, permita-me convi
dar o Constituinte Farabulini Júnior para assumir
a Presidência, pois vou ter de me ausentar. Passo
a Presidência ao Constituinte Farabulini-Júnior.
O Constituinte Lúcio Alcântara terá oportunidade
de responder ao Presidente.

Peço permissão a V. Ex" para me ausentar.
(Assume a Presidência o Sr. Constituinte Fara
bulini Júnior.)

O SR. CONSmUlNTE LÚCIOALCÂNTARA
Em princípio, acho sempre salutar que se enseje
ao parlamentar, isoladamente, essa possibilidade.
Mas temo que isso vulgarize a prática tomando-a
inaplicável, porque, movido por interesses diver
sos, poderíamos ter uma chusma de propostas
neste sentido e o Tribunal não teria sequer condi
ções práticas de esclarecer a questão.

Uma das coisas que ia dizer, de certa forma
V. Ex' já antecipou. Não conheço a proposta do
Constituinte MiroTeixeira, mas seria naturalmente
a de fortalecimento das Comissões Técnicas do
Congresso Nacional para que tivessem o funcio
namento e o poder coercitivo que lhes permitisse
cumprir suas verdadeiras finalidades. Ou então,
poderíamos ensejar outras idéias, talvez um nú
mero mínimo de Parlamentares que pudesse
compelir a Comissão, por exemplo, a exercer essa
função convocatória ou provocadora do Tribunal
de Contas.

Em princípio, participo da preocupação de V.
Ex' de ampliar esta oportunidade. Veja bem, te
mos uma idéia, que é até Cuhural - o pr6prio
Tribunal de Contas reconhece isso - do aspecto
formal dos processos contábeis e administrativos,
quando, na verdade, isto, às vezes, é um detalhe.
Prestações de contas, as mais bem feitas, são,
muitas vezes, as que escondem as maiores-irregu
Iaridades. Quert;!tem experiência no serviço públi
co sabe disso. As vezes, administradores pobres,
honestos, bem-intencionados, corretos, cometem
vícios formais. O Tribunal de Contas não pode
deixar de ter uma preocupação, que seria até
quanto à finalidade, ao alcance do objeto da des
pesa. Quer dizer, se aquele objetivo socialmente
desejável foi atingido. Àsvezes, por ser inopor
tuno, o empreendimento é prejudicial ao Estado,
à sociedade, à Nação. Não há um exame prévio
da natureza dos contratos firmados. Quando o
Tribunal de Contas vai apreciar, os desmandos,
os descaminhos e a corrupção já aconteceram.
Há um campo imenso para se trabalhar, para
se obter maior cont!:9le_C!a~9_._

O SR. PRESIDENTE (FaràbuJini Júnior) - Está
com o Relator uma sugestão no sentido de se
criar uma Comissão Especial na Casa que conhe
ça antecipadamente - é obrigação do Executivo
encaminhar à Comissão - os projetos de investi
mentos a que se submete o Orçamento da União.
Votado o Orçamento - está escrito aí - o Presi
dente da República encaminhará, dentro de trinta
dias, o projeto de investimentos. Esse projeto con
terá - uma espécie de orçamento plurianual, mas
escalonado por setores de investimento - discri
minações: para saúde, tanto; para educação. tanto
etc. E as grandes obras também serão especifi
cadas eara que o legislador, o representante do

contribuinte, possa examiná-Ias, aprová-Ias ou re
jeitá-las.

Acho que o Relator tem uma sugestão.

O SR. RELATOR(José Jorge) - Também gos
taria de dizer algumas palavras sobre o tema Tri
bunal de Contas

Em primeiro lugar, sobre o que disse o Consti
tuinte Lúcio Alcântara quanto à centralIzação. Sou
contrário à idéia de se voltar a fiscalizar e de se
aprovar as contas dos municípios aqui em Brasí
lia, no Tribunal de Contas da União. Acho que
isto não moraliza. Há uns dois meses, li nos jor
nais, em grandes manchetes, como sendo idéia
do Presidente Sarney, que essa seria a grande
atitude morahzadora das contas municipais. Não
acho que isso moralize alguma coisa. O fato de
o sujeito ser julgado em Brasília ou em Recife
não vai modificar a forma de a pessoa apresentar
contas. O que vai acontecer é que vai dar prestígio
aos deputados federais, porque isso a que V.Ex'
se referiu como sendo desvantagem, do ponto
de vista político é vantagem. Estive conversando
com um ministro do Tribunal de Contas da União,
ex-deputado federal. S. Ex"me disse: "Antigamen
te os prefeitos vinha a Brasília para irmos com
eles ao Tribunal de Contas, para resolver proble
mas das contas etc". Hoje em dia, evidentemente,
nenhum prefeito vem mais aqui para resolver esse
problema, porque não é necessário. Ele vai a Re
cife e resolve. Vaisozinho ou com deputados esta
duais. Essa centralização - são quatro mil muni
ó vai dificultar mais. Pode haver algum Tribunal
de Contas estadual que seja corrupto ou que não
julgue bem, mas a maioria dos Tribunais de Con
tas, pelo menos o de Pernambuco, é correta, seus
membros são pessoas de responsabilidade.

Quanto ao sistema de escolha de ministros do
Tribunal de Contas, vejo no concurso público 
como salientado pelo Constituinte Manoel Ribeiro
- um problema. Um dado fundamental que con
sidero realmente necessário para os membros
do Tribunal de Contas é a experiência do homem
público que estará julgando contas. Muitas vezes,
como disse o Constituinte Lúcio Alcântara, as
contas parecem muito bonitas, mas na verdade
não o são. Outras, às vezes, não são tão bonitas,
mas são operações reais. O concurso pode sele
cionar pessoas com pouca experiência da vida
pública. Como o concurso exige das pessoas co
nhecimento de natureza teórica...

O SR. CONSmOlNTE LÚCIOALCÂNTARA
Sr. Relator, se enveredarmos pela tese do con
curso - com o qual pessoalmente não concordo,
por outra razão: são 12 ministros do Tribunal de
Contas... Abrir-se concurso no País inteiro para
preencher 12 vagas -é uma coisa meio compli
cada. Poderemos suprir sua preocupação nesse
sentido admitindo-se, primeiro, uma experiência
mínima e, segundo, a idade. Sabemos que os
bons alunos, ao saírem das universidades, são
os que estão mais afiados para fazer concurso,
mas falta-lhes experiência para que exerçam bem
um múnus público de alta relevância. Se envere
darmos pela tese do concurso público, podere
mos compensar com a idade, exigindo uma expe
riência administrativa mínima.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Os Tribunais
de Contas são instituições para as quais se têm
indicado homens públicos com experiência no
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Legislativo e no Executivo. Acho isto importante
para se dar continuidade à carreira pública exer
cida por determinadas pessoas, Certamente, es
sas pessoas não fariam o concurso, Um ministro
do Tribunal de Contas como, por exemplo, o de
putado Thales Ramalho, que durante vinte anos
foi deputado, político importante, foi Secretário
Geral do PMDB durante treze anos, foi, se não
me engano, Secretário de Estado de Pernambu
co, não vai fazer concurso para o Tribunal de
Contas, Acho que o concurso tem umas vanta
gens, mas também tem esse aspecto de não se
garantir." Lá em Pernambuco, por exemplo, sem
pre se tem usado as vagas no Tribunal de Contas
para os políticos que estão terminando sua car
reira; essas pessoas são nomeadas. Muitos foram
governador, às vezes vice-governador - gover
nador nem sempre - deputados federais, esta
duais etc.

Sobre o Tribunal de Contas. era isto que gosta
ria de comentar,

Outro aspecto é sobre a Comissão de Fisca
lização.

O SR. CONSTITUINTE MANOELRIBEIRO 
Sr. Relator, qual a sua opinião a respeito do tempo
mínimo para aposentadoria?

O SR. RELATOR (José Jorge) - Sou favorável.
Devia ter um tempo mínimo. Não sei se isso é
um detalhe muito grande para ser incluído na
Constituição. A minha dúvida é saber onde inserir
isso. Sou favorável, mas é uma coisa um pouco
casuística para se colocar na Constituição.

O SR CONSTITUINTENELSON WEDEKIN
Queria saber a opinião do Relator sobre o man
dato temporário do ministro-conselheiro do Tri
bunal de Contas, não o tempo mínimo. N não
seria casuísmo.

O SR.RELATOR(José Jorge) -Sobre o tema
ainda não tenho opinião firmada. Sua opinião é
para um mandato?

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
Sim, um mandato de cinco, seis anos, talvez reno
vável por mais um período. Não mais de um.

O que dá margem para o que é imoral, por
exemplo, no meu Estado, Santa Catarina, é que
há membros do Tribunal de Contas que se apo
sentaram - por erro da imprensa oficial- antes
de ser nomeados, Este é um problema sério. O
sujeito tem uma passagell) de um dia para ime
diatamente se aposentar. E claro que essa medi
da, com toda certeza, evitaria essa manobra, que
é profundamente desgastante, não para os minis
tros-conselheiros dos Tribunais de Contas, mas
para a classe política, porque quase sempre ou
invariavelmente é um político ou são políticos que
o nomeiam. Na proposta, que me parece ser da
maioria, o Congresso Nacional é que vai nomear.
É um bom caminho, que não é casuístico. Não
vejo outra conseqüência que não seja altamente
saudável.

O SR RELATOR (José Jorge) - Parece-me
uma idéia boa a do estabelecimento de um man
dato fixo, que possa ser renovado uma vez, por
exemplo. Pelo menos em principio, é uma boa
idéia. Seria mais ou menos como os Conselhos
Estaduias de Educação, Conselhos Estaduais de
Cultura em que os participantes têm um mandato,
'renovado uma vez, e depois são obrigados a sair.

O SR CONSTlTUlNTENELSON WEDEKlN
Se houver renovação, já vai haver uma conversa...

O SR. RELATOR (José Jorge) - Geralmente,
quando há renovação, eles são reconduzidos.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKlN
Sr. Relator José Jorge, gostaria de apresentar ou
tra questão. Acho que todos estamos de acordo
neste ponto: o Tribunal de Contas tem de ser
um órgão auxiliar do Poder Legislativo.Mas creio
que é preciso que constem do texto constitucional
as formas pelas quais o Tribunal de Contas é
auxiliar. !'leio basta declarar qUE' €a auxiliar. Por
exemplo, sou parlamentar, mas não sei como po
deria ter acesso aos órgãos auxiliares do Poder
ao qual pertenço, Isto ocorre também nas Assem
bléias Legislativas e nas Câmaras Municipais nas
localidades em que há Tribunais de Contas Muni
cipais. É preciso que constem do texto constitu
cional as formas pelas quais existe essa efetiva
subordinação. Se é auxiliar, da Constituição deve
rão constar os mecanismos, os artigos, os dispo
sitivos pelos quais isso fique caracterizado cabal
mente, não deixando margem a qualquer dúvida
com relação a essa subordinação, a essa condi
ção de auxiliar do Poder Legislativo ao Tribunal
de Contas,

O SR RELATOR (José Jorge) - Está certo.
Estou pensando em redigir um artigo especfi
cando exatamente isto. No capítulo do Tribunal
de Contas - inclusive a Constituição contém de
talhes que julgo desnecessários - acho muito
importante definir, em primeiro lugar, as suas atri
buições, a forma de preenchimento dos seus car
gos, a forma de relacionamento com o Poder
Legislativo. São os três pontos fundamentais a
serem determinados nos artigos que serão repre
sentados para esta parte.

Outro aspecto que quero comentar diz respeito
à Comissão de Fiscalização. De todo debate trava
do aqui, com relação a um ponto tem havido
consenso: a necessidade de se fortalecer as Co
missões Técnicas. As Comissões Técnicas são
setoriais, por exemplo: Comissão de Educação,
de Saúde, de Transporte etc. Temos pensado que,
ao invés de haver uma Comissão para fiscalizar
todo o PoderExecutivo, deveremos dar às Comis
sões Técnicas a missão de fiscalizar, cada uma,
a sua área de atuação, Acho que mais importante
do que a fiscalização formal financeira que se
possa fazer no Congresso é fiscalizar o programa,
fiscalizarsua necessidade, sua viabilidade, seu en
caminhamento em relação aos seus objetivos. No
Brasil ocorrem coisas como, por exemplo, o Pro
terra - programa criado para a reforma agrária
- que foi aplicado na Zona da Mata, em Pernarn
buco. Quando foi instituído, sua finalidade era
dar terra aos camponeses. Na prática, porém, ele
concentrou a terra nas mãos dos que já tinham
terra, Por quê? Porque com o passar do tempo
foi mudando, mudando, e terminou indo em sen
tido exatamente oposto. Acho que o importante
é que a fiscalização seja feita setorialmente, por
pessoas especializadas. Não acredito na fiscali
zação exercida por quem não entende do assunto.
Se se indica uma pessoa que não entende de
determinado assunto, é muito difícilpara ela fisca
lizar, enquanto que nas Comissões Técnicas vai
havendo urna especialização. Por exemplo, per
tenço à Comissão de Ciência e Tecnologia, Já
visitei a Usina de Angra. Companheiros que não

fazem parte dessa Comissão talveznão conheçam
aquela usina. Então, se surgir um processo que
ciga respeito à Usina de Angra, é mais fácil para
mim, que já vi a usina, já entrei nela, já conheço
seus problemas, já acompanhei inúmeras pales
tras sobre ela, do que para os deputados que
não participaram desses debates,

Parece-me que seria melhor para o Poder Le
g'slativo que, ao invés de haver uma Comissão
so de fiscalização, as comissões setoriais também
pudessem ter a atribuição de fiscalizar.É um pon
to sobre o qual temos que decidir.

Outro aspecto, para o qual gostaria de pedir
opinião, é referente ao problema do Orçamento.
O Poder Legislativo, hoje, na verdade, não parti
cipa do Orçamento. Em termos pragmáticos: no
ano passado, fui Relator da Comissão Mista, na
parte de ciência e tecnologia, e não fazia outra
coisa a não ser assinar papéis, aprovando o que
lia. O que acontece? De agora em diante vamos
ter atribuições para alterar o Orçamento. Não tem
sentido ficarmos nesta Comissão se não tivermos
essa atribuição. Esta vai ser uma atribuição.

Estive conversando com o Dr, Ulysses Guima
rães a respeito de alguns pontos sobre os quais
S. Ex"pudesse ter, já que é o Presidente da Casa,
Presidente da Constitunte, Presidente do PMDB,
uma opinião, que tem um peso especifico grande.
Perguntei-lhe quais os pontos que considerava
importantes. S. Ex"demonstrou preocupação di
zendo que na época em que os Parlamentares
alteravam o Orçamento havia uma enxurrada de
emendas com características eleitorais, Por exem
plo, o Constituinte Lúcio Alcântara, do- Ceará
constrói uma estrada ou uma ponte em determi
nado município, Muitas vezes ele quer incluir no
Orçamento, outras ele quer somente mostrar ao
seu eleitor." Entáo S. Ex"diz: "Vocês têm de colo
car essa parte do Orçamento, evidentemente com
a participação do Congresso, mas têm de se preo
cupar com uma forma de não constar isso". Fí
quei pensando nisso, gerei uma hipótese que gos
taria de expor ao debate, no sentido de 05 Parla
mentares sõ poderem apresentar emendas a nivel
de programas, ou seja, ao invés de ser a nivel
de projetos - seria a nível de programas, porque
os Parlamentares poderiam alterá-los. A nível de
projeto, poderiam discutir no Executivo, que man
daria para o Congresso o projeto mais detalhado.
Nós poderíamos apresentá-lo através de emenda.
Por exemplo, programa de energia nuclear, pro
grama de assistência ao educando. .Assim pode
riamos tirar dinheiro de um programa para outro,
mas não poderíamos incluir projetos específicos
em cada um desses programas. Esta é uma idéia
que ainda não está completa. Não sei se se pode
fazer isto formalmente. Gostaria de ouvir a opinião
de V.Ex" sobre este ponto que considero impor
tante e prático, Isso nos permitiria discutir as gran
des linhas do Orçamento, pois hoje, quando o
Orçamento vem ao Congresso, ou mesmo quan
do é apresentado à opinião pública, o é de tal
forma que só pode ser lido por um especíalísta,
O Orçamento da Nação é impossível ser enten
dido por quem não é técnico no assunto. Na ver
dade, acho que a Constituição e o Orçamento
são para ser entendidos por todo o mundo, e
não apenas por especialistas. Então, no momento
em que não fazemos um detalhamento rJrande,
isto nos permite vislumbrar melhor para onde es
tão indo realmente os recursos - para a área
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de saúde, educação, transportes - e quais são
as prioridades - em cada um desses segmentos.
Se alguém tiver uma opinião sobre isto, gostaria
de ouvi-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) - O
Constituinte Henrique Córdova gostaria de ex
pressar sua opinião a propósito?

O SR. CONSTIT<..IlNTE HENRIQ(JE CóRDOVA
- Já tenho expendido minha opinião a respeito
da matéria, em várias oportunidades. Entretanto,
não me eximo de fazê-Io novamente agora, por
que considero de extrema importância a questão.

Creio que a tarefa do Poder Legislativodeveria
inciar-se com o acompanhamento da elaboração
da proposta do Orçamento anual e plurianual,
por setor e através das comissões que, em razão
da matéria, tivesse competência para examiná-Ia.
Essas mesmas comissões, em uma fase subse
qüente, e no controle extemo da execução orça
mentária, poderiam também incumbir-se desta
tarefa. Matéria, todavia, intimamente ligada a um
órgão especializado sobre o qual já debatemos
anteriormente, para o exame técnico de toda a
execução financeira e orçamentária, o Tribunal
de Contas, que nos últimos tempos vem procu
rando transformar-se em um órgãos autônomo
e quase que em uma espécie de quarto Poder,
já que, na estrutura atual, contamos com apenas
três. Entendo que ele deva continuar vinculado
ao Poder Legislativo,mas dando-se a este a com
petência ou a atribuição de requisitar, através de
suas comissões, a qualquer momento, pareceres
e, ao mesmo tempo, o comparecimento de técni
cos do Tribunal de Contas e até de ministros
do Tribunal de Contas nas comissões encarre
gadas do acompanhamento da execução nos res
pectivos setores.

Ouvi com muita atenção todas as observações
feitas a respeito da forma de composição do Tri
bunal de Contas. Parece-me que não chegamos
a uma conclusão. Várias opiniões foram extema
das, todas elas muito respeitáveis, entre as quais
uma, segundo a qual os ministros ou conselheiros
do Tribunal de Contas teriam um mandato tem
porário. Vejo com certo receio a adoção de uma
providência como.esta, em face até 'de um caso
concreto, do conhecimento do Constituinte Nel-

. son Wedekin, ocorrido recentemente no Estado
de Santa Catarina. Um ex-deputado federal foi
nomeado conselheiro do Tribunal de Contas da
União, mas não perdeu a esperança de retomar
a esta Casa. Buscou um candidato, para cobrir
a sua área eleitoral, facilmente removivel. Ocorre
que esse ministro do Tribunal de Contas da União,
durante o período eleitoral, percorreu todo o Esta
do de Santa Catarina, participando de comícios,
para eleger o cidadão que ocup!ria temporaria
mente a sua vaga ou a vaga correspondente ao
seu colégio eleitoral nesta Casa. E, pior, valeu-se
da possibilidade que tem o Tribunal de Contas
da União de interferirna administração municipal,
para exercer verdadeira coação sobre prefeitos
e vereadores. Se o mandato for temporário, e

I se continuarmos a admitir que as nomeações
possam ser feitas da maneira como o são presen
temente, em que - e isto eu compreendo e de
fendo - são contemplados políticos que presta
ram grandes serviços ao Pais ou aos Estados,
com mandato temporário, correremos o risco de
transformar a Corte de Contas em um instrumen-

to de alto poder de pressão para assegurar a elei
ção para o Parlamento, ou qualquer outra posição,
àqueles que dele saem.

O SR. CONSTIT<..IlNTE LÚCIO ALCÂNTARA
Permite V.Ex-um aparte?

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Pois não, nobre Constituinte.

oSR. PRESIDENTE(FarabuliniJúnior)-Tem
a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara para um
aparte.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Eu raciocino inversamente. O que deu a esse
membro do Tribunal de Contas da União a ousa
dia a que V.Ex-se referiu, confirmada pelo nobre
Constituinte Nelson Wedekin, de ir aos palanques
e até apontar um candidato descartável a quem
ele iria substituir no futuro, de coagir prefeitos
municipais, enfim, de usar indevidamente o seu
cargo foi justamente a vitaliciedade, porque ele
se sente seguro e garantido. Creio que dificilmente
ele faria isto se tivesse um mandato de cinco
ou seis anos, como está previsto em algumas
sugestões que circulam por aí,pois ele teria noção
da sua temporariedade, de que está exercendo
uma função de alta relevância, mas por tempo
determinado. Sou contra a recondução. Acho que
o cargo deve ser ocupado só por um tempo, em
bora participe da mesma preocupação de V.Ex"
de que muitas vezes políticos antigos, que dedica
ram sua vida à atividade pública, não possam,
no final,ser nomeados para este ou aquele cargo.
Aí, a única coisa a ponderar - não digo que
dela discordo, porque não conheço o pensamen
to de V.Ex" sobre isto - é a questão do tempo
de permanência na função. Acho que deveria ha
ver um tempo mínimo, a se adotar a vitaliciedade,
para se evitar o que vem acontecendo em detri
mento dos políticos, do homem público, que é
essa rotatividade, muitas vezes em altaaceleração,
com que se preenchem os cargos nesses tribu
nais, nessas Cortes de Conta.

Para concluir meu pensamento, creio que se
esses Ministrosnão fossem vitalícios,mas estives
sem cumprindo determinado tempo de mandato,
não se aventurariam a essas incursões indevidas
aos palanques na campanha eleitoral, mesmo
porque seriam passíveis, mediante representação,
de destituição de sua função. ,

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Agradeço a V. Ex"o aparte, com o qual con
cordo em grande parte. Creio que a forma que
poderíamos encontrar, na hipótese de ser adotado
um mandato temporário para Ministros do Tribu
nal de Contas, seria determinar-se um tempo que
permitisse - e que fosse necessário - que o
dito conselheiro se despisse da nostalgia do Poder
Legislativo ou de qualquer outro cargo eletivo.
A outra forma seria a de se estabelecer um tempo
mínimo de permanência, que entretanto é perigo
so, ou a inelegibilidade para o mandato subse
quente.

O SR. CONSTIT<..IlNTE LÚCIO ALCÂNTARA
Talvezfosse o caso da inelegibilidade para o man
dato subseqüente.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Talvez seja o caso. QuâÍlto ao estabelecimento
de um prazo mínimo, entraríamos em um proble-

ma um pouco difícil de ser resolvido, em face
do tempo que a pessoa pode contar para a sua
aposentadoria ou até para uma aposentadoria
compulsória. Já tivemos um caso, no Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina, que che
gou ao Judiciário, e a disposição estabelecida,
em face do que dispunha a Constituição Federal
sobre o tempo de aposentadoria do interessado,
acabou dando-lhe ganho de causa. Haviamos es
tabelecido um prazo de cinco anos. Essas e outras
razões políticas fizeram com que nossos Parla
mentares de então modificassem a regra consti
tucional.

Sr. Presidente, volto ao tema relacionado à for
ma de controle extemo a ser exercida pelo Poder
Legislativo<f.Ianto à fiscalização financeira e exce
cução orçamentária dos demais poderes. Digo
dos demais poderes porque entendo que o Legis
lativo é o único Poder que sempre é composto
peJos eleitos pelo povo. Acho que este tem legiti
midade suficiente e necessária para proceder à
fiscalização extema de todos os atos administra
tivos, de todos os órgãos públicos vinculados a
quaisquer outros poderes. Vejoque o pensamento
geral, que hoje se apreende nesta Casa, busca
restaurar não apenas as suas prerrogativas, mas
exercê-Ias, com eficiência, com eficácia, estando
no caminho da descentralização do exercícío de
todas as suas funções: da função legislativa, da
função não menos importante da fiscalização fi
nanceira-orçamentária, ou até da função adminis
trativa que lhe é peculiar; da função jurisdicional
que também, em certos casos, lhe pertence, e
até da função como um foro de debates nacional.
Há um sentimento no sentido de centralizar, tanto
quanto possível, essas atividades, na presunção
de que, se o Congresso Nacional é o espelho
do povo brasileiro, uma Comissão constituída em
observânc/à ao principio da participação propor
cionai dos partidos é um espelho do Congresso.
As comissões são divididas sempre em razão da
matéria, tanto na Câmara dos Deputados quanto
no Senado Federal para obviar-se seu funciona
mento. Creio que deveriamos eliminar, o máximo
possível, a formação de Comissões especiais ou
mistas. As Comissões do Senado e da Câmara
funcionariam obrigatoriamente em conjunto
quando em razão da matéria fossem congêneres.
E se funcionassem assim, para o acompanha
mento da elaboração das propostas do Orçamen
to plurianual e anual, ainda no Executivo, teriam
condições posteriormente de exercer o trabalho
de fiscalização da excecução, posteriori, e exter
namente.

Creio que esta matéria deveria ser disciplinada
de forma sucinta, mas que restituisse efetivamen
te ao Poder Legislativo as suas prerrogativas e
lhe desse condições de aparelhar-se devidamen
te, para, com eficiência, com eficácia, desenvolver
e exercitar essa sua função que atual e modema
mente me parece ser das mais importantes do
Poder Legislativo.

A propósito .disto, e atendendo a uma solicita
ção de V. Ex-, já encaminhei as sugestões que
consegui sintetizar a partir da doutrina constituo
cíonal, a partirdos debates aqui travados e, sobre
tudo, das sugestões dos Parlamentares. porque
essas sempre me parecem qualitativamente supe
riores àquelas que nos são trazidas por profes
sores ou teóricos que ainda não tiveram vivência
política. Há uma extraordinária diferença de quelí-
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dade entre as opiniões dos teóricos, constitucio
nalistas e as opiniões daqueles que, não sendo
faltos também de competência teórica, tiveram
uma vivência política e já conhecem o Poder Le
gislativo, como felizmente se trata do caso de
quase todos nós.

o SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) 
Oostaria de ouvir o Constituinte Hélio Manhães.

o SR. CONSmUlNTE HÉuo MANHÃES 
O único ponto que me desperta a atenção... Em
determinado momento da minha vida pública
já exerci um mandato como Vereador, dois como
Deputado Estadual, e este é o segundo como
Deputado Federal- estava eu na assessoria da
Assembléia Legislativado Estado do Espírito San
to, mas na expectativa de disputar uma próxima
eleição. Naquela época, assessorava o Deputado
Nyder Barbosa, então Líder da bancada do meu
partido, o PMDB, e lhe apresentei a seguinte ques
tão: não consigo entender que caiba privativa
mente ao Govemador de Estado ou ao Presidente
da República, que têm suas julgadas por um Tri
bunal de Contas, a competência de indicar o no
me de quem vai integrar esse mesmo Tribunal.
Isto é, eles indicam seus apaniguados políticos,
seus amigos, para que eles, como seus correligio
nários, julguem. as suas próprias contas. Acho
isso uma coisa esdrúxula, absurda e contraditória.
É uma aberração que as contas de um Gover
nador de Estado sejam julgadas por alguém que
facciosamente, até por constrangimento, não tem
como impugná-Ias. Nunca me conformei com
isto e manifestei minha opinião ao Líder Nyder
Barbosa. Hoje, nesta Subcomissão, tive a alegria
de ler uma das propostas oportunamente apre
sentadas por um colega de bancada, que sugere
que essa escolha seja feita pelo Congresso Nacio
nal, ou por outro critério qualquer, mas jamais
por este que está consagrado no texto constitu
cional. Este é apenas o detalhe que gostaria de
argüir, porque tem o meu integral apoio a mu
dança da regra constitucional que trata da maté
'ria, alterando-a para moralizar o texto constitu
cional. O Tribunal de Contas não deve ser cabide
de emprego, lugar para final de carreira, aposen
tadoria de políticos. Também não concordo com

. isto. Acho que se deve argúir principalmente a
idoneidade e a competência de quem vai ser
membro do Tribunal de Contas. Não admito que
seja final de carreira para políticos que se aposen
taram porque não têm mais votos.

Sr. Presidente, vou declarar aqui também algo
que ocorre no meu Estado, o Espírito Santo, e
deve ocorres em outros Estados da Federação
representados por colegas Constituintes desta

I Subcomissão. Quando chega o último ano de
um mandato, muitos políticos, verificando que
estão no ocaso de suas carreiras, que estão decli
nando, que não têm mais possibilidades eleitorais,
fazem um conchavo com o Govemador de Esta
do, cedem sua vaga para o suplente e vão para
a vitaliciedade de um tribunal. Esse procedimento
é imoral e devemos condená-lo, A partir daí, con
cordo com qualquer critério a ser adotado nesta
Subcomissão no sentido de rever, de modificar
esse texto, moralizando esse aspecto da fiscaliza
ção, controle de contas de Prefeitos e Governa
dores de Estado, o que inclui por extensão, na
minha análise, o Presidente da República, que

não foge à órbita, pois a nível federal também
têm ocorrido casos dessa natureza.

O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) 
Gostaríamos de ouvir o Constituinte Nelson We
dekin. Antes, porém, ouviremos o Constituinte
Henrique Córdova.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, também acho que devemos
procurar todas as formas possíveis para que seja
revestida de moralidade a nomeação do Conse
lheiro do Tribunal de Contas ou dos Ministros
da Corte de Contas ou do Tnbunal de Contas
da União.

Entretanto, parece-me que presentemente os
corpos colegiados, encarregados de aprovar ou
de examinar os nomes indicados, quer pelos Go
vemadores de Estado, quer pelo Presidente da
República, não têm cumprido com exação as suas
funções. Os Conselheiros do Tribunal de Contas
da União,são nomeados pelo Presidente da Repú
blica, após a aprovação pelo Senado Federal. Nos
Estados, os Conselheiros dos Tribunais de Contas
também são levados ao crivo das Assembléias
Legislativas. Outro problema que diz respeito ao
funcionamento - e que tem alguma relação com
o que declarou o ilustre orador que me precedeu,
Constituinte HélioManhães - é que .os pareceres
dos Tribunais de Contas não são terminais, pois
estão sujeitos à aprovação, nos Estados, das As
sembléias Legislabvas; nos Municípios, das Câ
maras de Vereadores, e no plano federal, do Con
gresso Nacional. De sorte que me parece que
o mal tem sido mais das instituições do que da
forma de provimento dos cargos. Entretanto, sou
um dos que não se opõem a que se procure
aperfeiçoar o sistema com vistas a revestir do
máximo possível de moralidade essas nomea
ções.

O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) 
Gostaria de ouvir o Constituinte Nelson Wedekin,
a propósito da matéria que está sendo discutida.

O SR. CONSmUlNTE NELSONWEDEKJN
Tenho a clara impressão, Sr. presidente, de que
as referências que desejava fazer estão feitas.Ape
nas um pouco no rastro das considerações do
Constituinte Henrique Córdova, queria lembrar o
seguinte: na verdade, a indicação dos Conselheí-.
ros ou dos Ministros dos Tribunais de Contas
compete, num primeiro momento, ao Presidente
da República ou ao Poder Executivo, cabendo
à Assembléia ou ao Senado - dependendo do
caso - a aprovação. Mas há uma diferença enor
me entre uma coisa e outra. Se no Senado ou
na Assembléia nos apresentam um nome para
ser aprovado ou rejeitado, as coisas ficam extre
mamente difíceis. Até a rejeição fica difícil. Isso
é algo real, verdadeiro. Creio que a iniciativa do
envio do nome não pode ser do Poder Executivo,
porque este é o Poder que vai ser fiscalizado.
Embora a última decisão, a decisão verdadeira,
seja da Assembléia ou do Senado ou - nas pro
postas que estão aqui - do Congresso, pare
ce-me que a iniciativa da proposição do nome
deve ser também do Congresso, porque há uma
diferença muito grande entre isso e termos que
decidir sim ou não em relação a determinado
nome. Creio que esses nomes têm que ser indica
dos e escolhidos pelo Congresso, e cada vez mais

. me convenço da necessidade de adoção de man
dato temporárío para esses juízes e Conselheiros.

O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) 
Gostaríamos de ouvir o Constituinte Manoel Ri
beiro.

O SR. CONSmUINTE MANOEL RIBEIRO 
Sr. Presidente, nada tenho a acrescentar, a não
ser em relação ao que o Constituinte Nelson We
dekin disse no finalde seu pronunciamento, sobre
a apresentação do nome. Se fosse pelo Congres
so, quem enviaria o nome? É só esse detalhe
que questiono. Como surgiriam os candidatos?

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Tenho uma idéia para compatibilizar essa pro
posta ou essa intenção do Constituinte Nelson
Wedekin. Nocaso, se o Executivo elaborasse uma
lista - vamos dizer - de três ou de seis nomes,
o Poder Legislativo escolheria um. Essa seria tal
vez uma forma de contornar o problema da inicia
tiva

Um assunto que eu gostaria de comentar ainda
- embora não diga respeito exatamente a esse
tema, mas tem correlação com ele - é o proble
ma da aposentadoría, que foi, de certa maneira,
abordado pelo nobre Constituinte Henrique Cór
dova.

Neste projeto do PFL, estamos propondo o se
guinte: ninguém pode aposentar-se, se não tiver
no mínimo 20 anos de contribuição previdenciária
ao lNAMPS ou ao órgão federal ou estadual para
o qual contribua. Por quê? A Justiça tem sido
pródiga em criar mecanismos que depois são
estendidos aos tribunais, às procuradorias e a ou
tros órgãos, onde vemos verdadeiros infantes 
se é que podemos chamá-Ios assim - aposen
tando-se em função da contagem de tempo em
dobro etc. Este é um problema sério, porque a
opinião pública não tem aceito essa fórmula. Há
inclusive alguns casos no Paraná que foram re
centemente levados à opinião pública, casos de
pessoas que se aposentaram com tempo de tra
balho que ultrapassa sua idade. Este assunto não
faz parte do tema, mas vem à colocação no me
mento, porquanto os Tribunais são vftimas desse
tipo de comportamento. Não é o caso - repito
- da nossa Comissão, mas temos que encontrar,
tanto quanto pOSSÍVel, um dispositivo que seja
incontornável, porque o Tribunal superior cria
vantagens que, por capilaridade, vão-se estenden
do aos Tribunais estaduais, aos juízes, depois aos
órgãos de controle de contas, às procuradorias
e, de repente, nós nos surpreendemos com as
aberrações dessas aposentadorias precoces que
violam até o princípio da aposentadoria, que é
justamente o de garantir a alguém, ao fim da
sua atividade laboral, uma velhice amparada. Era
a consideração que queria apresentar sobre esse
tema. De resto, acho que tudo já foiaflorado aqui.
Creio que pouco teria a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) - O
Sr. Relator teria algo a aduzir? (Pausa)

Nobres Srs. Constituintes, segunda-feira, dia 4,
às 17 horas, haverá uma reunião de avaliação
que poderá ser realizada neste plenário ou no
andar superior. Considero da mais alta impor
tância o comparecimento dos companheiros. Isso
porque o Sr. Relator já está antecipando a data
para entrega do trabalho. Será uma reunião para
avaliação relevante. No dia 5, terça-feira, às 10
horas, haverá uma reunião de audiência pública
também importante sobre "O Poder Legislativo
e a Sociedade"
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Sãoconvidados o Díap, através do Dr. Ulisses
Riedel de Resende, a CACB, com o Dr. Amaury
Temporal; a Liderança Comunitária do CONAM,
Vereador João Bosco da Silva; UPI, o Deputado
Estadual LuizAlberto de Oliveira e UVB, o Verea
dor Paulo Sil\as. No dia 5 de maio, às 17 horas,
haverá exposição sobre o tema "Valorização do
Poder Legislativo", com a participação dos Presi
dentes de Assembléias Legislativas, representa
dos pelos Presidentes das Assembléias Legisla
tivas dos Estados de Minas Gerais, do Rio de Ja
neiro, de Goiás e do Rio Grande do Norte. Por
que não se encontra aqui São Paulo?

O SR. PRESIDENTE (Farabulini Júnior) - Na
da mais havendo a tratar, vou encerrar os traba
lhos da presente reunião. Está encerrada a reu
nião.

ATADA 4" REUNIÃO EXTRAORDlNAAIA

Às dezessete horas e dez minutos do dia vinte
e nove de abril de mil novecentos e oitenta e
sete, em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Poder
Legislativo, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Bocayuva Cunha. Compareceram os Se
nhores Constituintes: Henrique Córdova, Farabu
lini Júnior, Victor Faccioni, José Jorge, Rubem
Branquinho, VmíciusCansanção, Jesualdo Cavai
canti, Nelson Wedekin, José Guedes, VivaldoBar
bosa, Jorge Hage, Hélio Manhães e Alvaro Anto
nio, da Subcomissão do Poder Legislativo,e Moe
ma São Thiago, Mozarildo Cavalcanti e Geraldo
Melo que não são membros desta Subcomissão.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos com a dispensa
da leitura da ata anterior, por ter sido a mesma
distribuída aos presentes e, a seguir, aprovada.
Anunciou a presença dos Senhores Nelson Mar
chezan, Flávio Marcílio e Minsitro Célio Borja, ex
Presidentesda Câmara dos Deputados, todos eles
convidados para a Reunião de Audiência Pública
destinada ao debate sobre "Prerrogativas do Po
der Legislativo". O Relator da Subcomissão, Se
nhor Constituinte José Jorge, fez uma apreciação
em tomo do tema, referindo-se principalmente
aos tópicos mencionados pelos expositores. Se
guiu-se a fase de debates, com colocações dos
Senhores Constituintes: Farabulini Júnior, Victor
Faccioni, Henrique Córdova, Jorge Hage e Rubem
Branquinho. Também o Senhor Presidente, Cons
tituinte Bocayuva Cunha, ao agradecer a partici
pação dos três convidados, particularizou a rele
vância do assunto e sua importância para a orien
tação dos trabalhos da Subcomissão. ENCERRA
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às vinte e uma ho
ras e dez minutos. As notas gravadas, depois de
transcritas, farão parte destes registros, publican
do-se a sua Íi1l:egra no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte. E, para constar, eu, Maria Lín
da Morais de Magalhães, Secretária, lavrei a pre
sente ata que, após a sua leitura e aprovação,
será assinada pelo Senhor Presidente Constituinte
Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão do Poder le
gislativo.

A Se" Secretária procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

(É aprovado pedido de dispensa da leitura
da ata)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Esta
Comissão, hoje, tem a grande honra de receber
três dos mais ilustres homens públicos do País,
que, inclusive tiveram a incumbência de presidir
a Câmara dos Deputados pelo período de 10
anos: Flávio Marcílio, presidiu-a nos anos
1973n4; 1979/80 e 1983/84, por seis anos, por
tanto; Célio Bolja presidiu-a em 1975n6; Nelson
Marchezan em 1981182.

Recebemos da Casa a incumbência de tratar
do capítulo Poder Legislativo da Constituinte e
não poderíamos deixar de fazer o possível para
recebermos os três, que, com experiência, com
petência, dignidade, patriotismo, amor à demo
cracia, podem dar uma contribuição que reputo
como, talvez, a mais valiosa para esta Comissão.
Se V. Ex-s estiverem de acordo, passo a palavra
ao ex-Deputado Flávio Marcílio,que terá 20 minu
tos, mais 10 a seu critério, para fazer a exposição,
e depois convidarmos o Ministro Célio Borja e
o ex-Deputado Nelson Marchezan e iniciarmos
a sessão de debates. Com a palavra o ex-De
putado Flávio Marcí/io.

O SR. FlÁVIO MARcluo - Meu caro Presi
dente Bocayuva Cunha, querido amigo; meu caro
Ministro,companheiro de muitas lutas, Célio Bor
ja; Presidente e Líder destacado desta Casa Nel
son Marchezan. Srs. Constituintes, Srs. Jornalis
tas, o convite que o Constituinte Bocayuva Cunha
me fez, para falar, nesta Subcomissão, sobre o
Poder Legislativo, notadamente sobre suas prer
rogativas - que vou chamar atribuições do Poder
Legislativo - muito me agradou, porque nesta
Casa, junto com Célio Borja e Djalma Marinho
de saudosa memória, travamos, por mais de 10
anos, grande batalha pela valorização do Poder
Legislativo.Evidentemente, não alcançamos o de
sejo, mas não posso dizer que a luta tenha sido
perdida. Na administração do Presidente Nelson
Marchezan algumas consquistas foram feitas atra
vés de uma emenda constitucional apresentada
pelo então Ministro da Casa Civil do Presidente
Figueiredo, Leitão de Abreu. Minha luta mais des
tacada como Presidente da Câmara foijustamen
te modificar a legislação existente sobre o Poder
Legislativo.

A Revolução de 64, que conviveu com o pro
cesso eleitoral- sob esse aspecto uma revolução
soi generls - teve, no entanto, apesar de man
tido o Poder Legislativo,evidente má vontade con
tra o funcionamento deste Poder. O que agora
estou dizendo a V. Ex" repeti por três vezes na
Escola Superior de Guerra, mostrando justamen
te a má vontade do ciclo revolucionário em rela
ção ao Poder Legislativo brasileiro. Era preciso
modificar isso, colocar o Poder Legislativoà altura
de sua verdadeira atnbuição. Reconheço que nos
países democráticos - e, acrescento, represen
tativos - no seu sistema de poderes, o Poder
Legislativo é inegavelmente a mais alta expressão
da soberania nacional. Por que? Por ser constí
tuido por um conjunto de todos os fatores, de
todos os elementos, de todos os componentes
da sociedade a que todos pertencemos. Por isso
mesmo, é o mais representativo e, além dessa
representatividade, é justamente o poderque deve

disciplinar todos os outros poderes - daí sua
importância no sistema constitucional democrá
tico, acentuadamente no sistema constitucional
brasileiro.

Encerrando, por exemplo, a Sessão Legislativa
de 1983, dizia que o Poder Legislativo é o poder
por excelência. Esta particularidade explica a na
tureza febril da atuação parlamentar. Nenhum
parlamento do mundo caracteriza-se pelo maras
mo e o Congresso brasileiro não constitui exceção
à regra. O ritmo fervilhante vivido nesta Casa, o
choque de opiniões, o debate até mesmo, por
vezes, com atritos que se tomaram inevitáveissão,
contudo, aspectos que dizem bem com o poder
que, com a separação de poderes próprio do regi
me repuplicano e democrático, é o que reflete
melhor as aspirações populares. O Parlamento
é a voz do povo e o nosso povo busca uma dire
ção. Não foi esta uma afirmativa isolada, foi repe
tida constantemente. Quando, por exemplo, o
Presidente Médici chegou a dizer que imperavam
duas ordens no Brasil, onde havia segurança, paz
e tranqüilidade: a ordem constitucional e a ordem
dos atos institucionais, eu, na ocasião, Presidente
da Câmara, respondi de imediato, um discurso
proferido na mesa da Presidência: "Por que não,
Presidente, uma ordem única, a ordem constitu
cional, prevalente sobre todas as demais ordens,
como aquela que deve realmente ordenar o siste
ma jurídico do País ou, mais expressamente, nos
so estado de direito?" Ainda, para não citar tantos
pronunciamentos feitos, disse, em 1980: "Consi
dero-me, no momento tão-somente a serviço da
instituição". Elemento de um partido, fui cedido
ao serviço da instituição e assim, em relação a
ela é que faço meu compromisso prevalente de
lutar pelas suas atribuições nesta batalha, que é
de todos nós, para a implantação no Brasil de
um estado de direito. Dizia que ninguém pode
servir a dois senhores, porque há de odiar um
e amar outro, pode afeiçoar-se a um e desprezar
o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza.
Está no Evangelho de São Mateus. Por isso, pro
curei fazer passar nesta Casa uma emenda consti
tucional, sobre a força do Poder Legislativo, que
pusesse de lado a má vontade do ciclo revolucio
nário expresso na Constituição vigente quanto ao
poder de dar - que é a vontade de todos nós
- a força que este poder deve merecer. Instituí
uma comissão interpartidária, da qual o Presi
dente foiDjalma Marinho e o Relator foio brilhante
Deputado, e hoje Ministro do Supremo Tribunal
Federal, aqui presente, Célio Borja. Esta Comis
são foi composta de elementos dos dois partidos
existentes proporcionalmente, ainda com a contri
buição do Senado Federal, através de emendas
enviadas pelo Presidente do Senado de então,
Senador LuizViana, que as mandou dizendo que
eram "o mínimo necessário ao livrefuncionamen
to do Poder Legislativo brasileiro". O trabalho rea
lizado por Djalma Marinho, Célio Borja e tantos
outros Deputados que compuseram a comissão
não precisa ser elogiado, vale pela própria expres
são dos componentes dela. Foi um trabalho notá
vel, entretanto, não conseguimos fazer passar a
emenda constitucional das prerrogativas de nosso
Poder. Fomos derrotados. A Oposição compa
receu, em sua massa quase totalidade - faltaram
muitos Deputados - e do nosso partido apenas
uns 15 ou 16 votaram a emenda por nós apresen
tada. Alquns Deputados chegaram a votar contra
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a emenda dizendo - desculpem-me a expressão,
que não é minha, mas deles, apenas a repito 
que foi como se tivessem sido estuprados. Vota
ram contra os seus próprios direitos. Não quero
citar nomes, que são conhecidos, mas o fato é
realmente verdadeiro. Perdemos essa arrancada.

Volto à Presidência, com uma nova luta para
a valorização do Poder Legislativoatravés de vota
ção. O Presidente Marchezan, em sua presidência,
também lutou para que isso fosse obtido, e o
mais que conseguimos - como já salientei ante
riormente - foi a emenda constitucional apre
sentada pelo Presidente Figueiredo, elaborada pe
lo Ministro Leitão de Abreu. Há alguma coisa boa
nessa emenda; não o que desejávamos, mas já
foi um passo para se alcançar maior âmbito de
ação.

Eleito Presidente da Câmara, o Deputado Ulys
ses Guimarães teve uma atitude bonita - só de
início. Nomeou uma Comissão, da qual V. Ex",
Sr. Presidente, e eu fazíamos parte. E V.EX,Cons
tituinte Bocayuva, Cunha, deve lernbrar-see ence
nou um movimento para que eu fosse presidente
dacomissão, quando eu recusei terminantemente
- já havia o presidente nomeado e eu estava
alipara trabalhar. O presidente, o saudoso Cesário
Cardoso, foi muito bom, o Relator foi Cássio Gon
çalves, que teve comportamento excelente, e fui
nomeado Relator da parte geral 'do Poder Legis
lativo. Apresentamos uma emenda completa. Os
sub-relatores eu, Aécio Cunha, Oswaldo Uma fi
lho chegamos a um resultado mais ou menos
satisfatório e entregamos a emenda ao Presidente
Ulysses Guimarães, que a engavetou e jamais a
colocou em votação no Plenário do Congresso
Nilcional. E o fez com pesadas críticas da impren
sa e, por que não dizer, do povo em geral contra
nossa instituição parlamentar. Alguns destaques,
como problemas de salários, que estavam resol
vidos na emenda, serviram de alvo para se dene
grir o Poder Legislativo brasileiro, e tudo aquilo
teria sido evitado se a emenda tivesse sido posta
em votação. Mas havia, ainda, diversos outros
pontos que valorizavam nosso poder, notadamen
te a extinção do chamado decurso de prazo 
a lei ser aprovada por decurso de prazo-quando
a função legislativa é uma das mais nobres atribui
ções do próprio Poder Legislativo brasileiro. Mas
a emenda foi apresentada e dorme na gaveta do
Presidente da Câmara, Deputado Ulysses Guima
rães. Como pretendo dar uma contribuição a esta
Subcomissão, não adiantam a parte retórica e
a parte jurídica; o que importa é ser ouvido, na
medida em que quero ser útil a ela, sobre a parte
prática, objetivar o que necessitamos para se con
seguir o melhor funcionamento do Poder Legis
lativo brasUeiro.

As questões relativas às Comissões de Inqué
rito. A Comissão de Inquérito funciona, mas não
tem objetividade: não tem aplicabilidade - o que
a Comissão discute, fica morto. Então, se requer
uma Comissão de Inquérito que nada resolve.
Modificamos, na época, o sistema de Comissões
de Inquérito. Mantivemos o mesmo número, a
formação, mas com livre funcionamento e, ao
lado disso, a garantia das despesas para o funcio
namento dessas Comissões -até então a Comis
são não tinha esse direito, porque se a Presidência
precisasse deslocar-se de um lugar a outro, não
dispunha de recursos para fazê-lo. Isso não podia
continuar. Ao lado do funcionamento das Comis-

sões de Inquérito, há uma parte que julgo a mais
importante para a efetividade da força do Poder
Legislativo brasUeiro. Encontrei na Constituição
alemã o chamado direito de petição e alguns fun
damentos para o que ia propor - há também
na Constituição japonesa, com o mesmo sentido
- e acrescentei que, ao lado das Comissões de
Inquérito, deveria haver uma Comissão Perma
nente, comum às duas Casas, para o exame dos
atos polftico-administrativos do Poder Executivo,
alcançando a administração direta e indireta. Ain
da o que fosse apurado na Comissão Permanente
teria eficácia, porque a falta de cumprimento da
decisão importaria em responsabilidade penal.
Quando fiz essa emenda, o ílustre Constituinte
Bocayuva Cunha fez uma apreciação das emen
das que havia apresentado e perguntou-me o que
era aquilo, Vou explicar, por exemplo, a questão
referente à importação da came. Todos devem
ter lido nos jornais que o Governo nomeou uma
Comissão para apurá-Ia, cujo Presidente é o Fer
nando César. Não seria muito mais natural que
o problema fosse trazido à Comi'ssão Permanente
para ser apurado? Um cidadão do Govemo é acu
sado de haver gasto toda a verba destinada à
imprensa por um ano num só mês. Essa acusa
ção fica de graça? A Comissão apuraria. Uma
quebra dos direitos humanos, um atentado aos
direitos da pessoa humana, pra onde vai a discus
são do problema? A Comissão apura, examina,
fez seu julgamento e manda para o cumprimento
do Govemo, sob pena de responsabilidade crimi
nal. Este é o grande alcance da Comissão Perma
nente, comum às duas Casas. Disseram-me de
início, que a criação da Comissão Permanente
poderia conflitar com o art. 45 da atual Consti
tuição, que dá competência ao Congresso Nacio
nal de estabelecer e disciplinar a fiscalização fínan
ceira. Esse artigo é para fazer cumprir os atos
especificados no artigo anterior, da alçada do Po
der Executivo. Quer dizer, é uma comissão restrita
àquele assunto. Ao passo que o art, 45 da Consti
tuição diz:

"A lei regulará o processo de fiscalização,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, dos atos do Poder Executivo, inclu
sive os da administração indireta."

Refere-se aos atos consubstanciados no art. 44.
Então, essa Comissão é mais ampla, porque não
fazfiscalização financeira, mas fiscalização política
e administrativa e abrange os direitos referentes
à pessoa humana: dá força completa ao Poder
Legislativo brasileiro. A América do Norte pratica
isso sem haver um artigo específico na Consti
tuição. Digamos, por exemplo, agora, o caso do
chamado lrãgate. Há uma comissão de Depu
tados para apurar até onde foi o crime do Presi
dente Ronald Reagan ou dos outros participantes
do caso. A nossa Constituição estabelece exata
mente esta situação. Fica a de ordem constitu
cional. A comissão é permanente, funcional a
qualquer momento, para examinar o caso que
lhe for apresentado. Espero que a Subcomissão
aprecie devidamente este ponto, porque o julgo
da mais alta importância em relação ao Poder
Legislativo brasileiro.

Um outro ponto inovado compete ao Poder
Legislativo:diz respeito à tributação. Essa questão
fica um tanto relaxada pelo excesso de poder que
tem o Ministro da Fazenda em estabelecer as alí
quotas e outras coisas em relação à tributação.

Somos altamente criticados porque não pagamos
imposto de renda. Pagamos. Apenas uma parte,
tanto nossa, quando do Poder Judiciário, é isenta
do pagamento do imposto de renda. Mas a verda
de dura, nua e crua, é que o assalariado incorre
na maíor punição quanto ao pagamento do im
posto de renda. Então, fiz uma sugestão àquela
comissão, mas a proposta não foi aceita e foi
dito que, primeiro, se consultasse o Governo. Ora
uma lei constitucional não se faz mediante con
sulta ao Govemo. Ela deve resultar da vontade
Parlamentar, daquíloque julgarmos realmente ne
cessário. Então, a minha proposta na parte: "Tri
butação. Compete ao Poder Legislativo a tributa
ção..." diz: "Nenhuma tributação sobre o assala
riado poderá exceder de 10%, 15%,ou de 20%".
Lutei para que fossem estabelecidos 15%, mas
poderiam ser 10.Mas que se fixasse a tributação,
não a deixando ao arbítrio do Ministérioda Fazen
da, através das alíquotas, em que o imposto de
renda do assalariado dependendo do salário, vai
a 45, 50% do que realmente ele recebe. É um
fato a ser disciplinado. Então, todos incidem na
quele pagamento do imposto de renda.

Uma parte que dá destaque também ao Poder
Legislativo refere-se à sessão inaugural do Poder
Legislativo. Sempre inauguramos esta séssão
com o comparecimento do Chefe da Casa Civil,
que traz a Mensagem do Governo. É uma sessão
chocha. Poderíamos restaurar o que havia no tem
po da monarquia: a fala do trono. Na emenda
por mim enviada ao ex-Ministro Leitão de Abreu
havia esta sugestão, mas não houve meio de S.
Ex"aceitar. Não é apenas na monarquia. Na Amé
rica do Norte há a fala do Presidente da República
quando da sessão inaugural. Então, estzlbelecer
se-ia que "na inauguração da Sessão Legislativa
comparecerá o Presidente da República, para en
trega da Mensagem ao Congresso Nacional,
quando exporá a situação do País, seu plano de
Govemo e solicitará as providências que julgar
necessárias". Então, realmente ficaria uma sessão
solene e importante, e não uma sessão como
a que se faz,em que o Ministro-Chefe do Gabinete
Civil traz a Mensagem, aqui é lida pessimamente
e ninguém a escuta. Seria feito todo um aparato,
no sentido de se valorizar a abertura da Sessão
Legislativa. Assisti à sessão em que o ex-Presi
dente Richard Nixon compareceu à Assembléia,
em Washington, no Dia da Nação - parece-me
que é como eles chamam - e fez a abertura,
tão bonita. Restauraríamos um direito que tínha
mos, quando da monarquia, a fala do trono.

Outras modificações. Por exemplo, o Senado
Federal vota a autorização dos empréstimos. Mas
na autorização a que se refere a Constituição ex
cluiu-se a parteprincipal da votação dos emprés
timos: a apreciação dos empréstimos do Poder
Executivo, do Chefe do Governo, empréstimo da
União. O Senador vota empréstimo para muni
cípios, paraos Estados. E para o País? Quem
autoriza empréstimos para o Pais? Istoé o mais
importante porque o País é que vaí pagar os em
préstimos aos Estados e municípios.

Hoje, 30% da divida externa do País é prove
niente dos Estados e municípios. E ainda há a
dívida das entidades autárquicas, c4Ía responsa
bílídade é do País.

Então, a emenda por mim apresentada - vou
deixá-Ia com o Presidente, Constituinte Bocayuva
Cunha - é no sentido de que "compete ao Sena-
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do Federal autorizar o empréstimo da União, do
Estado e do Municlpio".E isto estava determinado
na própria Constituição do Império, parece-me.
Quando me refiro à monarquia, ao Estado Unitá
rio, uso a expressão Estado para diferenciar o
País do Estado do Piauí,meu Estado. Hojeo Esta
do está livreda operação. Então, quando o Sena
do Federal autoriza o empréstimo, examina não
apenas a aplicabilidade do empréstimo, como
também a viabilidade do seu pagamento, se se
pode ou não arcar com aquela despesa, que está
sendo autorizada pelo Estado. Deve-se examinar
no seu conjunto, para que, depois, não aconteça
o que hoje ocorre: o Brasil fez um empréstimo,
certo ou errado, mas o fez e hoje se discute sua
vitalidade, se a taxa de juros foi alta, se foi baixa,
se o spread é este ou aquele, etc. Então, isso
não pode ocorrer. O assunto tem de ser exami
nado com a responsabilidade não apenas de
quem empresta, mas do tomador, para que de
pois o tomador não venha com desculpas que
podem, na massa geral, aparecer como calote.

Além dessas modificações, sugiro várias outras.
Por exemplo, a escolha do nome do Presidente
do Banco Central tem de ser aprovada pelo Sena
do Federal. É um cargo importante. No Brasil,
desde o Govemo Figueiredo,já estamos com sete
Presidentes do Banco Central que vão tratar do
problema da dividaextema. É preciso acabar com
isto. Seu nome tem de ser aprovado pelo Con
gresso Nacional ou pelo Senado Federal, mas
tem de haver aprovação.

Extensão à participação dos parlamentares no
serviço diplomático do País. Quer dizer, o parla
mentar podeexercer uma função diplomática per
manente ou temporária, em missão cultural, sem
perda do mandato. Há vários outros pontos que
sugiro e que V. Ex'" poderão examinar mais ade
quadamente.

Mas chamo a atenção, especialmente, para o
problema da tributação. Não se deve deixar o
Ministroda Fazenda livrepara taxar, a seu bel-pra
zer, a renda do assalariado de modo geral, seja
o assalariado trabalhador, seja o funcionário pú
blico.

Sugiro uma composição mais firme sobre as
Comissões de Inquérito,com aceitação dessa Co
missão Permanente que julgo da mais alta impor
tância para o Poder Legislativobrasileiro.

Pela minha emenda, o pedido de informação
vaidireto ao órgão solicitado,não passa pela Casa
Civil. Para ser aprovado o pedido de informação
pela Mesa é uma luta; para ir para a Casa Civil
é outra luta; para sair da Casa Civil solicitado,
a luta ainda é maior. Quando chega à comissão,
o resultado que se pede não é mais necessário,
a Legislatura já passou. Então, o pedido de infor
mação deve ir ciiretamente ao órgão solicitado,
para dar mais força e mais valiaao que geralmente
se deseja saber.

Peço permissão ao Presidente Bocayuva Cu
nha, meu amigo, para deixar com S. Ex- a emenda
que apresentamos, salientando que a parte refe
rente à área econômica, à fiscalização financeira,
ao Orçamento, à participação dos Deputados na
relação das despesas do País, na elaboração do
Orçamento, não foi aceita pelo nosso amigo Os
waldo Lima Filho, que queria uma abrangência
muito maior, mais liberdade. Então, seria até con
veniente que o Constituinte Oswaldo Lima Filho,
como Relator, viesse prestar, aqui, algumas infor
mações.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - S.
Ex"já nos enviou a emenda de sua autoria.

O SR. FLÁVIO MARcfuo-Muito bom o traba
lho de Oswaldo LimaFilho à época. Eu teria ficado
com S. Ex', mas não o fizporque a emenda foi
feita para um regime ainda transitório de Consti
tuição. Tanto que V. Ex-'encontrarão, por várias
vezes, o chamado "estado de emergência", quan
do a tendência, logicamente, era de excluí-lo.Mas
a emenda foi feita tendo em vista a Constituição
então vigente, e não a que está sendo feita no
momento e que espero, realmente, alcance os
altos objetivos de toda a Nação brasileira. Dentre
os seus objetivos, que tenha destaque especial
o Poder Legislativo. Como salientei, inicialmente,
é ele a mais alta expressão da soberania nacional.

Muitoobrigado a V. Ex"' (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -In
dago do ex-Presidente FlávioMarcílio- e eviden
temente creio que a Subcomissão estará de acor
do com a sua decisão - se seria mais conve
niente a S. Ex"prestar-se a responder às eventuais
questões dos Constituintes ou se aguardaria a
intervenção do MinistroCélio Borja e do ex-Presi
dente Nelson Marchezan.

O SR. FI.ÁVIO MARCÍLlO - Esteja à vontade.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - En
tão, convido para assumir o lugar aqui na Mesa
o Ministro Célio Borja. Muito obrigado, ex-Presi
dente Flávio MarcO/o, pela sua brilhante contrí

.buição aos nossos trabalhos.

O SR. FLÁVIO MARduo - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Presidência quer ressaltar, mais uma vez,a impor
tância do depoimento do ex-Presidente Flávio
MarcO/o, a quem o Poder Legislativodo País tanto
deve. Apesar de S. Ex' ter presidido esta Casa
em períodos muito difíceis, todos sabemos do
seu patriotismo, do seu amor ao povo brasileiro
e à democracia. Muito obrigado, ex-Presidente
Flávio Marcílio- e creio que interpreto o pensa
mento unânime desta Subcomissão.

Neste momento, temos a honra de convidar
para usar da palavra o MinistroCélio Borja. Tam
bém, como já foi dito, S. Ex" foi Presidente desta
Casa. Honrou com seu trabalho, com sua firmeza,
a Presidência da Câmara dos Deputados no peno
do de 1975nS.

O SR. CÉUO BORlA - Sr. Presidente, Consti
tuinte Bocayuva Cunha, ilustre Relator,Srs. Cons
tituintes, senhores da imprensa, minhas senhoras,
meus senhores, creio que o ex-Deputado Flávio
Marcílio, ao historiar os esforços feitos, nos últi
mos anos, pela Câmara dos Deputados, para re
cuperar prerrogativas perdidas em razão do regi
me excepcional que vigorava no País, antecipou
um depoimento que também eu poderia prestar
a respeito. Por isso mesmo, desejo pedir permis
são para fixar-me em um ponto particular, o das
imunidades parlamentares, sem qualquer preten
são de oferecer articulada, proposta concreta,
mas apenas algumas idéias que certamente, por
bondade dos membros da Subcomissão, do seu
eminente Relator e do seu ilustre Presidente, po
derão servir para reflexão e oportuna articulação
dessas idéias em normas jurídicas. Creio que to
dos estão se recordando da luta que, neste parti
cular, empreendemos - o Deputado Djalma Ma-

rínho, já falecido e de saudosíssima memória, o
Presidente Flávio Marcílio e eu, acompanhados
de alguns companheiros da Câmara dos Depu
tados àquela época - visando a restabelecer a
proteção a que têm direito os parlamentares no
exercício do mandato. As idéias que coloco em
debate em grande parte se beneficiam da expe
riência que então colhemos. Penso eu, que será
útil rememorá-Ias para que o Legislador Consti
tuinte, agora reunido em Assembléia Nacional,
dê o equacionamento correto, mais compatível
com as novas aspirações desta Nação, no texto
da futura Carta. Peço licença ao Sr. Presidente
para ler as minhas colocações.

Por que uma sociedade igualitária haveria de
conceder a um ínfimo número de seus membros
imunidade à ação da Justiça e, mais ainda, isen
ção do cumprimento de leis crímínels a que todos
mais estão adstritos? E, além disso, por que asse
gurar a esses poucos afortunados a indenidade,
à incorporação às Forças Armadas, quando a Na
ção está em guerra e todos os seus filhos devem
lhe o sacrifício de sangue? Por que submetê-los
a foro especial, quando delinqüem, se todos, com
a exclusão apenas deles e de uns poucos mais,
respondem perante os seus juízes naturais? Tais
são os privilégiosbásicos dos membros do Parla
mento, sempre e cada vez mais questionados à
medida que as sociedades modernas se horizon
talizam, repelem as formas mais funcionais e, por
isso, respeitáveis de hierarquização e estratifica
ção social. Quando a Câmara dos Comuns ingle
sa viu-se assediada e invadida pelas tropas do
rei e por elas presos alguns dos seus membros,
cuidou logo que pôde de conceder-lhes certas
imunidades, a exemplo das que protegiam os lor
des, temporais e espirituais, com assento na Câ
mara Alta. Nada estranhável tal gesto em uma
organização políticaaristocrática como a britânica
do século XVII. Apenas assemelhou-se o plebeu
investido da representação do povo, ou terceiro
Estado, aos nobres, que desde sempre desfru
taram de imunidade em face dos juízes ordinários
de submissão apenas ao juízo do rei e da HIgb
Court of JustJce a 81gb Court of Parlamento
Os parlamentares, Honorable Gentlemen, co
mo eles são chamados na Inglaterra, passavam
a constituir um grupo social próximo à nobreza
e pertencer ao Parlamento de certa forma enobre
cia os seus membros, que se transformavam em
candidatos naturais ao pariato. Fenômeno seme
lhante verificou-se com o patrocínio legal em Ro
ma. Seullard lembra que, ali, então, a profissão
das leis era via de enobrecimento daqueles que,
não pertencendo ao patríciado pelo berço, con
quistavam a estima públicae as mais altas magis
traturas defendendo o interesse do povo e dos
desvalidos, como lembrei, calçado na lição do
mestre de Oxford, em alocuação ao Conselho
Seccional da OAB mineira. Porque tais antece
dentes e a utopia igualitária contemporânea não
são compatíveis é que a teoria Juspublicística hoje
predominante conceitua as imunidades parla
mentares como simples prerrogativas da função,
não como privilégiospessoais. Tal conceito esten
de-se por Igual às garantias da magistratura e
às que cercam os membros do MinistérioPúblico
e à nobre classe dos advogados. Geralmente as
pessoas esquecem que não são apenas os Parla
mentares que desfrutam dessas garantias: tam
bém outros servidores da Nação devem ser prote-
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gidos para poderem manter a sua independência
em face dos demais poderes públicos.

Ainda que o patrocínio legal e o exercício das
profissões acadêmicas e da função parlamentar
continuem sendo o primeiro degrau do cursos
honorum e a porta que se abre à conquista da
admiração pública, não mais conferem qualquer
vantagem pessoal aos seus agentes. Por isso mes
mo, é mais apropriado referir a prerrogativa parla
mentar à coorporação do que ao indivíduo, não
confundindo a consideração que este, eventual
mente, venha a merecer da sociedade, de que
é mandatário, o seu valor pessoal, com a garantia
juridica do exercício da função. Porque se trata
de exceção ao princípio da igualdade, uma vez
adotado este no texto da Constituição, também
nela deverão incorporar-se as imunidades parla
mentares.

Não se pode, uma vez que se adota o princípio
da igualdade jurídica, a igualdade de todos pe
rante a lei, deixar ao legislador ordinário a defini
ção das Imunidades parlamentares e as prerro
gativas do Parlamento. Isso deve ser feito na pró
pria Constituição, porque é uma exceção ao prin
cipio da isonomia. As disposições constitucionais
a respeito devem ser, a seu turno, exaustivas, nada
deixando ao legislador ordinário, a quem não será
dado restringi-Ias ou ampliá-Ias.

Em que consistem tais prerrogativas? Basica
mente na inviolabilidade por opiniões, palavras
e votos proferidos no exercício do mandato, na
imunidade à prisão e ao processo penal e na

, isenção dos deveres públicos impostos a todos
os cidadãos que importem em impedimento ab
soluto ao exercício do mandato político, que há

, de preferir e sobrelevar, sempre, a qualquer outro
múnus público. O privilégiode foro não é de rigor
no Direito Parlamentar Ocidental. No nosso siste
ma constitucional tem caráter cautelar, uma vez
que, estando o Parlamentar obrigado a responder
por crimes contra a honra, de forte conteúdo sub
jetivo,quis o Constituinte assegurar-se do máximo
de independência e isenção, possíveis, do órgão
judiciário competente, que, por determinação sua,
passou ser o Supremo Tribunal Federal.

Note-se que, no tocante a outros tipos penais,
o Parlamentar não pode ser submetido a julga
mento sem a prévia licença de sua Câmara, su
pondo-se que essa tenha, então, o juízo político
prévio da oportunidade e conveniência de entre
gar o acusado aos seus juizos naturais. Nada obs
tante, a atual Constituição instituiu a Corte Supre
ma como único foro competente para o processo
e o julgamento dos Parlamentares em matéria
criminal. É de se observar, que, em conseqüência,
ficaram eles sujeitos a juízo único, embora cole
giado, quando todos os demais cidadãos gozam
da garantia do duplo grau de jurisdição, perda
essa compensada, por certo, pela eminência em
que se situa a Corte na hierarquia judiciária, pela
distância que a separa das paixões polfticas, pela
sua condição de Tribunal da Federação e guar
dião de última e derradeira instância, da Consti

,tuição e das leis federais.

Vejamos como se ordenam as diferentes espé
cies de prerrogativas parlamentares. A inviolabi
lidade. A atividade desenvolvida dentro do Parla
mento por seus membros só é sujeita à autoridade
da Casa a que pertença. A esta compete, além
da autonomia administrativa e financeira, o poder
de polícia exclusivo sobre pessoas e coisas que

se encontrem no seu recinto. Nenhuma outra au
toridade, qualquer que seja a sua natureza ou
o seu grau hierárquico, pode exercer competência
ou jurisdição dentro dos limites espaciais da sede
da representação nacional. A inviolabilidade dos
Parlamenfares é, assim, a outra face da autonomia
e independência do Parlamento, em face dos de
mais Poderes do Estado. Como consectário, dão
as Constituições democráticas aos membros do
Parlamento a garantia da indenidade à lei penal
das palavras, opiniões e votos proferidos no exer
cício do mandato, os quais não constituirão delito
e, portanto, não responderão os Parlamentares
que os preferirem perante qualquer juízo criminal,
nem por eles poderão ser responsabilizados civil
mente.

A ressalva "no exercício do mandato" não mais
se encontra no texto do art. 32, caput, da Consti
tuição vigente, que excepciona dessa imunidade
à lei penal os crimes contra a honra, ainda quando
cometidos no exercício do mandato. Ela confere,
entretanto, corporativamente, a cada Casa do
Congresso Nacional o poder de determinar ao
órgão judiciário competente para o julgamento
a sustação do respectivo processo. E o art. 32,
§ 3°

A concepção que orienta o atual sistema de
imunidades parlamentares é, à sua vez, informado
pelas idéias de igualdade entre sujeitos de direito
e de defesa do Parlamento, como instituição, con
tra os outros Poderes do Estado. Assim, ao invés
de conceder ao individuo um privilégio pessoal
que fere o princípio de igualdade de todos perante
a lei, dá ao Poder Legislativoa faculdade de opor
se à ação de outro Poder na qual suspeita ou
vê tentativa de intimidação ou dominação de qual
quer de seus órgãos. O risco inerente a esse siste
ma é o de transformar um simples episódio judi
cial em conflito aberto entre as instituições do
Estado, cada qual suprema na sua própria ordem,
dado que, em razão do privilégio de foro dos Parla
mentares, são eles julgados pelo Supremo Tribu
nal Federal.

As imunidades processuais. Salvo a prisão em
flagrante, por crime inafiançável, o Parlamentar
não pode ser preso. Lavrado o flagrante, é ele
submetido à Câmara a que pertencer o preso,
para que autorize ou não a prisão. Nos crimes
comuns, os Parlamentares deles acusados res
pondem perante o Supremo Tribunal Federal e,
quando testemunhas, têm, por 30 dias, a prerro
gativa de serem ouvidos em local e hora de sua
escolha; além desse prazo, onde determinar a au
toridade judiciária competente. Nenhum poder
têm as autoridades policiais processantes sobre
os Parlamentares. Tema mais delicado é o que
diza posição dos Parlamentares em face do poder
de polícia. Dentro do recinto do Parlamento, sub
metem-se à autoridade da Mesa e, em especial,
a do seu Presidente, nos limites do Regimento
Intemo. Fora das fronteiras do Poder a que perten
cem estão sujeitos, corrio os demais cidadãos,
em razão da regra da igualdade, aos regulamentos
e normas administrativos e das autoridades com
petentes, assim como do Executivo e do Judiciá
rio.As ordens administrativas emanadas de agen
tes subaltemos da administração submetem-se,
porém, quando executadas contra Parlamentares,
às regras da chamada cortesia constitucional, que
envolve a consideração devida por agentes ou
órgãos de um Poder aos agentes e órgãos de

outro Poder. Esta é uma questão delicada, diga
mos, do Parlamentar que se vê em recinto ou
em local jurisidionado ou administrado por outro
poder público e que deve cumprir as regras ali
estabelecidas. Para trânsito de pessoas, para que
determinados atos se possam praticar, é preciso
pedir autorização do agente que tem o poder de
policia no local, por exemplo, para uma reunião,
estando os Parlamentares fora do recinto da Câ
mara ou do Senado. A que tipo de tratamento
fazem eles jus quando estão em território de ou
tros Poderes? Fazem jus pela regra da cortesia
constitucional, ao tratamento, digamos, de consi
deração que deve presidir sempre as relações en
tre agentes de Poderes diversos. Não se trata,
rigorosamente, de imunidade. Trata-se, na verda
de, de uma regra não escrita, construída pela dou
trina, no sentido de que, entre agentes de Poderes
diversos, deve prevalecer esse tratamento dife
rente, distinto, que se poderia resumir, talvez im
propriamente, ou menos perfeitamente, em uma
palavra que é a consideração.

Creio, Sr. Presidente, ser esta a contribuição
que poderia prestar à Comissão da Assembléia
Nacional Constituinte.

É claro que me submeto, também, ao questio
nário que porventura me queiram dirigir os emi
nentes Constituintes aqui presentes. E coloco-me
à disposição da Subcomissão para, em qualquer
outra oportunidade, prestar-lhe o tipo de colabo
ração que ela julgar útil e oportuna. É evidente
que tenho hoje as limitações da função judiciária
que exerço. Penso que, ainda aqui há que presidir
a regra de cortesia constitucional que me inibe,
evidentemente, de uma participação mais desem
baraçada nesse trabalho. V.Ex"' podem perfeita
mente bem aquilatar que a devoção pelo Poder
Legislativo, a vivência parlamentar que adquiri ao
longo de 20 anos, o apreço que me merece o
Parlamento, porque o servi nas suas horas amar
gas, tudo isso permanece na minha alma e cons
titui um patrimônio do qual não me desejo separar
nunca. Talvez, tenha sido a fase mais sofrida da
minha existência, mais frustrante, mas, ao mesmo
tempo, considero-a a mais gloriosa, porque nunca
tive a preocupação da biografia, mas, sim, a do
serviço à Nação e a sua mais importante institui
ção, que é o Parlamento.

Eu me permito, para concluir, apenas discordar
de uma palavra dita pelo meu queridíssimo ami
go, ex-Deputado e ex-Presidente, F1á\oio Marcilio.
O Poder é o Executivo. Ele é, por natureza, monár
quico, dispõe dos instrumentos de coerção que
tomam ou não efetivas as leis que os Parlamentos
votam. Agora, este Poder - o Poder Legislativo,
esta instituição, o Parlamento - foi criado exata
mente para limitar o Poder. E, basicamente, a
força dessa instituição é de natureza moral. Tanto
é de natureza moral que é o único Poder que
não se pode conceber desligado do princípio eleti
vo. O Poder é um fato, assim como se diz da
soberania dos Estados, que não decorre de ne
nhuma regra jurídica, mas é a manifestação da
capacidade de exercer domínio sobre certos terri
tórios; assim como se diz da posse territorial dos
Estados, regulada pelo uti ponldetls, pode-se
dizer que o poder é. Mas o que tomou esse Poder
que é, que deriva do fato, uma instituição social
mente útil foi o Parlamento, senão, o que seria
o Poder? Seriauma entidade moralmente despre
zível.Porque onde não há Parlamento, geralmente
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o Poder tende a servir aos interesses e ao aprazi
mento dos que govemam. É e tem sido sempre
o parlamento que tem limitando o Poder, coloca
do-se a serviço do interesse geral. Seria utopia
ou a contra-utopia imaginar a existência de um
Poder Executivo, para sermos mais precisos, a
serviço do povo, a serviço da sociedade, sem que
existisse Parlamento. Digamos, a força, os meios
de constrição podem estar durante algum tempo
a serviço do interesse geral, do interesse público,
mas não estarão todo o tempo se não existiressa
instituição que tira sua força do voto popular, da
escolha popular, que é o Parlamento.

Daí,Sr. Presidente, o apego que tenho à institui
ção. E, embora sujeito, hoje, às limitações do car
go judiciário que exerço, coloco-me à disposição
de V. Ex' e demais membros da Subcomissão
para responder ao que me queiram perguntar
e, no futuro, se V. Ex- entenderem útil,para qual-
quer tipo de colaboração também. -

Muitoobrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradecemos ao MinistroCélio BOIja pela mag
nífica contribuição. Temos o prazer e a honra
de convidar o ex-Presidente e Líder Nelson Mar
chezan.

Se me permitem os colegas e o eminente Líder,
gostaria de dizer em duas palavras - na primeira
pessoa - que depois de tantos anos privado de
exercer a vidapública por força da chamada Revo
lução de 1964, fui eleito Líder da bancada do
meu partido no ano de 1983, quando aqui chega
va. Foi ai que tive o prazer de conhecer o nosso
principal adversérío, que era o Líder do Partido
do Governo, Nelson Marchezan. Foi nesse perío
do, em que me encontrava em campo absoluta
mente oposto ao dele, que aprendi a admirá-lo
e a respeitá-lo pelas suas qualidades de homem
público, de democrata, a quem um dia a História
deste País fará justiça pelo papel importante que
prestou, no período de transição democrática por
que o País passou!

Agradeço a V.Ex'" pela paciência com que me
ouviram, e passo a palavra ao eminente ex-De
putado Nelson Marchezan.

O SR. NELSONMARCHEZAN - Sr. Presiden
te, Sr. Relator, Srs. Constituintes, eminentes ex
Presidentes Célio Borja e Flávio Marcílio, meus
amigos que aqui se encontram, altos funcionários
da Câmara dos Deputados e desta Subcomissão,
depois das palavras do eminente ex-Presidente,
melhor seria que eu não falasse. Seguramente,

,sairia daqui com melhor imagem, do que depois
da minha exposição. Mas devo declarar, evidente
mente, que me sinto imensamente honrado por
estar aqui e, sobretudo por ver os nobres e emi
nentes colegas labutando para co~ir a Consti
tuição que o País almeja e quer.

O Poder Legislativo, ainda que realizeuma obra
magnífica e histórica, como está fazendo, não tem
sido nem mesmo agora perdoado pelas críticas,
muitas vezes injustas, da opinião pública nacional,
que sempre gostaria de ver mais realizações. Mas
é uma sina dos Parlamentares serem criticados
sempre, sofrerem a criticajusta e injusta, expostos
que estão à atividade. De forma que gostaria de
prestar minha homenagem aos eminentes cole
gas que, nesta Subcomissão e em outras comis
sões, tanto se esforçam no seu trabalho e formular
votos de que este esforço resulte na Constituição

que desejamos e, temos a certeza, V.Ex's haverão
de legar ao País. Não sei se minha contribuição
poderá ajudar em muita coisa à Subcomissão,
já agora prejudicada, porque vem depois da fala
dos eminentes e brilhantes homens públicos, a
quem a Nação tanto deve, FlávioMardlio e Célio
Borja. Pouco tenho a dizer e, seguramente, mais
tenho a endossar o que disseram do que propria
mente a acrescentar.

Todavia, entendo o poder Legislativo como
uma instituição com dois campos de ação, que
queria destacar. Primeiro, o das prerrogativas,
exaustivamente colocadas pelos dois oradores,
no sentido de que o Parlamentar tem de ter asse
gurado no direito de palavra, de voto e de opinião,
acima de qualquer coik, a imunidade parlamen
tar e material, a inviolabilidade. Isso tem que ser
constituído. Não pretendo relembrar os meus dis
cursos, a minha passagem pela Presidência, as
minhas palestras na Escola Superior de Guerra,
as emendas que ajudei a aprovar aqui, quer como
Líderdo Governo, quer como Suplente da Câma
ra e todo o mundo sabe a tarefa delicada do
Líderde Governo naqueles momentos difíceisque
aqui vivemos.

Tenho a honra de ter saído daqui com uma
democracia, quando havia entrado com o AI-5
em vigor, com o Poder Judiciário sem prerro
gativas e os Parlamentares sendo cassados. Ainda
assisti ao final das cassações. Quando deixei esta
Casa estava implantada a transição para a demo
cracia, com alternância de poder. Agora temos
de exercitá-lo.Mas eu gostaria de dizer que, res
guardadas essas características dos Parlamenta
res, essas imunidades, que tem que ser colocadas
de forma evidente e clara - e não tenho a acres
centar qualquer palavra ao que aqui foi dito 
trabalho interessante de ensaístas sobre a matéria,
encontrei palavras finais do Deputado CélioBorja
o grande pensamento de Montesquieu, que dizia
exatamente que o Poder Legislativo tinha nascido
para conter a ambição humana. No Poder Execu
tivo,o homem tem a tendência de buscar o poder
ilimitadamente.Se não há limite,ele vaiao absolu
tismo. E o Poder Legislativo, que nasceu para
conter a ambição e teve, no final do século XVII,
no século XVIII e começo do XIX uma importância
enorme, quase superando o Poder Executivo 
entramos no século XX com o Poder Executivo
avançando violentamente, criando novos meca
nismos - permaneceu acanhado. O século XX
caracteriza-se exatamente pelo fato de o Poder
Executivo dotar-se de mecanismos, de órgãos,
de assessoramento, de estatais, de empresas não
só nacionais, como até transnacionais, e de todos
os recursos humanos para exercitar o seu poder,
e o Poder Legislativo praticamente usando apenas
a sua palavra, a sua crítica, a opinião pública e
o debate e, com isso, evidentemente, não perden
do propriamente atribuições diretas, mas não
criando mecanismos. O grande desafio do Poder
Legislativo é reencontrar nas suas atribuições não
apenas, o poder de limitar a força do Executivo,
mas sobretudo o de estimular a ação do Executivo
para resolver os problemas democraticamente.
E aí, evidentemente, destacaria, talvezcomo uma
das tarefas mais importantes desta subcomissão,
estabelecer a fiscalizaçãodo Poder Executivopelo
Poder Legislativo. O art. 45 da nossa Constituição,
malgrado os esforços isentos dos ilustres ex-Presi
dentes da Cimara meus antecessores CélioBorja

e FlávioMarcílio, não foiregulamentado. Não con
seguimos fazer com que o Poder Legislativo en
contrasse uma forma de o mecanismo de exercer
fiscalização. Sobre o Poder Executivo. E todavia
eu acho que este é um ponto de que não podemos
abrir mão. É evidente que o Poder Legislativo,
quando debate as contas do País e outros assun
tos, exercita uma função da maior importância,
a formação da opinião pública, a formação de
repositórios de definições, o exame das contra
dições, das opiniões diferentes, enfim,elabora um
subsidio que a Nação toda vem buscar aqui e
é difícil de se avaliar. Mas sobre a fiscalização,
em si mesma, acho que não conseguimos avan
çar.

Avançando um pouco, começaria por dizerque
um dos defeitos que aqui encontramos refere-se
às Comissões técnicas: temos poucas comissões
técnicas, mas que são enormes. Temos uma Co
missão de Relações Exteriores com 60 ou 70
Deputados, uma Comissão de Justiça com o
mesmo número de repente, queremos que esses
60 ou 70 Deputados se preocupem com assunto,
digamos, referentea um pequeno país.

Enquanto isso, o Poder ,Executivo dispõe de
departamentos para assuntos ligados à América,
do Embaixador na Argentina, ao Embaixador no
Chile, dispõe de secretário para cada País, que
todo dia coleciona informações e acompanha os
assuntos. Então, evidentemente, que se tem que
buscar uma solução.

No meu tempo estimulei a formação de Subco
missões, não apenas das Relações Exteriores ou
da Justiça, mas dôs Transportes e outras. Corno
pode uma Comissão do Interioranalisar o proble
ma da Lagoa Mirim e, ao mesmo tempo, do rio
Amazonas? Como pode analisar o problema do
a1godãdno.Ceará, no Rio Grande do Norte, e
o problema do arroz na região sul do meu Estado?
É preciso especializaressas Comissões e dar-lhes
força para que possam decidir.Diria,dar instância
a essas Comissões para que possam realmente
instrumentalizaro restante da Casa. Não é possível
que, ao mesmo tempo, um Deputado, com pouco
assessoramento, possa acompanhar todos os as
suntos do Pais e ainda assegurar uma eleição,
que, como dizo nobre Constituinte Bocayuva Cu
nha, é uma coisa extremamente importante, mas
com a qual alguns não se preocupam tanto. Na
verdade, isso engendra outro problema, referente
à rapidez da decisão do Executivo contra a moro
sidade do Legislativo. Lembro-me de que, quando
queríamos que um projeto fosse votado em 45
dias, éramos acusados de estarmos violetando
a instituição - não vou dizer que vi projetos exa
minados em 23 horas no Senado, no final da
legislatura passada. Mas o Executivo, muitas ve
zes, tem razão em exigir uma resposta rápida.
O Legislativotem dificuldade de examinar rapida
mente 05 assuntos. Daí se criarem os mecanis
mos do Executivode retirar atribuições do Legis
lativo.Citoo Conselho Monetário Nacionaldo qual
o Legislativo abriu mão, que analisa programas
muito mais impÓrtantes do que a nossa lei orça
mentária. Votamos aqui o soldo dos militares, 05
vencimentos dos funcionários da Casa e das uni
versidades, que se votarmos ou não, serão pagos
todavia, a aprovação de grandes recursos que
mobilizam o País a produzir mais, a gerar mais
empregos e indústrias e até favorecersetores mais
privilegiados, não passam por este Congresso.
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Ficamos com a decisão relativa ao orçamento
fiscal, mas sobre o orçamento monetário, o previ
de~ciário, o Congresso não é ouvido.

O que se pode fazer com as estatais? O ex-Presi
dente Flávio Mardlio falou muito bem sobre as
contas da União, que levavam os munícíplos a
prestarem contas. Mas as estatais, o fizeram? Elas
hoje fazem programas muitas vezes até maiores
do que os de dois, três ou quatro Estados juntos
e - eu diria - até sem consultar o Presidente
da República. O orçamento monetário, o previ
denciário e o das estatais, só para citar alguns,
não passam por este Congresso. Perguntaria: e
se viessem a passar, estaríamos nós em condi
ções de avaliá-los e aprová-los sem modificarmos
as comissões técnicas? A verdade é que, no meu
entender, o valor intrínseco do Legislativo está
nas suas prerrogativas. Mas, também, o parla
mentar terá importância na medida em que se
impuser. Vi, pela televisão - desculpem-me se
analiso fatos recentes, mas eles colaboram com
a minha tese - que se vai construir, no Paraná,
a Rodovia do Café, e que se cogita da implantação
do trem-bala entre Rio, São Paulo e Minas, em
uma grande conexão. Tudo isso está sendo feito
sem que o Congresso seja ouvido, sem que avalie
a despesa e serão muitos bilhões de cruzados
a serem gastos. Pergunto: onde está o Congresso
Nacional para examinar a prioridade? No nosso
tempo, se dependesse do Congresso a aprovação
de verba para a Ferrovia do Aço, será que ele
teria aprovado? Seguramente, talvez teriam sido
feitos restrições a ltaipu, a Carajás e a Tucuruí.

Uso "nós referindo-me aos senhores; fui Parla
mentar e, se Deus e os eleitores quiserem, preten
do voltar a sê-lo. Será que nós, sem opinarmos
e examinarmos isso, estaremos exercitando as
prerrogativas do Poder Legislativo? Acho que te
mos que modificar esta situação.

Há pouco o ex-Presidente Flávio Marcílio fez
uma crítica no sentido de que a União não sub
mete seus financiamentos à autorização do Legis
lativo. Estou inteiramente de acordo, porque, se
vão realmente construir a Rodovia do Café, im
plantar o trem-bala, ou se vão fazer outras obras
que implicam largos financiamentos e endivida
mentos, é importante que se estabeleçam priori
dades para o Congresso examinar. Gastaram-se
bilhões de dólares de reserva e o Congresso Na
cional não foi ouvido a respeito. Ou o Parlamentar
enfrenta a questão de suas prerrogativas ou ficará
a discutir assuntos de somenos importância.
Lembro-me de que, quando Presidente da Câma
ra, recebi uma delegação de parlamentares norte
americanos - que sempre chegam aqui com
um bom avião, ficam um dia ou dois em Brasília
e depois vão para o Rio, São Paulo ou outro país
- em um trabalho realmente fantástico. No gabi
nete do Presidente da Câmara, um desses parla
mentares foi chamado ao telefone pelo Presidente
norte-americano. A noite, quando o Embaixador
oferecia uma recepção, assisti a um novo telefo
nema do Presidente americano para consulta,
pois tratava-se de projeto que esse Deputado tinha
apresentado. Para se construir um avião nos Esta
dos Unidos, a permissão tem de passar pelo Con
gresso. No Brasil, fazem-se acordos internacio
nais, fabricam-se aviões e tudo o mais, e o Con
gresso não é ouvido. Aatribuição de legislar sobre

, essa matéria parece-me uma parte importante,
. (para qual oostaría de chamar a atenção. Iriamais

longe: acho que o Congresso brasileiro não usa
o pedido de informação, que é um instrumento
importante, porque há limitações. Quando estava
aqui, só se podia pedir informação escorado em
projeto. Quando o pedido chegava à Mesa, para
ser relatado, morria. A autoridade que autoríza
a importação de carne ou de arroz e recebe um
pedido de informação sobre o porquê da impor
tação, com que recursos a fará etc, deverá ter
muito cuidado para tomar decisão de tal porte,
porque irá responder perante o Congresso. Ne
nhum funcionário gostará de vir a uma comissão
justificar-se por um erro que fez cometer, por uma
grosseria que cometeu, por um favorecimento
ou mesmo incompetência. Acho que, pelo lado
das atribuições, poderíamos seguramente fazer
o Legislativo ter mais importância e o Parlamentar
exercer, assim, fiscalização extremamente efetiva.

Poderia continuar falando sobre o assunto mas
gostaria de encerrar a minha exposição. Fui um
pouco provocativo, quando me referi às prerroga
tivas. Realmente tenho uma posição a favor do
parlamentarismo e acho que, se o Congresso ado
tar alguma coisa nesse campo, terá que pensar
no voto distrital, aliás com ou sem parlamenta
rismo. Pensando no voto distrital, gostaria de tra
zer para exame uma idéia. Vivisempre um dilema
entre o sistema puro americano ou inglês, que
elege um Parlamentar por distrito, é o sistema
alemão, que é misto, elege uma parte por distrito
e outra parte proporcionalmente. Depois tomei
conhecimento do sistema japonês. Inclino-me a
sugerir que se examine esse modelo japonês, do
qual não sei se há também alguma coisa do vene
zuelano. Consiste na escolha de três ou quatro
deputados por distrito. Esse sistema tem-se mos
trado muito estável e tem as vantagens do voto
distrital, sem a rigidez do voto distrital puro ou
o risco do misto. Favorece os grandes partidos,
mas também protege os pequenos. Ele não é
tão estimulante à ideologia partidária, mas não
acaba com ela. Dá-me a impressão, em um estu
do muito superficial, de que o voto distrital japo
nês, de três ou quatro parlamentares por distrito,
tem as vantagens, mas não tem os defeitos do
voto distrital que conhecemos e poderia adap
tar-se como uma luva para muitas situações que
temos. Não ocorreria aqui, por exemplo, o que
ocorreu com Winston Churchill, que ganhou uma
guerra e perdeu a eleição em seu distrito porque
uma parte do povo preferiu discutir o preço do
custo de vida, do feijão e do arroz, do Plano Cruza
do da Inglaterra, naquele tempo, a votar. Portanto,
acredito que esse modelo poderia até atender a
circunstâncias locaís de uma região. Com dois
es, não teria a cidade ou o município, a opção
de ter que votar em A ou B; poderia, então, eleger
AeB.

O sistema atual de votação, no meu entender,
tende a eleger em um futuro próximo apenas
o cidadão que tem um nome fantãstico, ou enor
me fortuna ou aquele que já tem o seu distrito

. eleitoral, porque quem não dispuser de umas des
sas três condições seguramente não poderá aspi
rar a competir no atual sistema. O voto distrital,
no meu entender, enseja que cada,um, com seu
físico, com menos recursos, possa percorrer todo
o distrito eleitoral, diminuindo a utilização do
avião, do automóvel, da propaganda, dos asses
sores e dos recursos, toma possível a eleição tam
bém a quem tem menos recursos.

Encerrando, se me permitem, faço minhas,
com muita honra, as palavras ditas aqui pelos
ilustres expositores ex-Presidentes Flávio Marcílio
e Ministro Célio Borja. Muito obrigado»»(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha)- O
Plenário agradece ao ex-Presidente e ex-Líder Nél
son Marchezan sua colaboração.

Vamos continuar a nossa sessão de trabalho,
passando a palavra ao nosso Relator, inscrito hOl"S
concour.

o SR. RELATOR(José Jorge) - Sr. Presidente,
Srs. ex-presidentes Aávio Marcílio, Célio Borja e
Nélson Marchezan, em primeiro lugar, e também
em nome da Subcomissão, gostaria de agradecer
a V.Exas. pela contribuição bastante valiosa para
os nossos trabalhos.

Gostaria, também, de dizer que, nas reuniões
em que temos convidados, nossa orientação tem
sido no sentido de deixá-los falar e nós, Consti
tuintes, falarmos somente o absolutamente indis
pensável, para que possamos tirar o máximo ren
dimento da presença deles em nossa Casa. Gos
taria de levantar um tema, para ouvir com mais
detalhes a opinião de nossos três convidados, em
bora tanto o ex-Deputado Flávio Marcílio como
o ex-Deputado Nélson Marchezan já o tenham
abordado.

Minha experiência como Deputado não é tão
grande como a dos ex-presidentes, mas já deu
para eu notar que, sem as comissões técnicas
terem funções mais abrangentes, será pratica
mente impossível melhorar o funcionamento da
Casa, porque é necessária, sem dúvida alguma,
a especialização, pois ela é que tomará o Poder
Legislativo competitivo em relação'ào Poder Exe
cutivo. Ou seja: jamais se poderá fiscalizar algo
que não se entende. É necessário que haja enten
dimento completo das questões a serem coloca
das. Nós, aqui na Subcomissão, temos defendido
o fortalecimento das comissões técnicas, que hoje
praticamente não têm funções, dando-lhes atri
buições tais como convocação direta de Ministros,
dentro da área pertinente a cada uma. Por exem
plo a comissão de Educação convocaria o Minis
tro da Educação e acompanharia a legislação or
dinária referente ao setor, porque muitas vezes
faz-se aqui uma lei e, na aplicação, a regulamen
tação conduz a caminhos completamente dife
rentes. Ainda nos lembramos da Emenda Consti
tucional João Calmon, que visava a aurnentaros
recursos para a Educação, mas, da maneira que
seria regulamentada pelo Executivo, acabaria por
dímuí-los, Evidentemente, as comissões também
teriam essa finalidade. Inclusive, poderiam criar
Subcomissões de lnquríto, para investigar deter
minados processos e exercer fiscaliZação sobre
órgãos do Executivo referentes à sua área de atua
ção - não apenas fiscalização financeira, mas
também a relativa a métodos, objetivos, dos pro
gramas e dos projetos. .

Sobre o tema o papel das comissões e sua
importância no Legislativo gostaria de solícítaraos
três ex-presidentes que opinassem, agradecendo
a S. Ex'", mais uma vez pela presença e esforço
para dar essa contribuição.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Com
a palavra o ex-Presidente FlávioMarcílio.

O SR. FLÁVIO MARC{UO - Devo informar ao
nobre Relator que a emenda constítucíonal que

l
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apresentei procura fortalecer as comissões per
manentes e disciplinar a sua existência porque
em verdade, notamos na Casa - eu tenho expe
riência nesse sentido - que muitas comissões
são criadas apenas para terem um Presidente e
um vice-Presidente. Com a extinção de certos fa
vores - que havia para os presidentes -, na
minha segunda presidência diminui o número de
Comissões. A atuação dessas comissões como
propôs V. Ex" está justamente no meu projeto
de emenda constituiconal e, ainda, com a facul
dade de a Comissão convocar diretamente, sem
passar pela Mesa, um Ministro,por exemplo, para
comparecer ao seu plenário.

Não pude explicar todos esses detalhes porque
vinte minutos são insuficientes para se falar tudo
sobre um projeto de prerrogativas do Poder Legis
lativo, que é muito grande. Mas repito entreguei
o projeto ao nobre Constituinte e Presidente Bo
cayuva Cunha que notará a existência desse disci
plinamento que V. Ex"propõe e que acho muito
justo.

Permita-me o Presidente e a Casa falar sobre
outro ponto de alta relevância que escapou por
falta de tempo. As prerrogativas tiveram como
maior obstáculo à aprovação justamente o de
curso de prazo. O decreto-lei vinha à Mesa, a
Liderançamanipulava a vinda do projeto e o prazo
se esgotava, fazendo com que o projeto fosse
aprovado por decurso de prazo. O que queremos
nós? Peço a atenção de V. Ex' Sr. Presidente,
para este ponto. O decreto-Iei fica restrito, apenas,
ao tempo de recesso parlamentar mas sua apre
sentação é obrigatório para que as lideranças a
favor do Governo não manipulem sua apreciação.
Inclusiveo prazo para sua apresentação ao Plená
rio é de 48 horas, sob pena de ser considerado
rejeitado. O mesmo acontece, não com a mesma
força, mas quase com o mesmo significado, em
relação aos projetos de lei enviados ao Congresso
Nacional, com prazos determinados para apre
ciação.

Pela Constituição vigente, o que acontece? As
lideranças e a Presidência do Congresso Nacional
manipulam o prazo, que se esgota e a lei é apro
vada por decurso de prazo. Agora, por exemplo,
há o decreto-lei que veio para cá, sobre o compul
sório da gasolina e outros. Foi o Plano Cruzado
11 que motivou o "badernaço", No entanto, o de
creto-lei precisava ser votado, mas as lideranças
do Governo e o Presidente do Senado não coloca
ram o projeto para apreciação. O prazo esgo
tou-se e o projeto foi aprovado - o bademaço
foi provocado não pelo povo, que foi contra ele,
rpas pelo Congresso, que não pôde votar.

O que está proposto na emenda, nobre Presi
dente, é que esgotado o prazo, o projeto de lei
é incluido, obrigatoriamente, nas dez sessões sub
seqiJentes e imediatas e se não for votado, esgo
tado o prazo, ele é tido como rejeitado. É uma
modificação completa da sistemática atual, para
tirar a força da executivo e valorizar a ação do
Parlamento. A lei decorre da votação do Parla
mento e não de sua omissão.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado ex-Presidente Flávio Marcílio.

Com a palavra o ex-Presidente e Ministro Célio
Borja.

O SR. CÉUO BORJA-Sr. Presidente, Sr. Rela
tor, desejaria lembrar um fato histórico. É que,

por uma necessidade end6gena do sistema de
exceção, que vigorou no Brasil até a revogação
do Ato Institucional rr 5, inverteu-se uma regra
do sistema constitucional brasileiro, que era a de
confiar ao legislador regimental a regulamentação
da atividade das comissões das duas Casas do
Congresso. Na emenda das prerrogativas, de que
fui relator, um dos cuidados que tive foi exata
mente o de propor a revogação dos dispositivos
da Constituição que se ocupavam de regulamen
tar a atividade das comissões. Porque é da natu
reza dos sistemas autoritários, por uma neces
sidade endógena desses sistemas que se tente
trazer para a Constituição a regulamentação estri
ta da atividade interna do Poder Legislativo. Se
alguma tentação há que ser evitada - peço licen
ça para dizer isso - é a de querer regulamentar,
na Constituição, como se devam constituir e com
portar as comissões das duas Casas do Congres
so. Isto é tarefa irrecusável do Regimento - cada
Casa sabe das suas necessidades - porque, na
medida em que se coloca na Constituição como
funcionam as comissões, com quantos membros,
o que podem fazer ou não, sujeita-se a atividade
dessas comissões ao controle jurisdicional, por
exemplo, sem falar das dificuldades que nascem
dessa heterolimitação do Congresso pelo legis
lador Constituinte. Por que a Emenda rr 1, de
1969, estabelecia rigorosamente como deviam
funcionar as comissões? Era certamente para difi
cultar, para empecer o seu trablho. A razão não
era outra. Pois bem, se algum cuidado há de se
ter é o de evitar a regulamentação do trabalho
das comissões na própria Constituição. O que
a Constituição deve estabelecer é a existência de
um sistema de comissões nas duas casas do Con
gresso, isto é, que nenhuma matéria vá à delibe
ração do Plenário sem a devida instrução. São
s as sugestões, já avançadas pelo ilustre Relator,
no sentido de desdobrar o trabalho das comissões
em subcomissões absolutamente indispensável.
O ex-Presidente Nelson Marchezan ainda há pou
co referiu-se a isso. É necessário estimular que
as comissões que tenham âmbito de competên
cia muito ampla especializem os seus membros
no estudo desta ou daquela questão, seja uma
questão permanente ou uma questão emergente
e transitória. Que a espinha dorsal do trabalho
parlamentar são as comissões, não há a menor
dúvida.

Se me permitem a sugestão, insisto em que
não se regulamente na Constituição o sistema
de comissões. Apenas se estebeleça que a Câma
ra e o Senado instituirão um sistema de comis
sões; o resto é atribuição interna de cada Casa.
Um sinal da independência delas não é o poder
de fazer o seu próprio Regimento? Elas não têm,
portanto, que submeter esse poder ao controle
de outros poderes, seja o Judiciário, seja o Execu
tivo, ou qualquer outro. Elas decidirão, na sua
autonomia. Cada Casa do Congresso é que sabe
disso. Não será, certamente, nem o juiz, nem o
administrador, que ditarão ao Senado ou à Câma
ra como devem fazer as suas comissões.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -In
dago do Presidente Nelson Marchezan se ele gos
taria de ouvir novamente a pergunta do Relator,
pois V. Ex" teve que se ausentar no momento
em que ele fazia a questão.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Gostaria de
concordar com a resposta do MinistroCélioBo!ja
a respeito de não regulamentar item por item
das comissões na Constituição. Duas coisas de
vem ficar claras: primeiro, evidenciar a compe
tência das comissões, o seu grau de poder, se
vão analisar os diversos orçamentos, se cuidar
de obras. Isto tem que estar claro na Constituição.
Em segundo lugar, a Comissão estabelecerá se
terá mais ou menos componentes. Acho que o
Ministro Célio Borja tem razão.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Talvez, como
V.Ex" não acompanhou minha pergunta, não te
nha podido alcançar a questão.

O SR. NELSON MARCHEZAN -Mas eu estava
concordando com S. Ex'

O SR. RELATOR (José Jorge) - S. Ex" deu
um exemplo. Na realidade, a nossa preocupação,
para ser mais preciso, era no sentido de que as
comissões deveriam tem um papel fundamental
para o fortalecimento do Legislativo exatamente
pela possibilidade de ser um grupo menor e espe
cializado. A questão é se poderíamos dar às Co
missões algumas atribuições que hoje não têm,
como, por exemplo, a de convocar Ministros.

O SR. FLÁVIO MARcfuo - Como regra geral,
tem que ser constitucional.

O SR. NELSON MARCHEZAN - É o que esta
va tentando dizer.Tem de estar definido na Consti-
tuição o poder das Comissões. -

O SR. RELATOR (José Jorge) - Exatamente.
Um aspecto acho muito importante e que não
citei aqui, por não ser constitucional, seria, por
exemplo, a reeleição do Presidente da comissão,
pois esse tema atual de todo ano mudar o Presi
dente não é aspecto constitucional. Por isso não
o citei, mas há alguns aspectos que devem ser
colocados na Constituição para dar a força neces
sária às atribuições da comissão.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Sem contra
riar ninguém, quero dizer que estou de acordo
com o fato de que a subdivisão das comissões
não deve ser definida na Constituição, mas, sim,
qual a competência do Poder Legislativo através
das comissões. E o ex-Presidente CélioBarja falou
oportunamente a esse respeito. Nesse sentido
também estão as CPls: a Constituição tem que
especificar claramente os seus poderes. O ex-Pre
sidente Flávio Marcílio citou um fato oportuno.
Inclusive o Constituinte Victor Faccioni dizia-me,
há pouco, que a matéria sobre imposto compul
sório está aqui desde junho do ano passado 'e
não foi lida. Neste caso, realmente, está sendo
tirado do Poder Legislativoo direito de votar. Esta
é uma fórmula nova, pois antes tínhamos qua
renta e cinco dias para decidir. Agora, o tempo
é ilimitado, basta que não se ponha a matéria
em apreciação. Não sei se isto é assunto constitu
cional, mas acredito que seja regimental.

De qualquer forma insisto em que o Poder Le
gislativo,se quiser ser valorizado, terá de assumir
as atribuições de legislar sobre matéria financeira,
orçamentos, recursos em geral, não em sentido
de obstaculizar a ação do Poder Executivo, mas
com o de obrigá-lo a estabelecer seleções, priori
da~es, projetos e aqui no Congresso, o contro
verso sobre essas matérias.
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oSR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Pas

so à lista dos inscritos para debate e convidaria
o Constituinte Farabulini Júnior, o primeiro inscri
to, a usar da palavra. Antes, porém, quero con
sultar a Subcomissão sobre o processo de eleição
do IPC, que está havendo agora no plenário a
partir das 18h 30m. Eu queria sugerir aos Consti
tuintes que cada um que quisesse votar saíssse,
mas que fosse só um de cada veze, após, voltasse
à Subcomissão.

o SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Sr. PresidenteBocayuva Cunha, ilustre Sr. Rela
tor da Subcomissão do Poder Legislativo, devo
dizer-lhe, antes de mais nada, que entre ontem
e hoje esta Subcomissão está engalanada. On
tem, professores de universidades do Pais aqui
se encontravam para o grande debate a propósito
do Poder Legislativo. Hoje, brilhantes, excelsos
ex-Presidentes desta Casa, que, na verdade, hon
raram o Parlamento vêm para nos dar, sua contri
buição, a fim de que daqui saímos, sob a Presi
dência de Bocayuva Cunha e a regência do Rela
tor, com um projeto digno, capaz de prestigiar
o Poder Legislativo. Assim é que as prerrogativas
imanentes ao Poder Legislativodeverão ser resti
tuídas, Ouvi 05 oradores; serei rápido, pois V.Ex'"
falaram tudo o que gostariamos de ter ouvido
nos trechos a que se dedicaram.

O ilustre e grande amigo, ex-Presidente Flávio
Marcílio, realmente teceu considerações a propó
sito do grande problema da fiscalização orçamen
tária, das CPIs e a eficácia que elas precisam ter.
O ilustre Ministro Célio Borja focaliza o problema
das Imunidades e o não menos preclaro Nelson
Marchezan, brilhante, eloqüente, simpático, vem
para falar a propósito dos problemas das comis
sões técnicas permanentes da Casa e também
se preocupa com a restituição das prerrogativas
ao Poder Legislativo.

Vou dizer-lhes que esta Subcomissão do Poder
Legislativotem muitos dados, na sua própria en
tranha, dos estudos a que procedeu a propósito
das prerrogativas do Poder Legislativo.

DustreMinistro,no que se refere àsimunidades,
eu gostaria de levar à colação, para esta questão,
problema da mais alta importância. O ilustre Uder
do Governo anterior, Nelson Marchezan e o ilustre
ex-Deputado Federal FlávioMarcílioacompanha
ram de perto o problema, ao ensejo do início
da legislatura passada. 1983, quando aqui se dis
cutia a reforma salarial. Discutindo-se essa refor
ma, tomadas as galerias por populares, os sindi
catos operários acudiram para evitar e impedir
que fossem massacrados por um decreto-lei,
emanado da Presidência da República, este que
queremos rejeitar sempre e evitar que haja no
texto da nova Constituição.

Ministro ilustre, embora V. Ex" tenha dito que
talvez estivesse mais ou menos cerceado; não
acredito, pois V. Ex' é um democrata e agora
está aqui. Aquele tempo, dizia-se nos bastidores,
nos escaninhos da Câmara, que os populares que
tomavam as galerias não pretendiam, de forma
alguma, estarinscritos no art. 156 da Constituição.
No entanto, foram enquadrados e ali nasceu o
estado de emergência, exatamente, para impedir
que a população aqui viesse falar livremente e
estimular os seus representantes a agirem com
critério e honradez em face do famigerado decre
to-Iei Que estabelecia a reforma saIariII.

Como vê V. Ex", ilustre Ministro,o art. 156, no
seu § 7°, está assim redigido:

"As imunidades dos deputados federais e
senadores poderão ser suspensas durante o
estado de sítio, por deliberação da Casa a
que pertencerem."

O outro é o art. 158 que diz:

"O Presidente da República, ouvido o Con
selho Constitucional (art. 159), poderá decre
tar o estado de emergência, quando forem
exigidas providências imediatas, em caso de
guerra, bem como para impedir ou repelir
as atividades subversivas a que se refere o
art 156."

No caso da guerra não há problemas, mas que
ro referir-me, agora, ao problema consubstancia
do no art. 155, que diz:

"O Presidente da República, para preservar
ou, prontamente, restabelecer, em locais de
terminados e restritos, a ordem pública ou
a paz social, ameaçadas ou atingidas por ca
lamidades ou graves perturbações que não
justifiquem a decretação dos estados de sítio
ou de emergência, poderá determinar medi
das coercitivas autorizadas nos limites fíxa
dos no § 2° do art 156, desde que não exce
dam o prazo de 60 (sessenta) dias, podendo
ser prorrogado uma vez e por igual período".

Como vê V. Ex", esse entulho autoritário, não
estava inserido nem na Constituição de 1934,
muito menos na de 46 - não vou remontar à
de 1891.

Eu gostaria que V. Ex' falasse a propósito do
estado de sítio no que se refere à suspensão pelo
Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um
órgão de natureza política e a esmagadora vota
ção, no passado, do Partido Democrático Social
agora se repete, no quadro da História, com o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Portanto, é sempre a mesma história: é o rolo
compressor que disciplina,orienta e decide sobre
o comportamento dos parlamentares aqui.

O SR. CÉUO BORJA - Se entendi bem, o
nobre Constituinte Farabulini Júnior refere-se à
possibilidade de suspensão das imunidades de
determinados parlamentares no curso do estado
de sítio. É esta a questão?

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não se trata nem de determinados, mas dos
parlamentares em geral.

O SR. CÉUO BORJA - Sim, da possibilidade
de se suspenderem as imunidades parlamentares
no curso do estado de sitio. É esta a questão?

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Exatamente.

O SR. CÉUO BORJA - Essa faculdade que
ambas as Casas do Congresso têm remonta prati
carnente à Constituição de 1891, quando se per
mitiu, na primeira Constituição republicana brasi
leira e nas subseqüentes, que, em caso de estado
de sítio,cada Câmara deliberasse, a requerimento,
por exemplo, do Procurador-GeraI da República,
do Presidente da República ou do próprio execu
tor do estado de sítio, sobre a conveniência de
suspender ou não as imunidades de parlamen
tares para permitir a prisão deles. Sabe V. Ex"

que era, inclusive, uma questão fuleral nos ha
beas corpus que Rui Barbosa impetrou perante
o Supremo Tribunal Federal, já na Primeira Repú
blica e durante o consulado do Marechal Floriano.
Portanto, esta não é uma.questão nova do Direito
Constitucional Brasileiro,nem estranha às Consti
tuições de outros países. Só para lhe dar um
exemplo recente, estávamos em missão parla
mentar na Alemanha depois de um longo recesso
nas relações entre o Parlamento daquele pais e
o brasileiro - missão presidida pelo nosso ilustre
e querido amigo, ex-Deputado Flávio Marcílio,
quando a Câmara Baixa aiemã, o Bundestag, dis
cutia a suspensão das imunidades parlamentares
de um deputado acusado haver entregue a Estado
estrangeiro determinados segredos daquele pais.
A discussão foi terrível. Recordo-me de que se
tratava de um deputado da bancada governista.
Era o SPD, o Partido Social Democrático alemão,
que estava no Governo e o Deputado acusado
era um dos membros daquela bancada, que tinha,
no momento, como chanceler o Sr. Helmut Sch
midt. Afinal, concedeu-se, pelo voto da maioria,
inclusive com o voto do partido dominante, o
SPD - a suspensão das imunidades. Recordo
me de que uma deputada alemã, extremamente
inteligente, muito devotada, ao seu partido, muito
áspera, até, na defesa das causas da social demo
cracia alemã, disse-me, aos prantos, que teve que
votar, pois achava que esse companheiro, a quem
estimava muito, uma pessoa respeitabilfssima,
possivelmente dera um passo em falso. E, por
deverde consciência, fora obrigada a votar a favor
da suspensão das imunidades dele, porque a per
manência dele na Câmara, sem responder a pro
cesso, sem a possibilidade da sua prisão, poderia
representar um risco muito grande para o País.

Portanto, não se trata de um Invenção de autori
tansmo, mas de faculdade concedida a cada Ca
sa, que poderá dar ou não a suspensão pedida.
O que é realmente antidemocrático é roubar ao
Parlamento o direito de manter ou suspender es
sas imunidades. 1550, sim, é uma violência. Quem
autorizava o processo movido contra parlamentar
- hoje aqui no Brasil, já é um pouco diferente,
mas sempre foi assim no Direito Constitucional
brasileiro, nas Constituições que tivemos - era
a sua Casa, a Casa a que ele pertencia, como
é ela que resolve, por exemplo, a respeito da incor
poração do Deputado às Forças Armadas em ca
so de guerra. Nenhum Deputado, nenhum Sena
dor, diz a Constituição - e isso vem da Consti
tuição do Império - poderá ser incorporado às
Forças Armadas, em caso de guerra, sem licença
da sua Câmara. Quer dizer, o poder que a corpo
ração tem sobre seus membros é o sinal da força
dela, corporação, porque eles não respondem pe
rante mais nmguém, só respondem perante a sua
Casa É claro que entra o problema, digamos,
de sujeitar o Deputado, que não tem uma imuni
dade para seu aprazimento, a responder criminal
mente pelos delitos que cometa. O que sempre
se estabeleceu nas Constituições democráticas
é que, sendo todos iguais perante a lei, todos
devem responder perante seus juizes naturais pe
los crimes que cometam. Corporativamente, o
Parlamento ou as suas Casas têm o poder de
dizer processa ou não processa, responde ou não
responde. Por quê? Porque isto é um exame pré
vioque permite detectar eventual perseguição po
Iftica - e só para esse fim - não para isentar
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quem quer que seja de responder pelos seus mal
feitos.

Portanto, nobre Constituinte Farabulini Júnior,
de tão longa e larga tradição parlamentar, grande
nome da politica paulista, parece-me que não se
trata de uma disposição atrabiliária; trata-se, sim,
de uma disposição acauteladora, seja do interesse
do próprio Congresso, seja do mais alto interesse
nacional.

o SR CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Agradeço muito a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Em
que pese a importância do seu pronunciamento...

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Permita-me, Sr. Presidente, mas quanto aos
ex-Deputados Flávio Marcílio e Nelson Marche
zan, não os ouvi porque não lhes perguntei coisa
alguma amda.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Mas
é que o tempo de que dispomos na Subcomis
são...

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Mas preciso fazer uma pergunta a cada um
deles.

O SR. FLÁVIO MARCÍLlO - Concordo em gê
nero, número e grau com o que meu amigo Célio
Sorja acabou de dizer.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Trata-se de outra questão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Constituinte Farabulini Júnior, não há duvida al
guma de que V. Ex" poderá fazer a pergunta, mas
peço-lhe que seja breve, pois estabelecemos que
cada um de nós teria quatro minutos, que já estão
esgotados, e ainda temos quatro Constituintes
inscritos para questionar os ilustres ex-Presidentes
e não devemos cansá-los.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Muitoobrigado. V.Ex" age muito bem polician
do. Concordo com V. Ex', mas não é sempre
que temos aqui o Flávio Marcílio, nosso grande
companheiro, para nos dar essa fonte de saber.
Com V. Ex", ilustre ex-Presidente Flávio Marcílio,
vou jungir-me à questão do estado de ernerqên
cía, pois aí já não é estado de sítio, mas de emer
gência. Como vê V. Ex", defensor intransigente
das prerrogativas do Congresso Nacional e do
trabalho dos Deputados desta Casa, a redação
do art. 155 da Constituição Federal, quando diz
..... calamidade ou graves perturbações que não
justifiquem a decretação..." Graves perturbações.
Ora, se o Chefe do Poder Executivo entender que
há grave perturbação só porque vem à Casa o
proletariado por inteiro... Como V.Ex" vê a ques
tão? Defendo o sistema presidencialista não exa- '
cerbado...

Ore, o Chefe do Poder Executivo determina,
na linha constitucional, as "graves perturbações
que não justifiquem a decretação do estado de
sítio". Que graves perturbações são essas? Per
gunto a V.Ex" como agiria, se aqui se encontrasse,
em face do art. 155 para uma análise, uma avalia
ção e até a reformulação dessa redação? Corno
se insere nesta Constituição, o art. 155. E aí é

._ onde entendo estar o arbítrio.

O SR. FLÁVIO MARCÍUO - Pelo art. 155, o
Presidente da República vai decretar o estado de
sítio.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Atingida por calamidade ou graves perturba
ções. Esta parte foi discutida, na ocasião, quando
decretado o estado de emergência, do que V.
Ex" se lembra.

O SR. FLÁVIO MARCÍLlO - O estado de sítio
vem ao conhecimento do Congresso. Então,
compete a este...

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Não. Estado de emergência.

O SR. FLÁVIO MARCÍLlO - Então, o estado
de emergência. Perturbação da ordem é da apre
ciação do Poder Executivo, e veio só a postedori.
Agora, V.Ex" é da Casa...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Concorda V.Ex" com a redação desse artigo?

Por favor, o ponto de vista de V.Ex' é da mais
alta importância.

O SR. FLÁVIO MARCÍLlO - Qual é o inciso
a que V.Ex' se refere?

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- O caput do art. 155 por inteiro, principalmente
a parte final.

O SR. FLÁVIO MARCÍLlO - O art.I55 diz:grave
perturbação de ordem, ou o estado de sítio, nes
ses casos, ou ameaça de sua irrupção.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- É essa parte.

O SR. FLÁVIO MARCÍUO - Perturbação da
ordem ou ameaça de sua irrupção. É o conven
cimento do Congresso, a quem compete apreciar
essa grave pertubação da ordem ou irrupção.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINIJÚNlOR-
V. Ex' concorda, então.

Deputado Nelson Mrchezan, gostaria de ouvir
o ponto de vista de V. Ex" sobre o art. 40, da
atual Constituição. Recorda-se V.Ex" também de
que houve exaustivas discussões na Casa a propó
sito deste artigo, quando se pretendeu usar a com
petência do Congresso para se processar Minis
tros de Estado, que, na avaliação de determinado
número de Deputados, e, destacadamente, das
Comissões Parlamentares de Inquérito, as quais
examinaram casos como o da CoroalBrastel etc.
Entenderam que Ministrosde Estado teriam prevari
cado, promovendo, assim, danos no que tange ao
Erário. Enfim, teriam sido negligentes, na melhor
das hipóteses. No que tange a este art. 40, que
dá à Câmara dos Deputados o direito de formular
a culpa de Ministro de Estado em crimes isolados
ou conexos com os do Presidente da República,
bem como a culpa do próprio Presidente nos mes
mos crimes, nunca se conseguiu, aqui, delinear
qualquer tipo de trabalho, no sentido de se chegar
ao resultado do dano praticado. Então, como vê
V. Ex" essa questão? Àquele tempo impetrei, inclu
sive, mandado de segurança contra o ilustre Presi
dente da Casae perdi no Supremo TribunalFederal.
Não contei com um voto.

o SR. FLAVIO MARcíuo - Porque é só quan
do o crime é conexo. Quando o crime não é
conexo, não pode um Ministrode Estado ser pro-

cessado com a competência do Congresso. E
o tribunal foi unânime e seguido nessa jurispru
dência. V.Ex" e vários outros parlamentares per
dem no tribunal.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Muito bem, Sr. Presidente, como perdi esse
mandado de segurança, e como tenho a preocu
pação de fiscalizaros atos praticados por Ministros
de Estado, emquanto grupo de Deputados enten
da danoso ao Erário público, como fazer - essa
é a questão no que ~nge à redação do art. 40,
que deveríamos aqui perseguir? Esta é a questão
que levanto.

O SR. FLÁVIO MARCÍLlO - Sr. Presidente, pe
ço licença para uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com muita honra. É muito valiosa qualquer inter
venção de V.Ex"

O SR. FLÁVIO MARCÍUO- O Deputado Arthur
Virgílio Neto aperesentou uma queixa contra o
MinistroEmâne Galveas. O crime não era conexo,
portanto, da nossa competência. O MinistroReseh
já tinha sido Relator de um acórdão em que discu
tiu toda a matéria. Eu então, ao invés de deferir
in Umine, porque já tinha jurisprudência, para
mostrar minha isenção...

O SR. CONSmUlNTE FARABULINI JÚNIOR
- Desculpe-me, mas não estou fazendo crítica
a V.Ex'. Estou lembrando um fato histórico.

O SR. FLAVIO MARCÍUO - ... mandei o pro
cesso para ser relatado pelo Vice-Presidente, que
era membro do partido dele. O que fez o Depu
tado Arthur Virgílio Netto? Foi ao Supremo Tribu
nal e conseguiu a liminar do mandato de segu
rança, obrigando-me a ler a denúncia numa ses
são da Câmara. Lida a denúncia, estaria sustado
o processo. A conseqüência imediata seria o afas
tamento do Sr. Ibrahim Abi-Ackel do Ministério
da Justiça.

Então, fui ao Supremo Tribunal Federal, cha
mei o Ministro Cordeiro Guerra e disse: "Eu não
vou ler esta denúncia sob hipótese alguma. Não
me submeto a uma liminar destas". O Ministro
Cordeiro interveio e levou-me imediatamente ao
Ministro- cujo nome não quero declinar - para
falar sobre o assunto. Sabe V. Ex" o que ele me
disse? "Mas V. Ex- não me alegou isto". E eu
disse: "Mas, Ministro, como eu poderia alegar um
negócio desses - a incompetência da Câmara
está aí - se V. Ex' não mandou me ouvir? V.
Ex" deferiu in Umine?" Foi uma luta, Sr. Presi
dente. Seria uma crise institucional porque eu não
ia ler.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Eu prefiro
ficar na tese de que é inteiramente válido que
a Câmara seja o forum para receber denúncias
contra Ministros. Quando houver razão, ou quan
do alguém entender de oferecer denúncia contra
Ministros, entendo que a Câmara é politicamente
competente para aceitar a acusação e encami
nhá-Ia para julgamento do Supremo. Acolocação
desse dispositivo, declarando procedente ou não
a acusação, parece-me correta. Agora, quanto à
União, o que cabe são os votos. Não posso exami
nar o mérito do julgamento final. Não sei se me
fIZ entender, mas o que quero dizer é que acho
legítimo, correto, que a Câmara receba denúncias
contra Ministros e as julgue procedentes ou não.
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o Sr. FLÁVIO MARcfuo - Quando a Câmara
não é competente para receber? É isto que estou
querendo saber.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Não é esta
a questão. Ele está me perguntando a respeito...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- A questão é: a Câmara é ou não competente
para receber a denúncia? Aliás, a Lei rr 1.079,
de 1950, estabelece, só para lembrar ao Presi
dente, que qualquer cidadão do povo pode enca
minhar à Câmara dos Deputados denúncia contra
Ministrode Estado. Cumpre à Comissão Especial
votar.

O SR. FLÁVIO MARcfuo - Pode. Mas só se
ela for competente no caso em espécie, porque,
lida em plenário a denúncia, está instalado o pro
cesso. A conseqüência imediata é o afastamento
do Ministro. Então, se somos incompetentes para
tomar conhecimento do caso, como vamos dar
o resultado dele?

O SR. NELSON MARCHEZAN - Deputado,
não sei se entendi mal a pergunta, mas a entendi
sobre a validade de um prerrogativado Legislativo
de julgar a denúncia. E, nesse sentido, sou a favor,
claro, quando é competente; quando é incompe
tente, acho que não, lógico. Sou a favor de que
a Câmara tenha poder de julgar, evidentemente
quando a denúncia for procedente.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Vou concluir, Sr. Presidente. Declarar, por dois
terços dos membros, a procedência de acusação
contra o Presidente da República e os Ministros
de Estado, em crimes de responsabilidade isola
dos e conexos. A fim de não haver esta dúvida,
Sr. ex-Presidente Marchezan, levantada pelo Su
premo Tribunal, se os crimes são conexos, ou
são isolados, então, coloco aqui isolados. O inqué
rito, nesses casos será levado a efeito por comis
sões especiais constituídas por 15 Deputados,
mantida a proposta partidária. Então, ex-Depu
tado Marchezan, concorda em que deveremos
alterar esse dispositivo, dando ao Poder Legis
lativoprerrogativas para decidir essa questão?

O SR. NELSONMARCHEZAN - Quanto mais
claro fique,tanto melhor. Não há problema algum
quanto a isto. Não estamos em desacordo. Eu
defendo a minha tese.

O Sr. FLÁVIO MARcfuo - Pode-se alterar o
dispositivoconstitucional. O que não se pode fazer
é com base na atuai Constituição.

O SR. NIiLSONMARCHEZAN - Exato. Estou
de acordo.

O SR. FARABUUNI JÚNIOR- Quero concluir
somente para dizerque o ex-Deputado FlávíoMar
cílio está no nosso coração.

O SR. FLÁVIO MARcfuo - Este sentimento
é~~íproco.

/./ O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavraao Constituinte VictorFaccioni,
que espero respeite o nosso Regimento. V. Ex
tem quatro minutos, no máximo.

O SR. CONSTITUINTE VIcrOR FACCIONI
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, meus caros e
preclaros ex-Presidentes Flávio Marcílio, Célio
Borja e Nelson Marchezan, cujas presenças muito
honram esta Subcomissão da Constituinte e aos,

quais quero prestar a minha homenagem. O Dr.
Célio Borja, Ministrodo Supremo, optou pelo Po
der Judiciário no momento em que, não estando
no Judiciário, poderia ter possibilitado ao povo
do Riode Janeiro fazê-loConstituinte.Os ex-Presi
dentes Flávio Marcílio e Nelson Marchezan, no
entanto, concorreram e o povo, se muitas vezes
acerta, outras vezes também se equivoca e todos
nos ressentimos da ausência dos três, tanto assim
que fomos buscá-los para trazerem depoimentos
que consideramos da maior relevância. O povo
do meu Estado - RioGrande do Sul-lamenta
velmente não entendeu, naquele momento, a
mensagem do ex-Deputado Nelson Marchezan.
O povo do Ceará também cometeu seus equívo
cos em relação ao ex-Presidente Flávio Marcílio.
Mas dizem que "Deus escreve certo por linhas
tortas". Quiçá outras missões de igual ou maior
relevância estejam reservadas para todos. Gos
taria apenas de fazer rápidas observações sobre
algumas das colocações de cada um e uma final.

O Presidente Aávio Marcílio levantou o proble
ma do Imposto de Renda e o da isenção dos
Parlamentares deste Imposto. Propusemos o es
quema da isonomia tributária, a fim de que a
isenção se dê igualmente, para todas as catego
rias em todos os setores.

O SR. FLÁVIO MARcfuo - Foi a proposta
que apresentei, na qual também está incluso...

O SR. CONSTITUINTE VIcrOR FACCIONI
Exatamente. Então, nossa proposta coincidiu
com a de V. Ex"

O SR. FLÁVIO MARcfuo - ... o cerceamento,
do poder, hoje absoluto, do Ministroda Fazenda.

O SR. CONSTITUINTE VIcrOR FACCIONI 
Exatamente. Estabelecer as alíquotas tem de ser
prerrogativa do Congresso. A questão de decre
to-lei, levantada também pelo próprio ex-Depu
tado Aávio Marcílio - citando, inclusive,exemplo
- depois pelo Presidente Nelson Marchezan, não
pode continuar nos termos em que está na Consti
tuição, a fim de se evitar no mínimo, situações
como estas que aí estão, como o empréstimo
compulsório, cuja mensagem está na Casa desde
julho, ainda não foi lida e, a despeito disto, está
em vigência.

O SR. FLÁVIO MARcfuo - Pela minha pro
posta, o decreto-Ieisó pode ser editado no recesso
parlamentar e tem de ser levado ao conhecimento
do Congresso nas 48 horas seguintes à sua aber
tura, sob pena de perder a validade.

O SR. CONSTITUINTE VIcrOR FACCIONI
Propusemos que o Tribunal de Contas, como ór
gão auxiliardo Poder Legislativo, no seu relaciona
mento com este Poder, deva comparecer incorpo
rado a uma sessão especial do Congresso Nacio
nal para apresentação do parecer das contas da
União, da administração direta e indireta. E que
o Relator-Geral,bem como os Relatores parciais,
devem ficar à disposição das comissões técnicas
das duas Casas do Congresso para o exame e
apreciação das contas, a fim de trocarem informa
ÇÕf7s no exame das mesmas.

Mas,Sr. Presidente, o nobre ex-Presidente Célio
Borja fez uma referência que nos causou alguma
preocupação. Por isto, gostaríamos de esclare
cê-Ia melhor. Quando ele disse que o poder é
o Executivo e, por natureza, monárquico, eu
acrescentaria que, na monarquia absolutista L'É-

tat C'est moi Logo, o Estado é o rei, ou o rei
é o Estado, que seria também o representante
do Estado. Disse mais: que o Legislativofoi criado
para limitaro poder, lembrado aqui também pelo
ex-Presidente Marchezan na citação de Montes
quieu. Mas eu perguntaria: como limitar o poder
sem o poder de limitá-lo, senão sendo o próprio
poder e subordinando o Executivo como repre
sentantes do poder? Acrescentaria no caso de
o poder ser o Executivo - o Executivo é o poder
- como ficariao Judiciário? Na condição de um
órgão do Poder Executivo, se é ele o represen
tante do poder?

Por f1J1Í, disse o ex-Presidente Nelson Marche
zan, na seqüência dessas colocações, que entre
as prerrogativas do Legislativoele incluiriao siste
ma parlamentar de Governo. Ora, a meu ver esta
seria a maior das prerrogativas do Parlamento,
pois o Parlamento deve se constituir no poder
ao contrário da lembrança de que o Executivo
é o poder, e, sendo o poder, orientar a formação
do Governo com o agente do poder e do chefe
do Estado como representante do Estado como
nação. Estaríamos errados nessas colocações?
Ou intepretamos mal a colocação de V.Ex"?

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. MinistroCélio BOIja.

O SR. CÉUO BORJA- Penso que V. Ex- fez
uma transposição que desnatura a minha afirma
ção. Quando disse que o Executivo é o poder
por excelência, fIZ uma afirmação que, evidente
mente, a ciência políticaabona. Quando me refiro
à construção do P~r Legislativo claro no de
curso de séculos, ele veio a assumir a natureza
de um poder que, antes não era. Creio que V.
Ex' estará recordado da lição da História, que
mostra os primitivos Parlamentos reunidos com
o monarca para apresentar súplicas. Os represen
tantes de comunas ou de províncias às vezes con
vocados pelo rei e, eventualmente, credenciados
por corporações, traziam um mandato imperativo
que nada mais era do que a autorização dada
pelos representados fictos ou reais - porque a
representação se daria por eleição de alguns, não
de todos - para dirigir ao rei uma reclamação
pedir providências para isso ou para aquilo. À
medida que evolui o Parlamento toma-se eletivo
e em razão da eleição, transforma-se em poder.
Ela é realmente o poder e tem de ter os meios
para obrigar o detentor da força dos instrumentos
de constrição a usá-los no interesse geral e não
no seu próprio aprazimento. Toda construçãojurí
dica - aí sim jurídica - da teoria política da
divisão de poderes leva em consideração o fato
de que o Parlamento moderno é um ente repre
sentativo e, porque é representativo, é poder. Ele
tira a sua força a sua autoridade do sufrágio popu
lar. Portanto, ele se alça a uma condição igual,
paritária,àdo Executivo detentor da força armada
que nenhum Parlamento tem sob seu guante.
Agora a autoridade dele é, sobretudo, moral. Ele
é poder? É. O Judiciário não é eleito e é poder.
É poder porque dispõe da faculdade de controlar
os atos dos demais poderes. E nenhum juiz,neste
Pais, é eleito.E os juízes da Suprema Corte ameri
cana? Nos Estados Unidos há juízes inferiores
eleitos, mas não juizes da Corte Suprema.

O SR. FLÁVIO MARcfuo - E o Presidente
é nomeado.
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o SR. CÉUO BORJA - Sim, mas veja bem,
ele tem, não obstante isto, faculdade de declarar
nulos os atos dos demais poderes todas as vezes
que eles excederem os limites da Constituição.
Mas,pelo que pude perceber, V. Ex" quer-se referir,
especificamente, à superioridade do sistema par
lamentar no que tange à sua índole democrática
sobre o sistema presidencial ou outro sistema
de Governo. Evidente que é no sistema parla
mentar que o controle político do Parlamento é
amplo e universal. Ele só não invade a esfera
do Poder Judiciário, mas ele tem, diretamente,
debaixo da sua inspeção o Poder Executivo.Tanto
que - para dar a V. Ex" um pequeno exemplo
- na Câmara dos Deputados, o Regimento proí
be a votação de moções de aplausos, ou disto,
ou daquilo.A Câmara não vota moções. Por quê?
Porque elas são ineficazes. Veja bem V. Ex": no
sistema parlamentar, a votação de moções é re
gra. Por quê? Porque ela tem eficácia. Se V. Ex",
amanhã, quiser, no sistema parlamentar, trazer
o Ministroda Fazenda para discutir um ato admi
nistrativo dele, ele estará obrigado a vir. Eu diria
até, que, no sistema parlamentar, ele está cotidia
namente aqui ou pelo menos duas ou três vezes
por semana estará na Casa, freqüentará o plená
rio, as comissões, estará aberto às interpelações.
Então, V.Ex' o trará aqui para responder por um
ato administrativo:a designação, do delegado da
Receita Federal, ou a homologação de uma con
corrência pública ou a adjudicação de um serviço
a um licitante. E com base na resposta que ele
der,V.Ex" destituiráo ministro,desde que a Câma
ra vote uma moção de censura. É evidente que,
no sistema parlamentar, o Legislativo, que já é
poder, tem o domínio do Executivo.Ele tem uma
possibilidade de controle tão ampla que o toma
efetivamente co-responsável pelas ações do Exe
cutivo que, no dizer dos velhos mestres ingleses,
seria apenas um comitê executivodo parlamento.
Esta é a expressão que Baghot, o grande teórico
do sistema parlamentar inglês, empregava para
designar o Executivo, nada mais do que um co
mitê operativo da Câmara dos Comuns, do parla
mento. V. Ex"tem inteira razão.

o SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Agradeço a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Constituinte Henrique Cór
dova.

O SR.CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, colegas, Ministro
Célio Borja, ex-presidentes MarsjJezan, e Flávio
Marcílio. Permitam-me que me vinha dos poucos
minutos que nos são destinados para revelar a
minha emoção por um reencontro que me é mui
to grato. Tivea feliz oportunidade de, na legislatura
de 1975 a 1979, conviver com os então Depu
tados CélioBorja,Nelson Marchezan e FlávioMar
cílio.Chegava a esta Casa, pela primeira vez,com
o mesmo entusiasmo, o mesmo ímpeto, as mes
mas esperanças de todos os neófitos. Consciente
das minhas limitações e com toda a humildade,
pude desincumbir-me do meu mandato sem trair
as minhas convicções, porque trilheios caminhos
iluminados pela trajetória desses três ex-parla
mentares dos mais brilhantes do nosso Brasil.
Estou certo de que eles marcaram, em seus cami
nhos, pontos e bases importantes para que o nos
so País chegasse a um estado de direito demo-

crático que se caracterizasse pela vigência plena
dos direitos subjetivos públicos, civis e políticos,
bem como pelas diferenciações estruturais no
campo econômico, social, político e militar que
permitisse o exercício desses direitos e, mais ain
da, dos importantes direitos indMduais e sociais.
Eles, mesmo com o nosso auxilio, não concluíram
a sua obra. Mas é preciso que testemunhemos
a autenticidade e a legitimidade do grande e profí
cuo trabalho que realizaram nesta tarefa ingente,
que coincidia - e continua coincidindo - com
as aspirações do povo brasileiro. Recebam, pois,
companheiros de então, que tanto nos ensinaram,
a nossa mais comovida e profunda das home
nagens.

Sr. Presidente, neste extravasamento, gostaria
de registrar que vem a minha memória, por um
processo natural de associação de idéias, uma
reflexão de Machado de Assis ao encerrar o seu
agradável romance "Iaiá Garcia". Ante o gesto
de uma das suas principais personagens, dizia
o príncipe dos romancistas brasileiros: "Alguma
coisa sempre escapa ao naufrágio das ilusões".
O mesmo entusiasmo, o mesmo vigor, a mesma
clarividência do Ministro Célio Borja, de Nelson
Marchezan e de FlávioMardlio confirmam àquele
que, já não neófito, mas nem por isto mais sábio,
que realmente "alguma coisa sempre escapa ao
naufrágio das ilusões". Tenho renovado o meu
entusiasmo com a presença deste grandes cida
dãos brasileiros.

Mas, para não ficar apenas no terreno da diva
gação, para não me delongar demais, prestada
a homenagem, gostaria de dizer que concordo,
sob o ponto de vista teórico, com a formulação
do MinistroCélio BoIja segundo a qual não deve
ria, no texto constitucional, incluir,mesmo sobre
as comissões, princípios que, por sua netureza,
deveriam integrar o Regimento das Casas. Contu
do, parece-me que, em face da circunstância em
que estamos, na antevéspera de um novo come
ço, há necessidade de que infrinjamos esse prin
cípio de teoria de direitopúblico, especificamente
constitucional, para consagrarmos, no texto da
futura Constituição, algumas normas sem as
quais pouca eficácia terá o trabalho das comis
sões. Não é possível entendermos que seja veda
da a faculdade de petição, de reclamação, de re
presentação ou de queixa, ao Poder Legislativo,
pelos cidadãos, individual ou coletivamente, ou
por entidades organizadas, contra atos ou omis
sões do próprio Poder ou de quaisquer órgãos
que exerçam funções típicas do poder público.
Creioque essas petições deverão ter a sua tramita
ção, processamento e julgamento no âmbito das
comissões e em razão da matéria. E para que
as suas decisões tenham eficácia, na forma de
recomendação, quando se dirigirem contra atos
ou omissões do Poder Legislativoou que possam
ter eficácia quando dirigidas a outros órgãos do
poder público, sejam as suas conclusões reme
tidas ao Procurador-Geral da República, cuja no
meação tenha outra procedência que não a esta
tuída nos termos atuais da Constituição. Entendo
que também se deve adotar uma inovação quanto
a comissões. A possibilidade de converter comis
sões técnicas - e aqui'sigo uma sugestão do
nosso Presidente - no todo ou em parte, e tam
bém em razão da matéria, em comissões de in
quérito, às quais se dêem poderes de instrução
e llrnítacãode instrucões i!ldiciais, sem, contudo,

dar às suas conclusões o poder de vinculação
em relação ao Poder Judiciário. Entendo que as
comissões de inquérito, para serem eficazes, de
verão gozar desses poderes, sofrer essas limita
ções. Creioque elas deverão, também, ser consti
tuídas como um facultativoconstitucional. Dentro
desta concepção de que partimos para um novo
começo, temos de recuperar o prestígio do Poder
Legislativo, que não está abalado somente hoje,
nos debates - e o MinistroCélioBOIja e o ex-Pre
sidente Marchezan conhecem melhor a matéria
do que eu. Já desde a Constituinte de 1934 se
manifestava como dos mais tormentosos o des
prestigio do Poder Legislativo. Temos, Sr. Presi
dente, de descentralizar o Poder Legislativo, distri
buindo suas atribuições entre as suas comissões.
Isto deverá ser feitode uma forma clara e definida
para evitarmos que a grandeza da composição
do Poder inviabilize seus trabalhos, sobretudo no
que diz respeito à sua função de fiscalização e
de controle, que hoje se me afigura mais impor
tante do que a função legislativaporque a função
legislativa do parlamento só se concebe como
exclusivaa partir do critério da formalidade e dos
conteúdos materiais.Apartir do critériode apenas
os seus conteúdos materiais, sabemos que os
outros poderes legislam. Já me estendi demais.
Peço perdão, mas não poderíamos deixar passar
esta oportunidade sem submeter estas nossas
idéias ao crivo da experiência do Ministro Célio
Borja e do ex-Presidente Marchezan. Digo que
nada do que apresentei se constitui criação mi
nha. Fui incumbido, pelo nosso Relator, de fazer
uma pesquisa, na teoria constitucional, em textos
constitucionais forâneos e de recolher as opiniões
ventiladas ,nesta Comissão. Deste trabalho, que
não é fácil, mas é apaixonante, apresento essas
idéias e me reservaria para, em outra oportuni
dade, complementar a apresentação de outras.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao MinIstro Célio Borja.

O SR. CÉUO BORJA - Sr. Presidente, agra
deço duplamente ao nobre Constituinte Henrique
Córdova suas palavras. Em nome do ex-Presi
dente e no meu próprio, agradeço as referências
extremamente elogiosas que nos fez, merecidas
pelo ex-Presidente Marchezan e, no meu caso,
generosas. Creioque o Constituinte HenriqueCór
dova é testemunha ocular da vida do Congresso
durante o período em que ambos, o ex-Presidente
Marchezan e eu, aqui militamos. Por isto, seu de
poimento tem o valorde testemunho presidencial.
E, de outro lado, a sua imensa autoridade, o seu
saber, a sua devoção à instituição parlamentar
tomam também esse depoimento extremamente
valioso para nós ambos, o Presidente Marchezan
e eu.

Passando já a responder a sua pergunta, quero,
ainda uma vez, agradecer-lhe porque me dá a
oportunidade de esclarecer a afirmação anterior
que aqui fIZ. Quando digo que não convém regular
na Constituição como devam funcionar as comis
sões, é porque estou lembrado exatamente da
nossa experiência durante o regime de exceção
que vivemos.A Emenda n- 1 cuidou, desde logo,
de estabelecer limitações notáveis ao funciona
mento do sistema de comissões em ambas as
Casas do Congresso, o que dificulta em muito
o bom desempenho dessas comissões. Os seus
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trabalhos, na verdade, foram, em muitos casos,
levados a termo, não obstante a letra da Consti
tuição, graças ao impulso que recebiam, de um
lado, do Plenário e, de outro, da própria Mesa.
Recordo-me, por exemplo, de uma comissão, que
ao tempo em que fui presidente, investIgava a
situação do menor no Brasil. Ela encontrava ta
manha dificuldade para apurar a verdade, que
somente o apoio nascido aqui dentro desta Casa
- e, claro, originado no plenário, de um lado,
e na Mesa, de outro - permitiu que a comissão
apurasse o número, não diria exato, mas aproxi
mado, de menores desvalidos neste País, além
de outras coisas desta ordem.

Mas, V.Ex' coloca, a meu ver, com rara felici
dade, um outro aspecto da questão. É que se
essas comissões vierem a ter, na futura Carta,
a atribuição de impor deveres e sanções a tercei
ros, isto é, pessoas não submetidas à jurisdição
da Casa, é claro que ela deverá constar da Consti
tuição, para poder ter eficácia em relação àqueles
cidadãos que não são membros do Senado nem
da Câmara. V. Ex' tem inteira razão e é perfeita
mente procedente a observação. Também a des
centralização da atividade parlamentar é hoje fun
damental. Basta ver o número de membros do
Congresso Nacional. É impossível impulsionar,
controlar, dirigire animar essas atividades exclusi
vamente do centro, que é a Mesa. E, assim mes
mo, todos nós, que vivemos o cotidiano da Câma
ra e do Senado, sabemos perfeitamente bem que
ou as comissões têm capacidade de impulso dire
to e imediato sobre as suas atividades ou real
mente o desempenho das suas atribuições fica
extremamente difícil. Por exemplo, dividir-se em
subcomissões, receber diretamente, ou por au
diências públicas, ou através de petição, as comu
nicações que particulares queiram fazer e que
mereçam investigação. A descentralização do po
der de investigar. Vittorio Emanuelle Orlando,
grande jurista e publicista italiano, patriota do libe
ralismo modemo, dizia que as comissões parla
mentares de inquérito, como outras prátrcas que
surgiram na vida parlamentar, eram verdadeiras
usurparções, pelo parlamento, de funções de ou
tros poderes, mas necessários. Ele dizia isto para
determinar a exata natureza dessas atividades,
desses atos. Por força da História criou-se, no
parlamento inglês, a prática das comissões de
inquérito. Estas investigam um fato determinado:
mas, na verdade, o trabalho das comissões per
manentes também exige investigação.

É praticamente impossível, murtas vezes, dar
parecer sobre certos projetos sem que se tenha
a possibilidade de examinar em profundidade
aquilo que é proposto e a realidade a que a pro
posta se destina.

Portanto, parece-me também que é uma inicia
tiva salutar essa de dotar as comissões técnicas
de um máximo de poder investigatório com rela
ção às matérias que sejam de sua competência,
provenham elas de iniciativa legislativa formal ou
da iruciativa de particulares que se afligem com
problemas que cabem dentro da esfera de com
petência dessas comissões.

O SR. PRESIDENTE (Boacyuva Cunha) 
Com a palavra o ex-Presidente Nelson Marchezan.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Quero pedir
escusas, em primeiro lugar, ao Ministro Célio Bor
ja, porque lhe havia pedido que agradecesse ao

Constituinte Henrique Córdova, em meu nome
e ele o fez, porque realmente não sei agradecer
as palavras tão bonitas que ouvimos do nobre
Constituinte, cuja amizade nos honra de longa
data. Recordamos os velhos tempos em que aqui
chegamos. Ele, com o brilho da sua oratória, en
cantara a todos nós, da antiga Arena e do PDS,
com idéias novas em um partido sofrido e que,
graças realmente a essa capacidade de expor,
de debater, chegou à vice-Govemância e a Gover
nador do seu Estado, em cujos cargos honrou
a vida pública de Santa Catarina e de todo o Brasil.
De forma que estou, junto com o Ministro Célio
Borja, honrado por essa referência.

Gostaria de dizer que escutei a sua intervenção
com respeito às comissões com imensa alegria,
porque penso identicamente.

Lembro, aqui, o Parlamento americano, tido
como uma das melhores expressões de Parla
mento do mundo, um Parlamento eficiente. Prova
disto é que ele já fez renunciar um Presidente,
tomou outras providênciass, tem uma ascendên
cia muito forte sobre a administração americana
e uma presença marcante em todo o mundo.
Os Parlamentares americanos hoje-se deslocam
não só dentro de seu País, para ter informações,
como acompanham a vida do mundo inteiro. Eles
já não se contentam em receber da sua Embai
xada informações da Rússia ou do Brasil, da Fran
ça, da Argentina, da Itália, do Japão, mas vão
lá, eles mesmos, em comissões especiais, sentir
o que acontece.

Quem de nós não viu, com certa inveja,o Secre
tário do Tesouro americano, por uma três vezes
no decurso deste ano, falar no Congresso ameri
cano a respeito do problema da dívida dos países
devedores - México, Brasil, Argentina - talvez
mais especificamente do Brasil? Umas três vezes
já, neste ano, ele teve de depor e prestar mfor
mações

Cito este exemplo, com o sentido de mostrar
que é por aí que deve começar uma das prerro
gativas do Poder Legislativo, para dar sua contri
buição à transferência que desejamos e à efetiva
prática e exercício da democracia no País. O Parla
mento, seguramente, tem de fazer um pouco mais
para Justificar que se escolha no País quinhentos,
quase seiscentos homens, por um processo eleti
vo, e, escolhidos os melhores, estes se coloquem
aqui para não examinar essas questões, não dar
essa contribuição, ficando subordinados, muitas
vezes - como diziahá pouco, eu não tenho nada
contra a estrada do café no Paraná. Pelo amor
de Deus! Desde logo estou a favor- a um técnico
de terceiro ou quarto escalão, que poderá dar
um parecer e decidir uma questão pela qual todos
pagaremos, pelo sim e pelo não, enquanto aqui
há pessoas com independência, que não dão sua
contribuição.

De forma que estou inteiramente de acordo
com V. Ex' Aliás já havia expressado esta opinião
que, acho, não diverge em nada daquilo que o
Ministro Célio Borja acaba de nos dizer.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -Mui
to obrigado, Presidente Nelson Marchezan.

Tendo o Constituinte Henrique Córdoba termi
nado sua intervenção, concedo a palavra ao Cons
tituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, ilustres convidados, o adiantado da
hora inibe-me de formular todas as questões que

pretendia para tirar o máximo proveito das presen
ças tão ilustres e experientes que temos hoje. Mas
não quero também ir ao extremo de renunciar
a esta oportunidade tão rara, tão cara.

Vou tentar resumir as indagações que preten
deria fazer, consumindo o mínimo de tempo, para
ver se, deixando um máximo de tempo para os
convidados, poderemos, num mínimo de tempo
global, aproveitar bem suas valiosas constribui
ções.

Gostaria de ouvir um rápido comentário dos
dois ilustres ex-Presidentes a respeito das prerro
gativas do Legislativo,de que falou-se muito hoje.
Referências foram feitas à concepção da separa
ção e independência dos três Poderes, do poder
limitador do Poder Legislativo, e, já na fase das
perguntas dos Srs. Constituintes, chegou-se a to
car no que me inquietava durante as exposições,
exatamente o enfoque alternativo, qualitativamen
te diferente, que se impõe para esta questão 
tema da reunião, as prerrogativas. Pressupomos
a alteração do sistema de Governo, ou seja, a
passagem para o Parlamentarismo, que, tudo está
a indicar, é a tendência predominante nesta Casa,
no mínimo em termos de alguma fórmula hídrica
para o período de transição, que deveremos inau
gurar com essa Constituição, não passando para
um Parlamentarismo puro, ao que tudo indica,
de uma só vez, mas caminhando nessa direção.

Então, eu pediria especificamente um comen
tário em tomo da questão prerrogativas do legis
lativo dentro do sistema parlamentarista. Ai, desa
parece toda a razão de ser e toda a lógica da
idéia da separação dos três Poderes independen
tes, harmônicos entre si etc., toda aquela visão,
a meu ver, hoje inteiramente superada, e que,
em termos muito claros e lúcidos, foram expostos
ontem, nesta Subcomissão pelo Prof. César Sal
danha, numa concepção feita para obter a imobili
dade dos Governos, portanto, a sua não interven
ção sobre a ordem econômica e, portanto, a sua
não contribuição aos avanços sociais.

É por aí que eu gostaria de ouvir os comen
tários, ou seja, sobre o Parlamento inserido na
própna tarefa construtiva, junto com o Executivo,
no sistema parlamentarista - o sistema onde
o Governo é também um produto do Poder Legis
lativo e, portanto, onde não cabe mais falar no
sistema de freios e contrapesos, onde essa coisa
do poder inibidor limitador do Legislativo são co
mo algo inadequado, pelo menos como enfoque
predominante. É claro que permanecerão fun
ções fiscalizadoras, controladoras. Mas isso tem
de deixar de ser a tônica predominante, porque
o Governo será um produto da maioria parla
mentar.

Gostaria de ouvir um pouco sobre este assunto.

Outro tema, sobre o qual eu gostaria de ter
a opinião de tão experientes ex-Parlamentares e
ex-Presidentes é quanto à possibilidade de se atri
buir às Comissões - tão mencionadas e coloca
das, definitivamente como poderes decisórios na
rotina do processo legislativo, para uma série de
tipos de projetos, ficando apenas alguns para o
Plenário - aquelas leis mais gerais,.o orçamento,
emenda constitucional etc., Comissões para este
fim necessariamente grandes, no caso, na direção
oposta à que apontava o ex-Presidente Nelson
Marchezan, de Comissões menores, para efeito
de especialização, poderiam ser compatíveis as
duas idéias, em termos de Subcomissões e Co-
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missões, sem dúvida alguma, mas comissões su
ficientemente grandes para permitir a rigorosa re
presentação proporcional de todos os partidos,
já que elas teriam poderes decisórios nesta hipó
tese que estou colocando. Seriam Comissões de
dimensão de 10 a 15% do universo parlamentar,
para proporcionar efetivarepresentatividade, com
rigor proporcional, a fim de não fraudarmos a
vontade popular.

O terceiro item seria o sistema de remuneração
de Parlamentares. É uma questão tabu, que muito
tem preocupado a todos nós. Nesta Comissão,
e é nosso dever encará-Ia de maneira muito clara
e transparente. Teremos de mexer na questão
do sistema de remuneração dos parlamentares
- um dos pontos doloridos, a desgastar perma
nentemente a imagem dó Parlamento, muitas ve
zes de forma absolutamente injusta. Hoje, como
Deputado Federal percebo metade do que rece
bia como Deputado Estadual. No entanto, a nossa
imagem de "marajás" que pouco fazem, que per
cebem remunerações altas, jetons e coisas mara
vilhosas, é a espalhada por grandes setores da
imprensa. Temos de encarar isto e descobrir for
mas novas de remuneração de Parlamentares
desvinculadas de freqüência a plenário e da idéia
de jeton mediante presença em plenário, o lugar
mais inútilpara fazermos nosso trabalho, um lugar
confortávelpara não se fazer nada, na maior apar
te do tempo, a não ser em excepcionais momen
tos de grandes debates e votações.

Temos - o relator e todos nós - algumas
idéias, mas não queriamos colocá-Ias, para não
perder a oportunidade de ouvir as de S. Ex"

O quarto item é sobre a redução de quorum
para deliberação, também com a preocupação
com a imagem deste Poder e seu fortalecimento
porque, se não se fortalecer o conceito público
do Parlamento, de' nada adiantarão as maravi
lhosas soluções técnicas que encontraremos
aqui. Sem respaldo da opinião pública, elas não
valerão coisa alguma, como também está arris
cada a não valer coisa alguma esta Constituinte
se continuar a ter êxito campanha desmoraliza
dera de amplos setores da imprensa sobre ela.
Assim, ela não terá força para mudar nada e,
ao invés de ser um grande acontecimento, vai
acabar sendo um grande fiasco. Essa campanha
de desmoralização dos trabalhos constituintes,
por parte da grande imprensa, deve estar partindo
de setores que não têm interesse em que as mu
danças aconteçam:

Por último, queria saber a opinião de S. Ex"
'obre a iniciativa popular em projetos de lei outro
assunto que está na ordem do dia, nas preocu
pações da Constituinte, e que deverá ter a sua
definição nesta Comissão. Temos, inclusive,algu
mas propostas concretas em tomo disto: iniciativa
popular condicionada a determinado número de
eleitores, a êargo de sindicatos e outras orgam
zações da sociedade civil, como forma, inclusive,
de abertura do processo legislativo e sua maior
aproximação com a sociedade. Eram somente
estes pontos.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o eminente MinistroCélio Borja.

O SR. CÉLIO BORJA - Sr. Presidente, vejo
com grande satísfação que o Deputado e Consti
tuinte Jorge Hage coloca algumas questões cru
ciais para o debate da Subcomissão. Confesso
me muito honrado em poder pronunciar-me, so-

bre temas dessa natureza. Pediria licença a S.
Ex" para fazer uma ponderação quanto à natureza
do parlamentarismo. Na classificação dos siste
mas de Governo,abre-se uma primeira chave pa
ra aqueles em que não há separação ou divisão
de poderes - onde se encaixam a ditadura e
o governo de assembléia. Na ditadura, todas as
funções do Estado - a legislativa, a executiva
e, reflexamente, a judicial - são competência
de um único poder e de um único homem. O
governo de assembléia, esta que é um órgão cole
giado, também detém todas aquelas funções 'e
as atribuições respectivas. A segunda chave é a
dos sistemas em que há divisão de poderes, e
aí estão o sistema parlamentar e o presidencial.
No sistema parlamentar há divisão de poderes,
porém, dúctil flexível e no sistema presidencial
há uma rígida separação, não se permitindo, que
os poderes se deleguem reciprocamente atribui
ções e que as mesmas pessoas sejam simultânea
mente órgãos de um e de outro poder.

O SR.CONSTITUINTE JORGE HAGE - Estou
inteiramente de acordo. A minha observação se
refena e essa rigidez,a essa ênfase.

O SR.MINISTRO CÉLIOBORJA-As observa
ções feitaspor V.Ex", a respeito da função peculiar
que tem o Parlamento no sistema de gabinete,
são, a meu ver, inteiramente pertinentes. Quer
dizer,aquelas dificuldades para colaboração entre
poderes que o sistema presidencial oferece, desa
parecem. O que ocorre, na realidade, é que o
Poder Executivo tira a sua autoridade do assenti
mento que recebe, para constituir-se do poder
legislativo, do Parlamento e, ao mesmo tempo,
deve ao autor dos seus dias, à maíoriaparlamentar
e às duas Casas do Congresso ou à Assembléia
Nacional, se unicameral, satisfações, um trabalho
cotidiano de harmonização de interesses de opi
niões, etc., para que a atividade operativa e admi
nistrativapossa ser realizada,porque ele pode ser
chamado a todo momento a prestar contas de
qualquer de seus atos. A idéia clássica do sistema
parlamentar é essa da ductilidade, de poderem
Deputados e Senadores ser investidos na função
de Ministrode Estado desde que tenham a con
fiança cio parlamento. De outro lado, são eles
politicamente responsáveis perante o Parlamento
por quaisquer de seus atos. Isso toma, solidários
evidentemente, Executivo e Legislativo. As duas
instituições ou estão de acordo ou não há gover
no. Se, como magistrado, não tenho o direito
de dizer - embora possa repetir o que já disse
no passado, quando não tinha as inibições atuais
- que nenhum sistema se aproxima do ideal
de liberdade na organização social tanto quanto
o sistema parlamentar. O sistema presidencial,
a meu ver, é anacrônico e poderia, praticamente,
servir a uma sociedade cujas aspirações de liber
dade eram Iimitadíssimas e cujo ideal de partici
pação era restritíssimo. Hoje, na sociedade mo
derna, em que a presença do Estado é muito
forte, e se manifesta nos atos mais prosáicos da
vida humana, nenhum cidadão é indiferente ao
que se passa no setor público, seja da economia
ou dos serviços públicos. Portanto, tem um inte
resse direto e imediato de, através de seus repre
sentantes, ordenar a atividade estatal e dela parti
cipar. O único sistema de governo que permitiria
isso é o parlamentar. Penso-o, portanto, mais ajus
tado à realidade contemporânea. Não se trata de
uma preferência estética, embora também a tives-

se, mas pura e simplesmente de um imperativo
funcional. Como é que o Estado moderno poderá
atender a esta demanda de participação livre e
espontânea, não compulsória, que têm os cida
dãos e as grandes massas, dentro de um sistema
que praticamente inibe a representação nacional
de ter uma palavra nas questões mais importantes
para a vida social de um modo geral?

A segunda pergunta, também colocada com
a mesma propriedade, diz respeito à questão do
poder decisório das comissões das Casas do Con
gresso. Certamente, melhor do que eu, sabe o
Constituinte Jorge Hage que a atual Constituição,
seguindo na esteira de outras, e sobretudo de
inspiração parlamentarista, admite a deliberação
em comissão, sujeitando, evidentemente, as pro
posições ali provadas ao voto do Plenário, caso
assim requeira uma parte considerável da repre
sentação com assento na Casa. Penso que essa
solução, desde que delimitados claramente os as
suntos que ficam reservados ao Plenário, é extre
mamente operativa e funcional. O que me parece
é que a capacidade de deliberação das grandes
assembléias só não sofre retardamento em duas
hipóteses: a primeira, quando existe uma forte
liderança dentro do colegiado. Exemplo: a lide
rança que normalmente exerce o Poder Executivo
- os Ministros, singularmente, ou gabinete, cor
porativamente- porque composto quase sempre
de deputados e de senadores, sobre os trabalhos
legislativos, no sistema parlamentar de governo.
É legitimo, inclusive, essa presença, porque se
constitui de membros da própria corporação.
Nessa hipótese, a deliberação pode ser rápida,
não sofre grandes retardamentos. Veja, por exem
plo,o que acontece na França, Inglaterrae Alema
nha; presente o governo nas sessões em que se
delibera, os Ministrosde Estado prestam imedia
tamente as informações de que o Plenário neces
sita para poder deliberar e, ao mesmo tempo,
exerce uma pressão legítima sobre seus colegas,
para que não dificultema deliberação. Isto é legíti
mo: são todos membros do parlamento, são t0
dos participantes, sócios, dessa corporação. Es
tão todos no mesmo barco e devem remar todos
no mesmo sentido. Aoutra maneira num sistema
em que não se permitindo a presença do Execu
tivo, não pode ele prestar a informação precisa,
exata e oportuna, seria realmente conferir às co
missões o poder de decidir certas matérias que
não afetam tão amplamente a vida da sociedade.
Por exemplo, aquelas que interessam a determi
nados grupos sociais que se podem fazer ouvir
mediante em audiência da própria comissão, em
que, como sugere o Deputado ConstituinteJorge
Hage, o número de membros garante uma amos
tragem do universo parlamentar de tendência etc.
É claro que esta solução pode ajudar muito, sem
comprometer a autoridade das decisões, a opera
cionalizar o trabalho parlamentar. Permito-me
uma ponderação, que faço como magistrado re
cente que sou. Passei toda a minha vida na univer
sidade, nesta Casa, na Câmara dos Deputados,
e na atividade de advogado por isso sei que gran
de parte, a autoridade da lei deriva da sua aprova
ção em um órgão colegiado como é o Congresso.
Certas determinações do Estado, por exemplo,
êm matéria tributária ou restritiva de direito ou,
de alguma forma, incômoda para a massa dos
cidadãos têm execução difícil porque não vêm
revestidas dessa alta autoridade da representação
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nacional. Quando se sabe que uma matéria de
alguma forma vexatória, como o imposto, ou res
tritiva de direitos pessoais, não foi votada pelo
Plenário, não foi amplamente debatida antes da
deliberação, não resulta desse processo de con
traditório, às vezes até cruel, próprio das delibe
rações parlamentares, isso, de alguma forma,
compromete a autoridade da lei. Nessas matérias,
penso eu, é preciso que o debate seja amplíssimo,
é preciso que, às vezes, haja uma longa ponde
ração antes da deliberação.

Um dos maiores constitucionalistas ingleses do
começo desse século Dicey dizia que a imensa
autoridade das leis,na Inglaterra, resuJtava do fato
de que nenhuma das suas grandes leis tinham
sido votadas de afogadilho, e mais, nenhuma ti
nha ido ao debate parlamentar antes de uma lon
ga discussão pública em que as opiniões foram
expendidas com inteira liberdade e o contraditório
se instaurou na própria sociedade, não apenas
no parlamento, o qual foi apenas a câmara de
eco em que essas opiniões da grande sociedade
nacional acabaram por encontrar escoadouro e,
deliberação. Meu temor, nobre Deputado e Cons
tituinte, é que a crítica da imprensa, a crítica dos
que nunca passaram por aqui, dos que não têm
nenhuma experiência parlamentar e que, portan
to, são às vezes impacientes - essa crítica à de
mora das deliberações, que se funda certamente
numa inexata apreciação da natureza dos traba
lhos que aqui se desenvolvem, - termine por
forçar o Constituinte a também se contagiar dessa
pressa, que, às vezes, é mortal. Muitas vezes, 
e tive ocasião de explicar isto na Comissão Afonso
Arinos a alguns membros que nunca tinham tido
experiência parlamentar, e estive na Comissão por
brevíssimo tempo - o fato de se engavetar um
projeto é um ato meritório em relação ao interesse
público. Primeiro vem a massa de projetos apre
sentada anualmente a ambas as Casas, depois,
o fato de que o parlamantar nem sempre é o
autor da proposição. Ele a recebe de grupos de
interesses legitimos, sem dúvida alguma, que de
certa forma, querem ver aquela matéria subme
tida à discussão. Ele, próprio não tem como se
furtar disso. A matéria às vezes é polêmica, vem
extemporaneamente à consideração da represen
tação do País. Então, um pouco de "calma com
o andor que o santo é de barro", não faz mal
a ninguém. Essa decisão de retardar ou não o
andamento do projeto, é evidente, deve ser inspi
rada no melhor interesse público, não no de preju
dicar um colega, não no de procrastinar uma solu
ção que a sociedade pede seja pronta rápida e
eficaz, mas, muitas vezes, tem essa inspiração
legítima. No entanto creio que há que se ques
tionar dar poder decisório às comissões hoje nes
se mundo em que vivemos, em que há certa parti
cularização de interesses, nem todos os interesses
que vêm pedir a proteção legislativa são globais,
atingem a todas as classes sociais. Quantas vezes
apenas se referem a uma categoria social e esses
perfeitamente podem ser objeto de deliberação
quase que exclusivamente de um pequeno corpo
com uma comissão técnica de qualquer uma das
Casas.

A questão da remuneração dos parlamentares,
essa o Presidente Marchezan e eu a vivemos, e
com intensidade, exatamente porque presidíamos
a Mesa, que tem atribuição de iniciar a discussão
e a deliberação sobre a matéria. Entendo Que

há um princípio salutar, o da igualdade da remu
neração de deputados e senadores e esta igual
dade não deve ser quebrada. Em segundo lugar,
creio que, nos últimos anos, um pouco por uma
certa homenagem do vícioà virtude, pretendeu-se
que o parlamentar deveria viver de brisas, quando
se sabe que ninguém, neste mundo, pode, assim,
disto viver. Então, fixam-se vencimentos básicos
extremamente modestos, como, aliás, ocorre
também com a magistratura e se somam a essa
base algumas vantagens. Lutei muito para que
chegássemos à verdade da remuneração, infeliz
mente não fui bem sucedido ao tempo em que
fui Presidente da Câmara. Entendo que o parla
mentar deve vencer aquilo que é necessário para
que ele vivadecentemente com sua família,pague
suas despesas e não viya pendurado em bancos,
nem dependa do favor de ninguém. A indepen
dência do parlamentar é uma condição funda
mentai para o bom exercício da sua atividade
e do seu munos. Portanto não pode é uma dessas
mentiras impiedosas que se querem vender ao
público - o parlamentar vencer menos do que
necessário para acudir a essas despesas e poder,
inclusive, fazer um pequeno "pé-de-meia" para
atender às emergências, porque é nas emergên
cias que geralmente nós necessitamos de tercei
ros, sejam bancos, particulares, seja lá quem for,
e o parlamentar, por definição não deve depender
de terceiros. Nem todo parlamentar tem a felici
dade de ter fortuna pessoal ou tios ricos

Penso que não se deve mais voltar ao sistema
de jetons. Trata-se de urna ilusão que também
está sendo vendida ao público: a de que o parla
mentar só está trabalhando quando está presente
ao plenário. Esta é a mais grossa mentira que
se conhece. Não sendo mais parlamentar, tive
a oportunidade de dizer essas coisas de público
em defesa da Casa a que pertenci e me honro
de ter pertencido. Assumi a defesa do Congresso
no momento exato em que, por razões de ordem
política, ele próprio tinha dificuldades em dizer
de público as verdades que devem ser ditas. Eu
podia dizer, porque não era mais congressista
e me achava, portanto, numa posição bastante
cômoda para fazê-lo. E repito agora: tenta-se pas
sar ao público uma versão absolutamente fanta
siosa da vida parlamentar. Ninguém leva em con
sideração a natureza peculiar dessa atividade, as
responsabilidades que são únicas, ninguém mais
as tem - nem o juiz, nem o administrador. Isto
é escondido para que não se chegue a esta deci
são, que há de ser tomada algum dia, para defesa
até da honorabilidade dos parlamentares em ter
mos pessoais e da reputação do Congresso, de
ter a coragem de pagar aquilo que é devido, dadas
as pesadas circunstâncias que cercam o exercício
do mandato.

o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- E evi
tar a elitização, Sr. Ministro.

O SR. CÉUO BORJA - Além disso, porque
o custo da eleição e o ônus que representa para
o patrimônio pessoal o exercício do mandato par
lamentar tendem a afastar dele muitos cidadãos
prestantes que poderiam dar uma excelente cola
boração e não se abalançam a isso. Confesso
a V. Ex" que uma das razões que me levaram
a aceitar uma eleição para o Senado com destino
inglório selado, e que me afastou da vida parla
mentar. foi a necessidade de, depois de 20 anos, -

pôr em ordem minha vida patrimonial. Envelheci
nessa atividade; quando abri os olhos já tinha
netos e o patrimônio fora praticamente jogado
fora. Como nunca exerci qualquer atividade mer
cantil conjuntamente com a função pública a úni
ca maneira, em consciência, que tive de poder
cumprir esse dever para com minha família foi
exatamente o de encontrar uma porta para sair
da vida parlamentar, com grande pesar. Mas era
o dever que, nos últimos anos de minha vida,
eu deveria cumprir para com eles. Portanto, é
preciso enfrentar essa questão, é preciso ter cora
gem moral de dizer isto. Infelizmente, pela incapa
cidade de dizer estas coisas, estão aviltando o
Parlamento. Digo-o, Sr. Presidente, Sr. Relator,
eminentes Constituintes, pelo amor que tenho à
instituição - e não tenho nenhuma preocupação
biográfica. Como já disse, tenho consciência dos
serviços que prestei ao meu País e a esta institui
ção. Isto me basta.

V.Ex", como quarta questão, colocou a da redu
ção do quorum de deliberação. Confesso que
não alcancei exatamente as razões que militam
a favor da redução do quonun.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Per
mita-me, eminente Ministro.Aidéia que tem circu
lado entre alguns membros desta Subcomissão
é a de que a redução do quorum pode servir
como um forte elemento de pressão para a pre
sença dos Srs. Parlamentares nas ocasiões de
deliberação, uma vez que a ausência significa o
risco de que, mesmo com pequeno número de
presenças, as deliberações sejam tomadas e sele
das.

O SR. CÉUO BORJA - Permita-me, então,
V. Ex"voltar a um ponto que foi crucial na emenda
das prerrogativas que redigi e que penso deve
ter algum registro no seu texto. Eu entendo nobre
Constituinte, que o decurso de prazo tal corno
existia - e creio que ainda existe - na Consti
tuição ofende o princípio cardeal da organização
dos corpos colegiados, que é o seguinte: a maioria
tem a responsabilidade de formação do quorum.
Não se pode conceder à maioria o direito de frau
dar o quorum. Este é o seu dever. A maioria
não tem esse dever. A minoria pode fazer obstru
ção. Por isso é que a minoria tem o privilégio
de constituir o governo nos sistemas parlamen
tares: é porque ela garante o quorum. No dia
em que se permitir que a maioria se exima desse
dever na formação de quorum, garanto a V.Ex"
que começará a etapa final da decadência das
deliberações colegiadas e das corporações repre
sentativas da Nação. Nenhuma Assembléia pode
eximir a maioria da responsabilidade da formação
do quorum. Desde que observado esse princípio,
eu não veria - já que V. Ex" dá esse precioso
esclarecimento - inconveniente maior, em deter
minadas circunstâncias, admitir a redução do
quorum, porque ele pode ser de 2/3, pode ser
qualificado e pode ser simples. É apenas uma
questão de aritmética de conveniência. Porém ja
mais se poderá permitir que a maioria se exima
do dever de dar número para que o Parlamento
possa deliberar.

Enfim, a iniciativalegislativa popular me parece
uma idéia vitoriosa. Ela existe na ltálía, na Suíça
e em alguns estados americanos. Nesse países
ela é concedida a instituições ou até mesmo a
um certo número de eleitores. Apenas para termi
nar, faria a ponderação de que isso não reverta
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em decepção para aqueles que vão pleitear a me
dida às Casas do Congresso, porque o Congresso
já sobrecarregado com as proposições que seus
próprios membros apresentam, nem sempre terá
condições de processar regularmente a enxurrada
de iniciativas populares que virá. Apenas isto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - ex
Presidente Nelson Marchezan.

Se me permitem o ex-Presidente e o Consti
tuinte Jorge Hage, farei um ligeiro comentário
sobre a questão do quorum, a qual temos discu
tido muito aqui. Vamos supor que o quorum seja
de 10%. Então 25 deputados, a rigor,podem votar
uma lei. Essa é uma reflexão que tem sido feita
aqui, pois obrigaria o Governo, ou grupos interes
sados, enfim, a colocarem suas "tropas" no plená
rio todas as vezes que se fosse votar matéria de
seu interesse. Na Constituição francesa, por
exemplo, em muitos casos, quando há pedido
de verificação por algum Ifdere não há o quonun
legal, o Presidente suspende a sessão e dá uma
hora de prazo. Depois de uma hora, resolver com
qualquem quorum, com 10%,5,3%.

O SR. CÉUO BORJA-Mas ela é muito censu
rada por isto.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Sr. Nelson Marchezan.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Falando de
pois, tenho a vantagem de não precisar acres
centar muito. Não tenho nenhuma restrição a fa
zer às colocações do MinistroCélio BoIja. Há ape
nas duas ou três que gostaria de acrescentar.

Sobre parlamentarismo, acho que vai depender
do grau de parlamentarismo. Se for um Parla
mento do tipo do da Inglaterra evidentemente que
diariamente os deputados questionam o Ministro
ou Primeiro-Ministroe recebem a informação, de
que falava o Ministro Célio Borja, prontamente.
Assisti a um desses debates - acho que cada
um de nós já deve ter assistido ou lido sobre
isto. Se fizermos um Parlamento mitigado, então
as características terão de ser as mesmas que
estamos defendendo no trabalho das comissões,
porque aí será apenas uma pequena dependência
dos Ministros em relação ao Congresso, mas não
será, realmente, um Govemo Parlamentar, no
meu entender. Será um Governo Presidencial
com algumas nuanças parlamentaristas e uma
influência maior, uma espécie de repartição de
responsabilidade na nomeação e destituição de
Ministros. Diria que, nestes episódios que estão
acontecendo agora, o Parlamento teria - via Par
lamento - alguma participação, que agora só
ocorre via partido.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - O
que estamos chamando aqui de "Presidencialis
mo envergonhado".

O SR. NELSON MARCHEZAN -Assim vai de
pender, primeiro, do grau de parlamentarismo,
para se discutir a importância das comissões.

Quanto ao trabalho das comissões, creio que
devem haver matérias que morrerão nelas. A Câ
mara e o Senado podem estabelecer regras para
que determinadas matérias, recebendo parecer
contrário de três ou mais comissões, morram,
ou tenham um recurso e a um pequeno plenário
ou coisa parecida. Seguramente, é muito mais
fácil ser objeto de atenção e estudo feito por dez,

quinze ou vinte deputados ou, no caso de matéria
mais importante, de cem deputados, do que tentar
ter a atenção de 500 deputados no plenário. Nin
guém consegue isto lá, os trabalhos vão se louvar
pelo relatório das comissões e pela palavra do
líder. Enquanto que em uma Comissão muitas
vezes não é o lfder que vota, mas um grupo de
Deputados que, com alguma isenção, poderá exa
minar a conveniência do mérito da matéria. O
lfder vota, muitas vezes, de maneira política, dei
xando subjetivamente outros valores.

Quanto à remuneração parlamentar, não tenho
muito a acrescentar ao que disse o eminente ex
Presidente Célio Borja. Apenas que uma das coi
sas que está nos prejudicando fortemente é a
vinculação. Participei de um congresso de verea
dores e argumentei que eles têm poder para fazer
tudo, fiscalizar o prefeito, votar orçamento, votar
leis, só que não têm crédito público para decidir
sobre seus próprios vencimentos. Isso não se faz.
Chegamos ao absurdo de estabelecer, por uma
lei federal, o que ganham os deputados federais
e, conseqlientemente, o que ganham os deputa
dos estaduais e vereadores. Com isto, tentando
moralizar, fízemos a maior imoralidade, no meu
entender. Acho que essa vinculação tem de aca
bar. Quando defendi esse ponto de vista, alguém
me disse que uma Câmara de Vereadores poderia
gastar 50% do orçamento do município na remu
neração dos vereadores. Pois que gasteI A popu
lação é responsável. Afinal, a população elegeu
ou não os Vereadores? Foi um argumento seme
lhante ao que usei junto ao Presidente da Repú
blica - não me lembro se foi o Presidente Geisel
- para acabar com uma restrição na aplicação
de recursos federais nos municípios. Colocava-se
que o município tinha de gastar tanto em tal coisa,
tanto em tal, tanto em tal. E fui argumentar com
o Presidente e ele me disse: "Mas a Câmara pode
colocar um chafariz no centro da cidade". E res
pondi: "E daí? Seguramente, em certas cidades
um chafariz é muito importante. Mas, Presidente,
se o vereador colocar o chafariz onde não deve,
ele não receberá votos. Se o povo votou, o povo
assim quis vamos respeitar a autonomia. Mas se
um funcionário seu cometer um erro, serão 4
mil municlpios a errar, e esse funcionário nunca
vai pagar a conta porque ninguém vai saber o
que ele fez, e ele não vai responder com voto
de ninguém" Com a vinculação acontece a mes
ma coisa.

O SR. CÉUO BORJA - E os chafarizes fede
rais.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Pois é, os
chafarizes federais têm valor, são certos, corretos,
mas os chafarizes da pequena comunidade não
o são. Então, para que eleger prefeitos e verea
dores se um funcionário federal fica com o direito
de decidir essas questões? Assim é com a questão
da remuneração. Estabelecemos que, pelo, nú
mero da população, o vereador ganha tanto; exis
tem câmaras talvez ganhando menos e câmaras
ganhando talvez mais do que deveriam. O Con
gresso tem de acabar com essa vinculação. Ele
decide seus subsídios, seus jetons, - estou de
acordo com o que disse o ex-Presidente Célio
Borja mas também deve deixar as assembléias,
as Câmaras de Vereadores, suspenderem a vincu
lação e sofrerem o aplauso ou a critica de sua
comunidade local. Senão, nãotem sentido. Éuma

capitis dlminutis que até diminue esses legisla
tivos naquilo que lhes diz respeito pessoalmente.

O SR. CONSTITC1INTE JORGE HAGE - Sr.
ex-Presidente Nelson Marchezan, apenas um de
talhe. Encontra V. Ex"alguma altemativa para esse
incômodo sistema de os prórpios Parlamentares
fIxarem seus subsídios?

O SR. NELSON MARCHEZAN - Aqui foi ado
tado um critério sobre o qual o Ministro Célio
Borja falou muito bem, de que, a cada Legislatuva,
tínhamos de encaminhá-los para a Legislatura
subseqiJente reajustã-Io de acordo com a inflação.
Não vejo processo melhor. É o critério geral. Em
média, o deputado terá o que vaiganhar de reajus
tamento o ministro do Supremo, o militar, o pro
fessor universitário ou o trabalhador. Isso vai de
pender da coragem de se fixar o subsídio adequa
damente. Fui beneficiado por este sistema, mas
teríamos de melhorá-lo tanto quanto necessário.
Deve-se fixar o necessário, mas subordinar a re
muneração do parlamentar a toda a tributação
de impostos para que ele não fique privilegiado.
porque esta é uma forma de melhorar que se
toma um privilégioindefensável, sobretudo agora,
quando o Govemo gravou forte, violentamente,
a classe média. Então, estamos vendo os Consti
tuintes com dificuldades parajustificaressa forma
indireta de tributação.

Quanto à iniciativapopular de leis, gostaria de
dizer que uma das caracteristicas do parlamento
moderno é de que não é pelo número de leis
aprovadas que se exercita a força desse parla
mento. O ex-Presidente Célio Borja colocou uma
coisa corretíssima: se nós, deputados, em aqui
chegando, apresentamos um monte de projetos,
às vezes passam-se quatro, seis, oito, dez anos
e conseguimos converter um ou dois em lei.lma
ginemos que o sindicato de minha cidade, Santa
Maria,resolva criar uma lei:faz um esforço, reúne
assinaturas, despende recursos, faz comissões,
vem para cá - e existem outros projetos - ,o
projeto não anda por inadequação, por qualquer
coisa. Que frustração. Entendo que a liberdade
há de existir, mas deveríamos ter essa preocu
pação, porque os deputados, nessa matéria, já
são frustrados de modo geral. Não obstante, não
raro a imprensa nos apresenta lista de deputados,
alguns com cem projetos e outros com meia dú
zia, que, aí, são incriminados. Muitas vezes não
são aqueles que apresentam muitos projetos os
melhores deputados, convenhamos.

Quanto ao problema de quorum, gostaria de
também acrescentar um pequeno depoimento ao
que já foi feito. Acho que o quorum é difícil de
ser reduzido, em que pese a observação do meu
querido amigo e Líder, pois sei de sua preocu
pação em relação ao Legislativo,Constituinte Bo
cayuva Cunha. Mas entendo que talvez devêsse
mos experimentar duas coisas: em primeiro lugar,
votação em determinados dias, com matérias pre
viamente estabelecidas, fixação da hora dos deba
tes etc, e votação em determinadas horas ou,
então, estabelecer um outro sistema de votação.
Esse sistema de passar quatrocentos e tantos de
putados por uma chamada nominal para todo
e qualquer tipo de matéria serve apenas como
instrumento de obstrução da minoria. Deve-se
dar à minoria a oportunidade de outro tipo de
obstrução, como, por exemplo, a tribuna, a pala
vra, o discurso. Assim, os deputados terão tempo .
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de obstruir discursando, falando e - quem sabe
- não se revelarão bons oradores, com constrí
buições valiosas? Como está, fica quase que essa
chicana de votação, de requerer a nomeação de
uma rua, acréscimo de adjetivo no município,
uma homenagem e, ao mesmo tempo, obstruir
se a votação para requerer novamente depois.
Sãomais de quatrocentos deputados a se deslo
carem de seus gabinetes, atropelando entrevistas
e trabalhos nas Comissões. A Inglaterra tem um
sistema, que não sei se não deveria ser adotado
aqui: colocada em votação determinada matéria,
esta passa a ser votada e os debates prosseguem
sobre outras matérias; os deputados chegam a
um determinado local, frente à mesa, onde funcio
nários graduados recebem o voto. Não conheço
os defeitos desse sistema, mas seria uma forma.
Outra seria votar-se em dois dias, o que exigiria
a presença dos deputados no plenário. Acho que
até para que os deputados se conheçam, seria
bom que, uma ou duas vezes por semana, passas
sem no plenário. Temos, aqui no Congresso, um
defeito enorme e o ex-Presidente Célio Borja o
compreende. O Anexo IVé um flagelo para os
deputados. O deputado vai para o gabinete, co
meça a ver a correspondência, a fazer um relató
rio, a atender uma pessoa, e é chamado a compa
recer ao plenário. No futuro, talvez se tenha de
pensar em construir alido lado do lago um Anexo,
para o fundo; talvez, aqui, na Esplanada, alguma
coisa por baixo; é possível que o Anexo I tenha
de ser de gabinetes para deputados e a parte
administrativa transferida, a fim de que em três,
cinco minutos o deputado possa ir ao plenário,
assim como, entrando na Câmara, possa passar
pelo plenário. Hoje o desconforto é esse: a gara
gem é no Anexo IV, o deputado não pode chegar
aqui, passar no plenário e ir para seu gabinete.
Esse layout tem de ser modificado, porque é
contra o plenário.

O SR. CÉUO BORJA - O Parlamento não
pode ser linear, tem de ser circular.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Dizo ex-De
putado Célio Bolja com a experiência de enge
nheiro, inclusive, que o Parlamento não pode ser
linear, tem de.ser circular, quer dizer, tem de ficar
em forma de roda, mesmo, porque, se assim não
for, fica tudo muito longe.

O SR. CÉUO BORlA - Engenheiro não sou.

O SR. NELSONMARCHEZAN - Não? De qual
quer forma a contribuição foivaliosa e, não sendo
engenheiro, é mais importante, porque é uma
observação de alguém que não tinha essa obriga
ção: é a observação da experiência, a qual tam
bém me faz fazer essas observações. Enquanto
tivermos os g~inetes e o restaurante no Anexo
IV, será um sacrifício para os Deputados. Certa
presença no plenário, em determinado momento,
é bom. Agora, não chego a dizer, jamais, que
Deputado eficiente é o que está no plenário. Con
cordo com V.Ex" em que muitas vezes o plenário
é o melhor lugar, com ar condicionado: senta-se
ali e escuta-se despreocupadamente, sem o tele
fone, o assessor, o eleitor o pedinte, aquele que
vai levar ou cobrar alguma coisa. Alise está mais
ou menos como em uma redoma, isolado de
todas as pessoas. Para o vulto, esse deputado
que está muito bem sentado, está trabalhando.
Esse juízo tem de mudar. Acredito que se deveria
pensar em outro procedimento de plenário, de

votação, e deixaras matérias importantes, as gran
des matérias - a Constituição, outras leis - que
o voto pessoal, para que a Nação acompanhe.
Mas para as outras leis menores há de se descobrir
uma forma mais rápida ou mais ágil de votação,
incluindo a presença do Deputado para estimu
lá-lo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Qual
sua opinião sobre o painel eletrônico?

O SR. NELSON MARCHEZAN - Não sei. O
painel eletrônico é um processo que os líderes
do meu tempo - eu, como Presidente da Câmara
tentei, e havia os processos de obstrução - não
gostavam muito. Depois, não sei o que aconteceu,
nobre Constituinte. Mas é um instrumento que
deveria, no mínimo, ficar não suscetível de tomá
lo inoperável, porque pode ocorrer - não afirmo
- que quando interessa a alguém, ele não opere.
Isso pode ocorrer. Acho que é perfeitamente pos
sível fazê-lo funcionar a contento, colhendo crista
linamente, sem deturpação, o voto. Isto é possível.
Mas se não se quiser fazer a votação por meio
desse processo, não entrar na era da cibemética,
da informática, do computador talvez deva ser
tentado o processo inglês ou outro. De qualquer
maneira, acho que esse processo de votar nomi
nalmente todas as matérias é cansativo, pouco
construtivo e ocupa a atenção durante duas horas
de quinhentos homens que têm uma responsa
bilidade enorme para com o País e que deixam
de estar estudando outras matérias. Esses proble
mas têm de ser enfrentados: o do painel, o do
modo de votação, o da presença em plenário
e o dos gabinetes, que têm de ficar mais próximos
de plenário. Entendo que isto resolveria a questão,
ao invés de se baixar muito o quorum.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Obrigado, ex-Presidente Nelson Marchezan.

Finalmente, temos o nosso l°-Vice-Presidente,
Deputado Constituinte Rubem Branquinho, últi
mo debatedor de hoje. Com a palavra S. Ex".

O SR. RUBEM BRANQUINHO-Sr. Presidente,
Sr. Relator,Srs. expositores que nos honram nesta
Subcomissão, Srs. Constituintes, estou aqui sen
tindo uma felicidade muito grande. Queria dizer
aos nobres expositores que este é o meu primeiro
mandato e,o o que é pior, nunca exerci qualquer
outro mandato eletivo.Represento o Estado talvez
mais modesto da Federação, o Estado do Acre
- mas o mais promissor também, modéstia à
parte. Aprendi muito, aqui, hoje. Já me diziam
que o Congresso é uma excelente escola. lamen
to que não esteja aqui um grande número de
Constituintes, mas eles têm outros afazeres e as
exposições gravadas serão transcritas e, certa
mente, distribuídas a todos os membros desta
Subcomissão. Eu mesmo procurarei lê-Ias e relê
las, porque nossa reunião de hoje está sendo ex
tremamente valiosa.

Faço minhas as palavras do Constituinte Henri
que Córdova com relação aos ex-Presidentes da
Câmara aqui presentes. Gostaria de dizer que co
mo homem comum, acompanhei, em passado
recente, a vida de V.Ex- SOureligioso, evangélico,
membro da IgrejaPresbiteriana, e tenho para mim
que Deus os colocou aqui, na Câmara dos Depu
tados, em uma época difícil de nossa História,
e utíllzou a capacidade, a inteligência e o patno
tismo de V. Ex"s a serviço do Brasil. Creio que
a presença de V.Ex"s, especialmente no comando

da Câmara dos Deputados, serviu para amenizar
e humanizar os tempos e exceção que viveu o
Brasil. Tenho pelos três profunda admiração.
Queria agradecer ao Ministro Célio Borja, já que
por delegação do Presidente Bocayuva Cunha,
o procurei por telefone e ele me recebeu de uma
maneira que me emocionou por se tratar de alta
autoridade do nosso País. Aprendi muito, os as
suntos foram muito amplos, mas fiquei felizpor
que, apesar de não ser versado em muitos assun
tos,a1guns desses pontos coincidiu com meu pen
samento. Com relação ao Ministro Célio Borja,
ele disse que talvez a pressa seja mortal, citou
caso de leis da Inglaterra. E estou preocupado
agora com os dias que estamos vivendo, com
a elaboração de nossa Constituição, porque cada
assunto é importantíssimo, quase como se fosse
um versículo da Bíblia, que por menor que seja,
tem uma importância transcendental. Quando al
guém vai à televisão e diz que a Constituição será
entregue no dia tal, isto me preocupa. A este res
peito mudei de opinião, pois antes de chegar a
esta Casa, aquela opinião era igual à de um ho
mem comum, que acha que deputados e sena
dores não trabalham convenientemente e com
a pressa desejável. Hoje, vejo que a importância
da Constituinte é tal que a pressa não é boa para
elaboração dessa Carta Constitucional. Concordo
com o Deputado Constituinte Jorge Hage quando
pede a prorrogação de prazo para que estudemos
adequadamente os assuntos.

Fiquei felizquando o ex-Deputado Nelson Mar
chezan falou sobre um assunto com o qual tenho
me debatido. Fui Secretário de Estado, sou teste
munha ocular dos fatos, e talvez até protagonista
da maneira irresponsável como os governos vêm
gerindo a coisa pública no Brasil; talvez tenha
até cometido erro nesse sentido. O Brasil, hoje,
vive um grande déficit or4amentário. Os Estados,
a União - quem sabe? são os geradores desses
juros elevadíssimos, dessa inflação terrível que
está massacrando a Nação. Entendo que isto
ocorra, em grande parte, porque o Parlamento
não examina o Orçamento adequadamente. Ha
víamos conversado o Deputado Henrique Córdo
va e eu, sobre a necessidade de o Parlamento
examinar e até controlar a execução do Orça
mento não só não o fiscal mas o monetário, o
das estatais e V.Ex"levantou mais um e o previ
denciário. De maneira que, de acordo com idéias
expostas, V. Ex" veio avalizar o que proporemos
para a apreciação da Constituinte e cremos que
seja para o bem do Brasil.

Vou resumir minhas palavras, porque o horário
já está bastante avançado, apenas levantando
duas questões, uma para o ex-Deputado Nelson
Marchezan e outra para o Ministro Célio Bolja.

Ex-Deputado Nelson Marchezan, poderia V.Ex",
esclarecer um pouco mais o sistema distritaljapo
nês? Se entendi, seriam eleitos três ou quatro
representantes em cada distrito. Pergunto se isso
não exigiriaou forçaria a existência de um número
elevado de parlamentares ou se os distritos teriam
um território maior, com grande densidade popu
lacional. Esta é a pergunta que faço a V.Ex".

Para o Ministro Célio Borja, minha pergunta
é sobre as prerrogativas do Parlamento. Lembrou
nos V. Ex" que a Constituição atual estabelece
que deputados e senadores têm um juízo único,
no caso do Supremo Tribunal Federal. Qual seria
a sugestão de V. Ex" para alterarmos esse dispo-,_
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sitivõ? Seria, por exemplo, a Primeira InstârÍcia,
os Tribunais de Justiça dos Estados? Estas são
as questões que queria levantar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra, o ex-Presidente Nelson Marche
zan.

O SR. NELSONMARCHEZAN - Muitoobriga
do, Çonstítulnte Rubem Branquinho, por suas pa
lavras. Vamos logo ao assunto que V. Ex' coloca.
Não sou expert em matéria de distrito eleitoral
no Japão; apenas li alguma coisa, pedi algum
material-tenho algum material em PortoAlegre,
que posso mandar para V. Ex', se assim quiser
- mas talveza Câmara tenha todo esse material.
Mas a rigidez do sistema distrital o tomou inacei
tável para o Brasil, sobretudo porque tínhamos
um sistema quase bipartidário e, em cada grande
cidade brasileira, dois ou três parlamentares. Co
locar o voto distrital puro no sistema significaria,
desde logo, decepar a cabeça de um deputado.
Então, temos esse primeiro defeito do voto distri
tal puro. O segundo seria que ele não permitiria
que os partidos apresentassem mais que um can
didato; normalmente é um candidato por partido.
Um deputado que se eleja em um distrito fica
com uma potencialidade, por um lado, enorme
sobre aquele distrito,de tal forma que dificilmente
alguém pode atingí-Ioe, por outro, o partido tam
bém fica com uma força enorme sobre ele. É
uma dependência muito grande. Não sei se são
muito boas ambas as resoluções, embora tenha
mos a florescente e extraordinária nação ameri
cana baseada nesse tipo de voto, assim como
a estável nação inglesa. Mas para o Brasil, com
essas imensas regiões, algumas pouco habitadas
etc., e algumas com populações altamente con
centradas esse projeto oferecia dificuldades enor
mes. Como estabelecer um distritoem São Paulo,
Porto Alegre, Rio de Janeiro? Como estabelecer
um distrito de um só deputado no Acre, no Ama
zonas etc.? Achei que o sistema japonês aviaria
essa possibilidade de os partidos apresentarem,
por exemplo - se são quatro os candidatos elei
tos - seis, sete, cinco candidatos cada um. Um
pequeno partido pode chegar em um desses dis
tritos e dizer: ''Vou apostar em um só". Porque,
dependendo do sistema, dentro do distrito pode
se estabelecer a proporcionalidade, soma-se a le
genda. Isso pode ser estabelecido, assim como
pode ser decidido o princípio majoritário. Se se
somar a legenda, nada impede que cada partido
tenha o maior número possível de candidatos per
mitidos. Se for estabelecido o processo majori
tário, cada partido vai apresentar, provavelmente,
o número que pode alcançar p~ que esses can
didatos se incluam entre os mais votados; é uma
variável. Basicamente, o voto distritaljaponês re
solveria o problema de não termos essa rigidez.
Vamos citar, por exemplo, - já fiz isso muitas
vezes- um homem que está hoje no Parlamento,
o Senador Afonso Arinos, do Rio de Janeiro, que
jamais poderia ser candidato em um sistema de
voto distrital puro, porque ele não se daria ao
trabalho de ir de porta em porta pedir votos, de
igreja em igreja, de escola em escola - ele já
não tem mais idade para isso, já não mais se
disporia a isto - mas em um determinado distrito
ele se elegeu. Senador, creio que, quase sem tra
balho, apenas por seu nome. É o caso, que já
citei, de Winston Churchill: o ex-PrimeiroMinistro
ganhou a guerra, lutou pela paz, pela liberdade

e estava preocupado com as grandes questões
em Londres e pelo mundo, participando de confe
rências. Enquanto isso, no seu distrito,estava um
deputado oposicionista apertando a mão do povo,
discutindo o preço dos alimentos, o custo de vida,
o aluguel e tudo aquilo.Acho que o sistema distri
tal puro é um pouco injusto nesse sentido. Toda
via, o sistema distrital tem algumas vantagens,
como a estabilidade: estabiliza profundamente o
País, porque, vinculando mais o deputado ao de
bate da questão local, tira muito as questões emo
cionais. Outro aspecto: desideologiza as eleições,
porque o povo passa a discutir aquelas questões
mais fundamentais da sua comunidade e não as
grandes teses nacionais, das quais, evidentemen
te, o deputado vai cuidar, porque, inversamente,
ao contrário de ter de percorrer todo o RioGrande,
como hoje-dando um exemplo do meu Estado,
ou V.Ex' do seu Estado do Acre, - quando tem
um distrito, o candidato a deputado tem uma
área menor para cuidar e pode se dedicar mais
às questões, embora tenha de cuidar mais de
assuntos locais, porque sua área é menor. Então,
desideologizando-se as eleições com iso, no meu
entender, estimula-se o bipartidarismo. O risco
do voto distrital puro, no meu entender, é que
ele mata muito a ideologia e também o pequeno
partido, enquanto o voto distrital, que chamaria
de japonês para efeito de conversa - pode ser
que sua origem nem seja o Japão, seja a Vene
zuela ou outro pais, ou tenha outro nome na litera
tura; na monarquia foiusado, nos informa o Minis
io Boria - ao mesmo tempo em que prestigia
os grandes partidos, permite que os pequenos
partidos tenham representação, que as ideologias
também permaneçam, sem perturbar os grandes
temas, enquanto não ganharem substância e se
tomarem os grandes partidos. Na Inglaterra, por
exemplo, apesar do sistema parlamentarista puro,
vimos o crescimento do Partido Conservador, em
detrimento do Partido Liberal, os problemas do
Partido Trabalhista, hoje, o ressurgimento de ou
tras teses. Quer dizer, ele permite perfeitamente
que as idéias se adequem e o povo selecione
algumas da sua preferência e retome outras. Evi
dentemente, Constituinte, seja no sistema puro,
misto ou distrital, a legislação tem de ter flexibili
dade para a sua aplicação em São Paulo, no Rio
Grande do Sul, no Amazonas, em Mato Grosso
ou na Bahia, que são distintos. Quanto ao sistema
misto, 'minha restrição é relativamente ao fato de
que o deputado proporcional poderá financiar o
distrital e estabelecer-se aí, de novo, a força do
poder econômico. O deputado distritalse subordi
naria, talvez, a isto. O sistema misto ficaria num
meio termo e, se desse certo, até poderíamos,
no futuro, redigi-lo.Mas ele teria essas vantagens
do voto distrital: a estabilidade do País, o prestigia
mento do parlamentar, do eleitor. Enfim, acho
que quase todo o mundo democrático tende ao
voto distrital, embora nesses países escutemos
muitas restrições a ele. Todavia, entendo que ele
é um avanço e uma experiência que devia ser
tentada.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o MinistroCélio Borja.

O SR. CÉUO BORJA - Não tenho coragem
de responder de maneira frontal à pergunta que
me foi dirigida, por uma simples razão. E que
me parece que há que se escolher entre dois
sistemas. Se, por exemplo, se manter o foro espe-

cial para Deputados e Senadores, isto é, todos
são julgados, em qualquer matéria-crime, pelo
Supremo 'Tribunal Federal, não há necessidade'
de prévio exame, prévia autorização pelas Casas
do Congresso para o processo, porque certamen
te a Corte tem tamanha isenção em face - diga
mos - das paixões políticas, das pressões de
qualquer ordem, que o Parlamentar se sente segu
ro em relação à independência com que os juízes
vão examinar o seu caso e, afinal, dar uma deci
são. Mas se, porventura, se se volta ao sistema
de entregar o parlamentar aos chamados juízes
naturais, quer dizer,os juízes de Primeira Instância
- depois, com recurso para o Tribunal de Justiça
ou para a instância superior, e afinal,até um even
tual recurso para o Supremo Tribunal Federal
- creio que é absolutamente necessário que a
Câmara ou o Senado previamente autorizem o
deputado ou o senador a responder em juízopelos
crimes que lhe sejam imputados. Háque escolher:
ou a instância única, o foro especial do Supremo
Tribunal Federal- não nos Tribunais de Justiça,
porque estão muito próximos do clamor da opi
nião pública, não porque seus juízes não sejam
isentos, mas porque a pressão da opinião pública
é muito mais atuante, muito mais forte, está muito
mais próxima. E aí eu acredito que se deva conti
nuar com o foro especial. O sistema atual funcio
na satisfatoriamente, até mesmo porque se, no
curso do processo, a Câmara ou o Senado detec
tam algum tipo de fundamentação política, de
perseguição ou elemotivo subalterno para o pro
cesso. Então há a ordem para que o processo
seja suspenso, susta-se o processo. Hoje,Câmara
e Senado podem fazer isto.

Portantç, não tendo um juízo político prévio,
tem um juízopolíticoa posteriori, que pode pro
teger o Parlamentar de eventuais influências, va
mos dizer, incompatíveis com a lisura do pro
cesso.

Mas se se entrega o deputado ou o senador
aos chamados juízes naturais, aí convém que Câ
mara e Senado tenham a faculdade de examinar
previamente a conveniência de entregar este ou
aquele seu membro à Justiça e, assim, obrigá-lo
a responder ao processo. Creio que há que se
escolher entre uma e outra coisa. Ambos os siste
mas podem funcionar bem. A razão pela qual
se deixou de aplicar o sistema tradicional, que
era o do exame prévio pela Casa aque pertence
o Pparlamentar, foio fato de que se tomou quase
rotina não dar licença para o processo. Isto contri
buiu sobremaneira para as críticas que se fizeram
ao Congresso de que transformara a imunidade
Parlamentar em impunidade Parlamentar. Se se
quer tomar em.consideração esses antecedentes,
digamos, históricos,será preferívelmanter o siste
ma atual, em que o Parlamentar responde pelos
processos-crime perante o Supremo Tribunal Fe
deral e a Câmara e o Senado guardam a faculdade
de mandar sustar o processo caso pressintam
a presença de algum tipo de influência política,
algum risco da não-isenção dos juízes ou alguma
possibilidade de aquilo ser apenas um instrumen
to de cerceamento da independência daquele Par
lamentar ou do próprio Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Agradecemos a presença dos ilustres homens pú
blicos que aqui estiveram, Ministro Célio Borja,
ex-Presidentes da Câmara Nelson Marchezan e
Flávio Marcílio e damos por encerrada esta reu-.
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nião com muita felicidade, pelos resultados que
dela tiraremos. Muito obrigado.

Está encerrada a reunião.

ATADA8"RESOLUÇÃO ORDINÁRIA

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia doze
de maio de mil novecentos e oitenta e sete, na
SaIa A-I, do Anexo Dda Câmara dos Deputados,
realizou-se a oitava reunião ordinária da Subco
missão do Poder Legislativo, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Bocayuva Cunha. Compa
receram os seguintes Senhores Constituintes: Lú
cio Alcântara, Henrique Córdova, Rubem Branqui
nho, Jorge Hage, Jesualdo Cavalcanti, Alexandre
Costa, José Jorge, Vivaldo Barbosa, Vinícius Can
sanção, LuizViana e Nelson Wedekin, da Subco
missão do Poder Legislativo, e Inocêncio Oliveira,
que não é membro desta Subcomissão. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente abriu os
trabalhos, com a dispensa da leitura da ata da
reunião anterior, por ter sido a mesma distribuída
aos presentes e, a seguir, aprovada. A reunião
destinou-se à apresentação, pelo Relator, Senhor
Constituinte José Jorge, do relatório com o Ante
projeto da Subcomissão. Antes, o Senhor Presi
dente, em breves palavras, referiu-se à excelência
do trabalho, congratuIando-se com o Relator,pelo
seu esforço e dedicação. Salientou ainda a rele
vância da tarefa desenvoMda pela Assembléia Na
cional Constituinte, com o cumprimento rigoroso
dos prazos estabelecidos. Só na Subcomissão do
Poder LegisIativo, essa expressiva trajetória pode
ser aferida pelo grande volume de trabalhos, com
mais de seiscentas propostas de norma constitu
cional. A seguir, o Senhor Relator, Constituinte
José Jorge, leu a íntegra do Relatório e do Ante
projeto, de que todos os membros receberam
cópias. Após, o Senhor Presidente deu ciência
do novo calendário a ser cumprido pela Subco
missão, recebendo considerações dos Senhores
Constituintes Luiz Viana,Jorge Hage e Lúcio Al
cântara. Este último surgeriu que a Subcomissão
convide para uma das próximas reuniões o Se
nhor Relator da Subcomissão do Poder Executivo,
Constituinte José Fogaça, com acréscimo feito
pelo Senhor Constituinte LuizVianapara se esten
der o convite ao Senhor Relator da Subcomissão
do Poder Judiciário e do MinistérioPúblico, Cons
tituinte PlínioArruda Sampaio. Ficou acertado que
ambos seriam convidados, para a reunião de
quinta-feira, dia quatorze, destinada a uma apre
ciação, no âmbito desta Subcomissão, dos três
Relatórios e respectivos Anteprojetos. O Calen
dário definido é o seguinte: do dia treze ao dia
dezessete, período de reuniões para recebimento
de emendas e discussão da matéria; de dezoito
a vinte, apreciação do Parecer do Senhor Relator
sobre emendas apresentadas; dia vinte, votação
da matéria, dia vinte e um, apresentação da reda
ção final; dia vinte e dois, votação da redação

.final; e dia vinte e cinco, encaminhamento do
Anteprojeto à Comissão temática. Encerramento:
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos, às doze horas e dez minu
tos. As notas gravadas, depois de transcritas, farão
parte destes registros, publicando-se a sua íntegra
no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Maria Linda Morais
de Magalhães, Secretária, lavrei a presente ata
qtie, após a sua leitura e aprovação, será assinada

pelo Senhor Presidente, Constituinte Bocayuva
Cunha.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - De
claro aberta esta reunião ordinária da Subcomis
são do Poder Legislativo.

Ouviremos o trabalho de nosso Relator, com
quem já estive hoje pela manhã. S. Ex"realmente
fezum magnifico relatório,que já está em compu
tador. Dele há cópias para todos.

Se os caros colegas estiverem de acordo, deter
mino seja dispensada a leitura da ata, que será
devidamente arquivada.

Cada um dos Srs. Constituintes presentes já
recebeu uma cópia do relatório e do parecer do
Sr. Relator, a quem parabenizo por seu esforço,
plenamente coroado de êxito.

Senhores, antes de dar a palavra ao Sr. Relator
gostaria de fazer um pequeno registro. Temos
o hábito de criticar muito esta Casa, fazendo mes
mo autocrítica. Hoje,porém, é com muito orgulho
que vejo que as coisas realmente funcionaram:
estão todos com vontade de acertar e, pelo que
sei, todas as Subcomissões vão entregar seus re
latórios ainda hoje, sendo que algumas já o fize
ram pela manhã. Portanto, os Constituintes estão
agindo à altura daquilo que o povo brasileiro deles
espera.

É verdade que todos nos queixamos dos pra
zos. Por exemplo, só aqui nesta Subcomissão 
e seus temas, por assim dizer, não estiveram sob
holofotes, pois tratam do funcionamento interno
do Poder Legislativo- nosso Relator trabalhou
em cima de mais de 600 sugestões, quase todas
recebidas nos últimos dias, nas últimas horas.
Mas, mesmo assim, desde ontem está tudo pron
to, feito e impresso em computador, analisado,
discutido, com cópias para todos.

-- Faço este registro -êõffi- orgulno e a satisfação
pertencer a esta Casa. Historicamente, acho que
nosso papel vai ser reconhecido, porque levamos
a sério a nossa função, o nosso trabalho, toma
do-nos, digamos, da confiança do eleitorado e
de todo o povo brasileiro.

Tem a palavra o Sr. Relator, Constituinte José
Jorge.

O SR.RELATOR (José Jorge) -Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, em primeiro lugar, como já
o fiz no ofício em que encaminho o relatório,
gostaria de agradecer a colaboração a todos, seja
participando dos debates, seja apresentando su
gestões ou mesmo trabalhando junto comigo em
fim de semana, como foi o caso do Constituinte
Rubem Branquinho. Gostaria de agradecer parti
cularmente ao Senhor Presidente, Constituinte
Bocayuva Cunha, que com sua experiência, deu
a estabilidade necessária à Subcomissão, incenti
vando-nos à realização deste trabalho.

Passo a ler o relatório, dando algumas explica
ções adíconaís. Deixoo projeto desdejá nas mãos
dos Senhores Constituintes, para que possam
analisá-lo mais profundamente. Em outra reunião
o discutiremos para não ficar muito cansativo,
com muita leitura. Acho que o relatório, de certa
forma, é mais esclarecedor do que o próprio pro
jeto, porque toca os detalhes, o que é importante.

Lerei, pois, o relatório, dando algumas explica
ções adiconais quando achar necessário. Tão im
portante quanto devolver as prerrogativas ao Po
der Legislativo- antigo anseio de sucessivas ge
racões de parlamentares brasileiros, inconforma-

dos com a hipertrofia do Executivo - é dotar
o Congresso Nacional de meios para exercê-Ias
em sua plenitude, com a eficiência que se requer
de um parlamentar ágil e moderno. A redação
do anteprojeto anexo buscou tanto quanto possí
vel - com a ajuda dos integrantes desta Subco
missão do Poder Legislativo, e contando com a
inestimável colaboração dos demais constituin
tes, traduzida pela remessa de 650 sugestões de
normas constitucionais - alcançar essas duas
metas, as quais sem dúvida, encontram apoio
em todo o Congresso Nacional e na sociedade
brasileira. Constata-se que a absolescência e a
inadequação de qualquer poder constituído estão
intrinsecamente ligados ao seu grau de centra
lismo. O Poder Legislativo também não escapa
dessa regra geral. Um parlamento que orbita em
torno apenas de seu Plenário está condenado à
lentidão, à inércia e à ineficiência,perdido no tem
po e no rumo da estagnação. A evolução natural
desta Instituição impõe que parte das atribuições
hoje exclusivas dos plenários seja distribuída a
outros colegiados, menores e mais ágeis, além
de serem em maior número. A solução - há
muito cnhecida por quantos parlamentares pas
saram por estas duas Casas - é o fortalecimento
das comissões técnicas, que devem ter novas fun
ções, novas condições e principalmente novos
poderes. O anteprojeto anexo contempla essa
questão com especial atenção, dando às Comis
sões do Congresso Nacional e de suas Casas
condições reais de exercerem novas atribuições.
Obviamente, os regimentos internos terão de se
adaptar, se os princípios aqui propostos perdu
rarem até a redação finalda Constituição, a estes
novos tempos, deixando ao Plenário as decisões
supremas do Parlamento e a importante função
de servir de caixa de ressonância e centro polftico
desta Nação. De fato nossa idéia principal neste
relatório é a de que, além da devolução das prerro
gativas - algo já bastante discutido - se deve
de certa forma, dá condições ao Congresso de
absorver essas novas prerrogativas. Tais condí
ções seriam dadas pela descentralização do seu
trabalho entre as Comissões, para que estas pos
sam ter uma série de atribuições que não têm
hoje. Assim, as Comissões Técnicas da Câmara
e do Senado, que nem são citadas na atual Consti·
tuição, agora passam a ter um artigo específico
que lhes confere uma série de atribuições, as
quais certamente farão com que tenham um pa
peI fundamental no novo Congresso que se pre
tende construir. A primeira grande questão com
que se defrontou esta Subcomissão e todo o Con
gresso, além da própria sociedade, referiu-se ao
sistema de governo. O consenso, que agora atin
ge a parte mais significativado próprio Governo,
foi pela adoção de um sistema parlamentarista
misto, adequado às condições brasileiras. O ante
projeto agora proposto e submetido à análise des
ta Subcomissão foi elaborado a partir desta pre
missa. É pacífica a tese que o regime parlamen
tarista confere ao exercício do poder uma estabi
lidade maior que a aparência, e encontra parabelo
apenas no presidencialismo congressual ameri
cano, onde a máquina governamental pratica
mente não é afetada pela corrente política que
assume o poder. A tradição republicana e presi
dencialista brasileira nunca teve esse componen
te, excetuando talvez o período de Juscelino Ku
bitschek. A apregoada estabilidade política do pe
ríodo pós-64 era apenas superficial e foi conse-
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guida ao arrepio dos preceitos constitucionais.
Iniciada a transição, com a volta do poder aos
civis, é necessário consolidar as instituições e a
própria democracia. A opção pelo parlamenta
rismo não encontra, porém, paralelo em nossa
História republicana, uma vez que a fracassada
experiência de 1961 foi adotada como esdrúxula
solução para uma grave crise política e militar.
Tanto é que nem o posterior retomo ao presiden
cialismo evitou o confronto ideológico e político
que culminou no regime autoritário de 1964. O
momento, portanto, parece ideal para uma expe
riência adequada aos tempos atuais.

Não há dúvida de que esse é um aspecto bas
tante discutível, mas tínhamos que fazer uma op
ção. Ouvida a maioria da Comissão, verificamos
que a tendência era no sentido de um regime
semiparlamentarista. Conversando com os Rela
tores da Subcomissão do Poder Executivo, Cons
tituinte José Fogaça; da Subcomissão de Organi
zação dos Poderes, Constituinte Egídio Ferreira
Líma; e da Comissão de Sistematização, Consti
tuinte Bemardo Cabral, verifiquei que todos eles
também caminhavam nessa mesma direção. En
tão, na realidade, o que fizemos não foiuma opção
pessoal, mas uma opção pela tendência verificada
nos debates da Comissão e da Subcomissão, in
clusive amparada pela opinião dos relatores que
continuarão esse trabalho daqui para a frente.

Previu-se a criação de uma Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, para atuar du
rante os recessos, com atribuições definidas no
seu regimento. O objetivo,a exemplo do que ocor
re nas democracias européias, é manter um cole
giado permanente, que represente, exerça e de
fenda as prerrogativas do Poder Legislativo, ga
rantindo a normalidade da vida pública, a fiscali
zação dos atos do Governo e a própria sobrevi
vência dos princípios democráticos.

"Fazer retomar as prerrogativas ao Legislativo,
sem adequar os meios disponíveis para o seu
efetivo exercício, corresponderia simplesmente a
lMIIlçar na lei, no direitb, mas recuar no tempo,
estacionando em pelo menos duas décadas atrás.
O textoconstitucional que essa Subcomissão está
preparando tem o objetivo de encontrar as condi
ções para que a instituição não só se atualize
em relação ao presente, à nova realidade brasi
leira, mas que se mantenha modema e ágil por
um grande período de tempo, acompanhando
o c1esenvoMmento,do Brasil.

A primeira das grandes alterações no texto
constitucional, relacionadas com o retomo das
prerrogativas, foi a inclusão, na competência ex
clusiva do Congresso Nacional- e portanto inde
pendentemente da sanção presidencial-, do po
der de fiscalizar e controlar os atos do Executivo.
Até agora, esta atribuição é regulada por lei sub
metida à aprovação do Presidente. Dessa forma,
uma das mais importantes atividades de qualquer
Parlamento - a ação fiscalizadora - rege-se,
numa situação no mínimo insólita, por normas
sujeitas à anuência prévia do fiscalizado, no caso
o Executivo. O texto da Carta Magna esconde
uma distorção evidente, ainda mais notável quan
do se tenta pôr em prática os atos relativos à
fiscalização de um poder pelo outro.

De igual modo, a ação fiscalizadora do Con
gresso é constantemente obstaculada no aspecto
da prestação de contas em relação aos compro
missos internacionais assumidos pelo Brasil -

com destaque para a colossal dívida externa, de
quase 11O bilhões de dólares - pela errônea
interpretação da Constituição vigente. Na tese du
rante anos constituída pelo Governo, o Congresso
Nacional só poderia tomar conhecimento dos
atos, convênios e tratados iniciais, firmados pelo
Presidente da República, sem capacidade de inter
ferir,de qualquer forma, em suas consequências,
ainda que estas viessem a ser lesivas ao interesse
do Pais. No anteprojeto procurou-se cercear esta
livre interpretação, através de uma redação mais
clara e mais completa do artigo correspondente.

Então, colocou-se como atribuição do Con
gresso também a fiscalização dos empréstimos
tomados pela União, além de todos os tratados
internacionais.

Visando ainda complementar essa medida, in
cluiu-se no anteprojeto a União entre as entidades
que necessitam de aprovação do Senado para
contratar empréstimos, operações e acordos ex
ternos. O texto vigente refere-se apenas aos Esta
dos, aos Municípios e ao Distrito Federal, ainda
assim após ouvir o Poder Executivo federal. Ou
seja: em última instância, o próprio Governo auto
riza as operações externas, via Senado.

Não há dúvida de que aí existia uma distorção,
porque o Senado aprovava as operações de cré
dito dos estados e municípios, mas não aprovava
as operações de crédito do Govemo federal.

Merece destaque entre as novas prerrogativas
a de determinar a realização, sempre que neces
sário, de referendo popular, para a aprovação de
emendas ou reforma da Constituição e de leis.
Tal recurso não é previsto na atual Constituição,
limitando a capacidade do Congresso de aferir
no cidadão e na sociedade o atendimento dos
mais legítimos anseios, sobretudo em relação ao
ordenamento jurídico e institucional do País.

Exemplificando, se estiver tramitando um pro
jeto de lei sobre o aborto e o Congresso quiser,
por sua própria iniciativa,provocar um referendo,
um plebiscito, poderá solicitá-lo à Justiça Eleito
ral, independente da concordância do Executivo.

Introduziu-se no anteprojeto a obrigatoriedade
da presença do Presidente da República na aber
tura dos trabalhos legislativos, para a entrega da
mensagem ao Congresso Nacional, tarefa hoje
executada pelo chefe do Gabinete Civil. Com ado
ção do parlamentarismo, é necessário garantir
do Chefe do Estado uma oportunidade concreta
de entrar em contato com o Legislativo, uma vez
que o Primeiro-Ministro, na qualidade de Chefe
do Governo, o fará cotidianamente, não só em
plenário como nas comissões congressuais.

Aboliram-se dois instrumentosarbitrários de
produção de leis, constituídos pelo decurso de
prazo e pelo decreto-lei. Optou-se pela extinção
do decreto-lei, atendendo a inúmeras sugestões
de constituintes, de funcionários do Congresso,
de cidadãos e de entidades da sociedade civil
e levando em conta o desgaste que esse recurso
do Executivo vem provocando no Poder Legis- _
lativo.Ademais, é importante ressaltar que o de
creto-lei é na realidade uma gigantesca porta
aberta por onde têm transitado, lado a lado, tanto
leis urgentes e inadiáveis, portanto necessárias
ao País, quanto verdadeiros abusos jurídicos os
quais o Congresso se vê levado a sancionar. O
decurso de prazo agora tem finalidade completa
mente oposta, que é a de rejeitar os projetos de
leis enviados pelo Executivo que não tenham sido

votados até expirar o período estabelecido consti
tucionalmente.

Sobre o decurso de prazo a grande maioria
das sugestões é neste sentido: tomá-lo negativo,
isto é, se um projeto não fosse votado seria rejei
tado.

Quanto ao decreto-lei, existem diversas suges
tões, inclusive do nobre Deputado Constituinte
Jorge Hage e outros, que o restringem bastante
embora mantendo sua existência. Coloquei no
relatório a altemativa de abrir-se a possibilidade
de extinção do decreto-Iei, mas, evidentemente,
isto é assunto para novas discussões. Se surgir
a solução de mantê-lo dentro de uma restrição
que coíba os abusos atuais - hoje existem 160
decretos-leis tramitando no Congresso, sendo
que mais da metade deles nem lidos foram ainda
- se conseguirmos uma forma que permita man
ter esse instrumento na mão do Executivo, mas
sob controle certamente o incluiremos nesta fase
de debates.

Outra prerrogativa restabelecida foi a possibi
lidade de o Congresso dispor sobre a concessão
de anistia inclusive para os crimes políticos. O
texto vigente dá essa atribuição ao Congresso,
mas reduz a inicitIva ao Presidente da República,
por proposta do Conselho de Segurança Nacio
nal. Na prática, o Congresso só pode aprovar,
mas não pode propor. Algumas das sugestões
recebidas incluíam a anistia na competência ex
clusiva do Congresso, o que teria o efeito comple
tamente oposto, no qual o Presidente da Repú
blica também não precisaria sancionar, mas não
poderia propor. Buscou-se uma posição de equilí
brio, no qual todos tenham a participação assegu
rada constitucionalmente.

Propôs-se a criação, como prerrogativa da Câ
mara dos Deputados do "poder impediente", que
consiste na capacidade de impedir, através de
moção ao Presidente da República, que um cida
dão continue a desempenhar função ou cargo
de confiança do Govemo Federal, no qual não
esteja se saindo bem. Essa medida não tem cará
ter punitivo nem de inabilitação para outras fun
ções públicas, restringindo-se tão-somente ao
cargo ocupado no momento da decretação do
impedimento pelo Legislativo.

Ao Senado atribuiu-se, cumulativamente ao
que estabelece a Constituição atual, aprovação
prévia dos Presidentes do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, do Banco Central e do
Procurador-Geral da República, pela relevância de
tais funções para toda a sociedade brasileira. Co
mo aferidor dos índices oficiais da inflação, o IB
GE assume um papel muito importante para a
economia nacional, para os segmentos produ
tivos, para a classe assalariada e para o próprio
Govemo, em função da forte indexação caracte
rístíca do nosso processo inflacionário.Em passa
do não muito remoto a instituição foi utilizada
para mascarar os índices reais, através de expur
gos sutis ou nem tanto, o que levou-o ao descré
dito público. Aprévia aprovação de seu Presidente
pelo Senado certamente diminuiria as pressões
sobre a atuação do órgão. De igual modo deve-se
proceder em relação ao Presidente do Banco Cen
tral, em função das pressões que todo o sistema
jinanceiro e as outras áreas do Govemo tradicio
nalmente exercem sobre o seu trabalho, e ao Pro
curador-Geral da República, do qual dependem
ações na área judicial não apenas do interesse



· f36 Quarta-feira 20 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINTE -(Suplemento) Maio de 1987

do Executivo, mas dos outros Poderes da Repú
blica.

Houve muitas sugestões sobre aprovação de
cárgos públicos pelo Congresso. Optamos pelo
Senado, exatamente porque, pela solução dada,
a Câmara terá que aprovar os Ministros, partici
pando diretamente do governo. Esses três cargos
a exemplo de outros que o Senado já aprova,
são cargos que estão um pouco acima do gover
no. Portanto, pretende-se uma atuação que não
esteja diretamente ligada aos objetivos de um go
verno. O cargo de Procurador-Geral da República
já foi muito citado e não é preciso explicar, tam
pouco o de Presidente do Banco Central. Incluí
mos o de Presidente do IBGE,porque as medidas
das estatísticas oficiaisdevem ser independentes.
Delas depende hoje, por causa dessa indexação
geral, a vida de muitas pessoas, e, por exemplo,
vemos que o Presidente do IBGEvivesendo pres
sionado para dizer que a inflação foi de 15%,
quando, na realidade, foi de 20%. Evidentemente,
se isso for aprovado pelo Poder Legislativo, dare
mos uma estabilidade maior a essa função.

Um Parlamento só pode ser tão soberano e
eficazquanto livresforem os seus integrantes para
exercer as atribuições constitucionais. Cuidou-se,
portanto, de tratar as imunidades com especial
atenção, visando restaurar as que tinham sido
suprimidas no período autoritário e garantir ou
tras, necessárias à liberdade do parlamentar no
desempenho do mandato. Destaque-se, por
exemplo, a imunidade para atos praticados em
decorrência de opiniões, palavras e votos, elimi
nando a possibDidadede interpretações facciosas,
sempre a serviço da ideologia instalada no Poder.
A Constituição vigente ressalva os crimes contra
a honra, o que suprimiu-se no anteprojeto, uma
vez que por essa brecha foram criadas diversas
barreiras contra a liberdade de expressão e se
cometeram abusos contra o mandato de inúme
ros parlamentares brasileiros. Com igual objetivo,
foram evitados no texto proposto os dispositivos
que na Constituição tratam dos crimes contra a
segurança nacional e da suspensão do mandato
por medida exógena ao Congresso.

Em relação aos crimes comuns, imputados a
Deputados e Senadores, produziram-se alguns
aperfeiçoamentos em relação ao texto atual. Em
primeiro lugar reduziu-se, de quarenta e oito para
vinte e quatro horas, o prazo para a r~messa à
respectiva Câmara dos autos de processo contra
parlamentares

Essa é uma das maiores preocupações do nos
so colega Farabulini Júnior. S. Ex" queria 6 horas,
mas este é um tempo muito exíguo, e, muitas
vezes, essas prisões podem ocorrer em horas no
turnas etc...

Em segundo lugar, a Casa decide não apenas
sobre a prisão, mas sobre a formação de culpa,
abortando no nascedouro possíveis medidas inti
midatórias contra os congressistas. Como com
pensação, garantiu-se a imprescritibilidade en
quanto durar o mandato, para que a qualquer
tempo a Justiça possa se pronunciar.

Propôs-se uma nova imunidade, a de poder
recusar testemunho sobre informações recebidas
ou prestadas no exercício de funções próprias
do mandato, ou sobre as pessoas a quem se
deu ou de quem se recebeu tais informações.
Tal dispositivo existe nas constituições mais mo
dernas do mundo, notadamente as das demo-

cracias européias, e encontra válido precedente
inclusive no Brasil, onde os advogados dispõem
dessa imunidade no exercício da profissão.

Na questão dos impedimentos aos parlamen
tares, produziram-se algumas alterações, visando
adaptar o texto atual à realidade, modemizando-o.
Eliminou-se, por exemplo, a restrição à proprie
dade de empresas que gozam de favores oficiais
em decorrência de contrato com pessoa jurídica
de direitopúblico, mantida a vedação ao exercício
de cargos na diretoria ou de função remunerada.
Trata-se, a rigor, de uma norma constantemente
burlada por meio de artifíciosque, se lhe alteram
a forma, não mudam os efeitos Eliminaram-se
ainda no anteprojeto as restrições existentes entre
a diplomação e a posse, apesar de constituir um
prazo curto, que criam problemas reais, se cum
pridos, para os parlamentares dependentes de
emprego assalariado.

Na realidade, há a proibição de que o Parla
mentar exerça cargos em empresas públicas en
tre a diplomação e a posse.

Todavia, como muitos são funcionários, até a
posse teoricamente, o parlamentar eleito fica sem
receber salário em lugar algum, pois que só co
meça a receber de sua Câmara quando assume
o mandato.

Foi acrescentado o impedimento para o exer
cício de presidência de sindicato ou associações
de classe, de forma a fortalecer os partidos como
meios de expressão política, acessíveis a todos.
Deve-se levarem conta que os dirigentes sindicais
possuem imunidades trabalhistas próprias.

Garantiu-se aõs Deputados e Senadores a pos
sibilidadede exercerem cargo de magistério priva
do ou público, desde que anterior à diplomação.
Ressalte-se que tal medidajá estava sendo conce
dida pelas Casas do Congresso, por meio de licen
ça, após o exame caso a caso. O exercício do
magistério, no entanto, é reconhecido como legíti
mo e cumulativo a qualquer profissão. A restrição
mais flagrante diz respeito apenas aos parlamen
tares.

Ampliou-se a oportunidade de exercíciode fun
ções no ExecutNopor parte de Deputados e Sena
dores, mediante a inclusão dos cargos de chefe
de Missão Diplomática permanente e secretário
de Prefeitura das Capitais e Territórios.

Eliminou-se a figura do jeton, através de nova
redação do artigo correspondente, que dará mar
gem a que outro mecanismo legal, que não a
Constituição, estabeleca com justiça a remune
ração dos parlamentares.

Como regra geral, todas as matérias que pudes
sem ser tratadas em leis complementares ordiná
rias, resoluções e no regimento do Congresso
Nacional e suas Casas foram retiradas da pro
posta do anteprojeto. O objetivofoievitaro exces
so de detalhe no texto constitucional, o que provo
caria sua caducidade precoce, determinando a
constante necessidade de emendá-lo. Faz-se ne
cessário valorizaros demais textos legais, atentan
do para a hierarquia das leis, como extensões
da própria Constituição. Na elaboração do ante
projeto, esta preocupação esteve presente perma
nentemente. (lm exemplo disso foi a definição
do processo legislativo, onde a relação entre os
Poderes Legislativo e Executivo - na questão
da iniciativa dos prazos, dos quonID5 e dos vetos
- teve de ser detalhada às vezes minunciosa
mente, como aarantia de que, com a mudança .

dos ventos políticos, não venha a se alterar facil
mente, ao gosto dos ocupantes do poder, ainda
que momentêneos. Destaque-se, nesse aspecto,
a supressão de referência aos mandatos das Me
sas, que poderão ser melhor explicitados no regi
mento.

Buscou-se, ainda, fortalecer o papel das Comis
sões, sejam as de caráter permanente ou tempo
rário, às quais foram atribuídos novas e relevantes
funções, com vistas à qescentralização da atuação
do Poder Legislativo. E necessário que as comis
sões desenvolvam um trabalho da maior ampli
tude, relacionando-se largamente com os diver
sos setores da atividade nacional que digam res
peito à área de sua competência. Como órgãos
de apoio do Poder Legislativo, cabe-lhes a inicia
tiva de medidas junto aos demais Poderes, e à
sociedade, contribuindo efetivamente na elabo
ração e execução das políticas setoriais de desen
voMmento. Para tanto deverão utilizar-sede seus
mecanismos técnicos ou especializados a intera
gir, no exercício da função fiscalizadora e legisla
tiva, com o Executivo.

Em razão da matéria de competência de cada
Comissão, confere-se-lhe a atribuição de apreciar
e votar projetos de leique, por sua menor comple
xidade,possam prescindir da competência do ple
nário.

As Mesas da Câmara e do Senado, que são
matéria constitucional no texto vigente, achamos
que devem ser matéria do Regimento de cada
Casa.

Esta é uma atribuição nova. Projetos seriam
aprovados sem passarem pelo plenário, desde
que isto seja decidido na sua própria forma de
tramitação. Tínhamos deixado esta decisão para
a Mesa da Casa, mas, depois, achamos melhor
que isso seja estatuído no novo Regimento a ser
elaborado, que dirá quem poderá decidir quanto
à escolha dos projetos.

É inquietante a realidade atual que exibe, trami
tando por longo período de tempo, cerca de dez
mil projetos, cuja afluência ao Plenário sobrecar
rega-lhe os trabalhos, tomando-se tarefa difícil,
se não inviável, a sua tempestiva apreciação. A
a1temativa proposta visa desobstruir os trabalhos
do plenário, imprimindo maior racionalidade e
agilização do processo legislativo, da Comissão,
e, por via de conseqüência, do Poder Legislativo
como um todo. Entretanto, mediante solicitação
de um décimo dos parlamentares de cada Casa
Legislativa, poderá o plenário avocar a si a discus
são e deliberação sobre o projeto.

Portanto, haverá sempre uma possibilidade de
se recorrer ao plenário.

Está prevista, ainda, a competência da comis
são para discutir e votar projetos de lei,cuja trami
tação lhe seja deferida por resolução contendo
delegação intema.

Segundo os mesmos princípios que devem
presidir a inter-relação entre os Poderes Legisla
tivos e Executivo, optou-se por assegurar-se às
comissões a possibilidade de, diretamente, con
vocar os Ministrosde Estado, bem como encami
nhar-lhes, ou a qualquer outra autoridade, requeri
mentos de informações sobre assuntos inerentes
às suas atribuições ou relacionados com matéria
legislativaem trâmite ou sujeita a fiscalização do
Poder Legislativo. Relegou-se a forma antiga da
Constituição vigente, em que tal procedimento
se fazpor intermédio da Mesa da Casa Legislativa,
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e esta, nos casos de requerimentos de informa
ções, através do Presidente da República. O exces
sivo número de etapas da formalidade do pro
cesso não condiz, absolutamente, com o dina
mismo que deve caracterizar o trato e as dec.isões
sobre a coisa pública, sob pena de resultar infru
tífera ou superado a iniciativa.

Na realidade, deu-se às comissões a possibi
lidade de convocar diretamente funcionários pú
blicos das áreas de sua competência. Por exem
plo, a Comissão de Educação pode convocar as
pessoas da área de educação do Poder Executivo,
a de Transportes, as pessoas da área de trans
portes. Agora, se se quiser convocar pessoas de
outras áreas, essa convocação será feita via Mesa
da Câmara, como é atualmente, o que agiliza um
melhor inter-relacionamento com o Executivo.
Visand~ atender à necessidade imperiosa de

fortalecimento do papel das comissões, e em con
sonância com o princípio de inter-relacionamento
próprio da ação integrada, independente e harmô
nica dos poderes, objetiva-se dotar a comissão
de atribuições para, junto ao Poder Executivo,
acompanhar a elaboração dos atos de regula
mentação das leis. Não é raro suceder que a dis
posição reguladora desatenda à vontade do legis
lador expressa no texto legal, acarretando distor
ções no sua interpretaçção e aplicação. Cabe,
pois, ao Poder, ao qual compete, por excelência,
a elaboração e aprovação da lei, zelar pela com
pleta compatibilização entre o seu texto, as finali
dades e a norma que a regulamenta.

A faculdade de oferecer petição, prerrogativa
indispensável à valorização dos direitos do cida
dão, bem como a apresentação de reclamações,
representações ou queixas contra atos ou omis
sões das autoridades ou entidades públicas, serão
acolhidas pela comissão, que lhe apreciará o mé
rito,sobre ele decidindo, e solicitará da autoridade
competente a adoção das medidas que indicar.

Importante aspecto das relações entre o Poder
Legislativo e a sociedade civil- cuja ampliação
e fortalecimento se reconhece como aspiração
nacional-, é a competência que se busca atribuir
às comissões de provocar a ação do Ministério
Público, através do Procurador-Geral da Repú
blica, para que, junto ao Poder Judiciário, promo
va as medidas capazes de evitarou reparar lesões
a direitos individuais ou coletivas, a respeito dos
quais, por iniciativaprópria ou a pedido de pessoa
interessada, venha a comissão a pronunciar-se
pela necessidade de sua defesa. Aí se incluem
os interesses difusos de grupos sociais ou comu
nidades, caracterizados pela informalidade dovín
culo aglutinador de seus titulares, que exprimem
aspiração legítima, resultante da necessidade de
propiciar-se aos diversos segmentos sociais me
canismos institucionalizados de defesa e afirma
ção da melhoria da qualidade de vida e bem-estar.
O seu acolhimento a partir da Constituição Fede
ral coaduna-se com os objetivos de justiça social
que marcam a atuação do Estado modemo.
- Na realidade, dar-se-á às comissões a possibi

lidade de apoiarem esse tipo de reivindicação,
desde que a considerem justa. Hoje em dia, mui
tas vezes, uma pessoas entra na Justiça, mas não
é reconhecida como parte de um litígio, então,
o juiz já não lhe permite continuar.

O poder de provocar o acionamento da instân
cia judiciária representa instrumento capaz de
!lcarretar conseqüência concreta às atividades da -

comissão, inclusive com a obtenção de sentença
final. Da mesma forma, a atribuição de solicitar
ao Tribunal de Contas da União para que, no
âmbito da competência deste, proceda à investi
gação e adote providências necessárias ao cum
primento da lei, constitui meio que garante eficá
cia ao papel das comissões no campo da fiscali
zação financeira e orçamentária.

Acomissão então poderá fazer solitações, relati
vamente à sua área de atuação, ao Tribunal de
Contas.

Inovação com que se busca agilizar e raciona
lizaros seus trabalhos, propiciando-lhes maior fle
xibilidade, consiste na possibilidade de as comis
sões permanentes e especializadas, na área da
respectiva atuação, converterem-se, total ou par
cialmente, por deliberação da maioria de dois ter
ços dos seus membros, em comissão de inqué
rito, procedendo às investigações e apuração de
fatos, quando assim entendam necessário. Identi
ficadas com o setor da sua especialidade, não
se justifica que, se decidirem pela realização de
inquérito sobre qualquer assunto de sua compe
tência, passem a depender da criação de outra
comissão para esse fim especifico, formalidade
que, sem dúvida, procrastina a averiguação da
procedência ou não de possiveis irregularidades,
às quais a comissão reúne melhores condições
de ela própria apurar. visando evitar o exercício
desnecessário de ações paralelas, nos casos de
identidade de matéria, e mediante deliberação da
maioria antes referida,as comissões poderão, ain
da, reunir-se à outra, pertencente à mesma ou
à outra Casa legislativa, para idêntica finalidade.
O anteprojeto, por outro lado, enseja ampla liber
dade do Poder Legislativona criação de quantas
comissões de inquérito julgue necessárias, elimi
nando a limitação contida na Constituição vigente.
As comissões de inquérito possuirão os poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais,
indispensáveis ao perfeito cumprimento de suas
finalidades.

Na realidade, retirou-se a possibilidade de se
quantificar o número de comissões. Mas a Câma
ra, intemamente, através de seu Regimento, pode
rá, se assim achar justo, fixarum número máximo
de comissões, para que também não se perca
a repercussão.

Outro aspecto das condições de maior fortale
cimento que se imprime aos trabalhos das comis
sões, no apoio por estas dispensado à missão
do Legislativo, consiste na competência que se
pretende conferir-lhe para a apreciação e discus
são dos planos nacionais, regionais e setoriais
de desenvoMmento elaborados pelo Poder Exe
cutivo. É inegável que o Parlamento moderno,
se não quiser ceder espaços para o Executivo,
deve munir-se de mecanismos ágeis e eficientes,
fáceis de acionar, que lhe permitam fazer valer
as suas prerrogativas, na tarefa de definir e imple
mentar as políticas promotoras do desenvolvi
mento da sociedade. A velocidade das transfor
mações que hoje ocorrem na vida social, ditadas
pela crescente especialização e inovações tecno
lógicas, estão a exigir que a atividade política, le
gislativae fiscalizadora do Parlamento se faça sen
tir,através de seus órgãos auxiliares, nos aspectos
setoriais e especializados do Governo. Dai o valor
do papel das comissões, em razão da matéria
setorial sobre que incide a sua atividade, de apre
ciar e influir na elaboração dos planos de desen- -

volvimento, propostos pelo Poder Executivo. Nes
te ponto, a ação do Poder Legislativo não pode
restringir-se, apenas, à discussão do projeto de
lei que dispõe sobre tais planos, sem uma análise
adequada da matéria que neles se contém. Deve
a comissão especializada investigar-lhe profunda
mente o conteúdo, debatendo, de forma ampla,
com os órgãos competentes, e com a sociedade,
a definição de suas diretrizes e prioridades, pro
nunciando-se, afinal, sobre eles.

No tocante à proposta de emenda à Consti
tuição, quando de iniciativa parlamentar, enten
deu-se por bem adotar, como requisito de sua
apresentação, a subscrição por um terço, no mini
mo, dos membros de uma das Casas Legislativas,
e não necessariamente pelo terço dos membros
de ambas, concorrentemente, conforme dispõe
a Constituição em vigor.

Como regra geral, sempre se procurou fazer
com que os deputados e senadores pudessem.
sozinhos, solicitar alguma coisa, porque, muitas
vezes, um senadorquer solicitaralgo que depende
de um terço dos senadores e ele tem que conse
guir a adesão de um terço do Senado que para
ele não é problema, já que é daquela Casa, e,
depois, mais um terço da Câmara, que são mais
ou menos cento e oitenta deputados e, então,
fica mais dificil, assim como para nós, deputados,
que temos de ir ao Senado conseguir assinaturas
de senador a senador. Dessa forma, cada Casa
poderá fazer suas solicitações especificas. Regra
geral, sempre se separou essas solicitações.

Elegeu-se a alternativa por se tratar de forma
lidade que diz respeito à origem de sua autoria,
e levando-se em conta que a sugestão atende
melhor aos principios dos sistema bicameral.

Dentre as propostas de emenda à Carta Magna
não passíveis de deliberação, além daquelas ten
dentes a abolir a Federação ou a República, in
cluiu-se, por motivos óbvios, as que visem a abolir
os direitos, liberdades e garantias individuais e
o sufrágio universal, direto e secreto.

A autoria da apresentação de projetos de lei
que o anteprojeto estende aos cidadãos e entida
des da sociedade civil, na forma que dispuser
lei complementar, corresponde a um novo grau
na evolução da instituição política representativa,
em que as relações entre representantes e repre
sentados se enriquecem pela dinâmica de uma
permanente colaboração, tomando eficaz,ao má
ximo, a expressão da vontade popular.

Colocou-se a possibilidade de permitir aos ór
gãos da sociedade civilapresentarem projetos de
lei,sugestões, inclusive ao orçamento, e emendas
constitucionais, conforme lembrou o nosso cole
ga Constituinte Jorge Hage. Apenas não se deta
lhou como isso será feito, porque ficaria muito
extenso, pelos tipos de sociedades civis que exis
tem, pelas possibilidades de os cidadãos partici
parem diretamente. Foram incluídas três possibili
dades, mas com regulamentação por lei comple
mentar.

O anteprojeto, tendo sempre em vista o fortale
cimento do Poder Legislativo e a ampliação de
suas atribuições e prerrogativas, exclui da compe
tência privativa do Presidente da República a ini
ciativa de leis que dispõem sobre matéria fínan
ceira. É sabido que, adotado o sistema parlamen
tarista de governo, as relações entre os dois pode
res caracterizam-se por uma efetiva colaboração
entre si, cabendo ao Parlamento legislar, com o
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poder de iniciativa, sobre todas as matérias rele
vantes de interesse econômico, social e político,
entre as quais se situa a anistia por crimes políticos
e a definição dos recursos financeiros, de cuja
destinação dependem importantes aspectos para
o estabelecimento e execução da política de prio
ridades voltada à realização do desenvolvimento
da Nação.

Dentre as atribuições privativas do Presidente
da República adotou-se a da iniciativade leis que
disponham sobre planos nacionais, regionais ou
setoriais de desenvolvimento econômico e social,
pois é próprio do Poder Executivo, através de seus
órgãos técnicos e especializados, a realização dos
estudos e a proposição das soluções que realizem
o progresso e bem-estar social. A participação
e colaboração do Legislativona elaboração e dis
cussão daqueles planos, e a deliberação sobre
o seu conteúdo, dá-se com o apoio de suas co
missões, conforme acima se expôs.

Quanto aos projetos de lei que o Presidente
da República solicitar sejam apreciados em regi
me de urgência, incluiu-se a condição de que
somente se submetam a esse procedimento su
mário se houver, para tanto, aprovação da Câmara
dos Deputados. Igual condição foi estabelecida
para a apreciação de projetos em sessão conjunta
do Congresso Nacional, quando assim o solicitar
o Presidente da República.

Reduziu-se de dois terços para a maioria abso
luta de cada uma das Casas do Congresso o quo
rum para a rejeição de veto. Esgotado o prazo
de trinta dias estabelecido sem deliberação quan
to ao veto, será este colocado na ordem do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais propo
sições, atésua votação final.Ainda aqui são refor
çadas as prerrogativas do Poder Legislativo,pois
diferentemente do disposto na Constituição vi
gente o veto não será mantido sem deliberação
por este Poder.

A competência para a elaboração de lei dele
gada cabe ao Conselho de Ministros,se o Primeiro
Ministroa solicitar ao Congresso Nacional. Acres
centou-se, entre as matérias excluídas de objeto
de delegação, aquelas reservadas à lei comple
mentar.

Julgou-se importante abolir a exigência de
quoruns mínimos para a maior parte das deci
sões plenárias e das comissões, ressalvadas as
espressamente determinadas pela Constituição.
Tal mecanismo, em vez de provocar o esvazia
mento do plenário, terá o efeito exatamente opos
to, uma vez que tanto os partidos majoritários
como os minoritários - conscientes de que a
maioria dos presentes é suficiente para aprovar
grande parte das matérias - não poderão mais
apostar na existência de quorum para fazer preva
lecer suas posições. As conseqüências visíveis,
se persistir este entendimento, serão, por um lado,
a presença rnaçíca no plenário de parlamentares
e a valorização dos partidos políticos, sobretudo
os minoritários, que passariam a ter peso espe
cífico bem maior que o atual. Outro argumento
em favor dessa tese é o de que um regime parla
mentarista, como já o diza própria denominação,
valorizao diálogo e o entendimento entre os repre
sentantes do povo.

No processo de produção de leis,a par da capa
cidade das comissões de rejeitar projetos, e até
para compensá-Ia, eliminou-se a vedação à rea
presentação de projetos de lei na mesma sessão

legislativa. Ocorria que após anos de tramitação
um projeto era rejeitado e, ocorrendo naquela
mesma sessão legislativa uma ocasião favorável,
a proibição impedia o parlamentar de propor uma
lei oportuna e adequada à sitúação do momento.

A questão do orçamento tem uma importância
fundamental para o exercício das prerrogativas
do Poder Legislativo.Essa participação até o mo
mento vem sendo quase nula e tem sido na reali
dade a causa mais determinante para o esvazia
mento do Congresso Nacional. Um Parlamento
que não pode debater à exaustão, nem emendar
uma meteria ido relevante quanto o nr~amento

reduz-se apenas a um colegiado de representan
tes de um povo que não pode estabelecer suas
prioridades na execução das obras que necessita,
as quais são, em essência, a natureza da atividade
do Govemo. Nesse aspecto fundamental, foram
criadas no anteprojeto as seguintes modificações:

a) Alei orçamentária fixarálimites para emis
são da moeda e títulos da dívida pública, duas
medidas importantes para deter o processo infla
cionário e fazer com que os juros permaneçam
estáveis, colaborando para reduzir o deficit pú
blico.

b) Aleido orçamento incluirá todas as despe
sas, vedando-se a aprovação autônoma dos orça
mentos monetários e das estatais. Evita-se com
isso que a administração do Estado permaneça
"invisível" ao Congresso, porque até agora este
só recebe o orçamento fiscal.

c) O orçamento passa a ser regionalizado por
Estado, com excessão das despesas nacionais
especificadas em lei complementar, o que posssi
bilita aos representantes de cada Unidade federa
tiva e ao seu Governo estadual controlar os gastos
federais em sua área. Com isso, os Estados mais
pobres adquirem a capacidade efetiva de reivindi
carem as verbas federais que consideram justas.
Tal cálculo é atualmente impossivel.

d) O orçamento plurianual passa na reali
dade a ser trienal, prazo mais adequado à reorien
tação dos planos de Govemo e ao controle, pelo
Congresso, de sua execução. A lei orçamentária
também flxa os limites para a contratação de ope
rações de crédito.

e) Nas hipóteses para abertura de crédito ex
traordinário foi abolida a da subversão intema,
permanecendo as de guerra e de calamidade pú
blica. Trata-se de um dispositivo herdado do pe
ríodo autoritário, que não mais corresponde à rea
lidade brasileira.

f) Ampliaram-se as restrições à vinculação de
receitas a despesas, o que tem criado verdadeiros
feudos tributários na administração pública, preju
dicando setores que necessitam de recursos mais
volumosos em determinado momento da vida
nacional. O próprio Governo perdeu a mobilidade
de usar os recursos existentes, tendo de apelar
constantemente para compulsórios e novos tribu
tos.

g) Restaurou-se a possibilidade de parlamen
tares apresentarem emenda à proposta orçamen
tária, ainda que sem aumento da despesa global:
Nesse aspecto, as emendas foram restritas às des
pesas de investimento, anulando-se como fonte
de recursos despesas da mesma natureza. Com
esse dispositivo, o Congresso readquirirá a capa
cidade de modificar proposta original, o que antes
lhe era expressamente vedado. Avançando um
pouco mais. foi aberta a possibilidade de contatos

com a participação popular e as Assembléias Le
flislativasEstaduais nessa questão, democratizan
do a discussão e a elaboração do Orçamento.
'lo aspecto do quomm de exigência para votação
em plenário, ocorreu uma simplificação, reduzin
do-se a um terço do plenário, de qualquer das
Casas, quando no texto vigente isso é cumulativo
da Câmara e do Senado.

Ainda sobre o orçamento, mais duas modifi
cações foram realizadas, mas não estão no relat6
no, porque esquecemos de colocá-las, A primeira
é que se acabou com o decurso de prazo para
aprovação do Orçamento. O orçamento, se não
for decidido até um mês antes de acabar o ano,
será considerado aprovado. Fizemos o seguinte:
colocamos, em determinado artigo, que enquanto
o orçamento não for aprovado não se encerrará
a legislatura daquele ano. Na realidade, trata-se
de um aspecto positivo: ou o Legislativo aprova
o orçamento, ou a legislatura não se encerra. Esse
prazos praticamente coincidiam, porque o prazo
em que se tinha de enviar o orçamento era o
dia 10dezembro e o encerramento da legislatura
ocorria no dia 5 de dezembro. Então o Legislativo
continua funcionando após o dia 5 de dezembro,
se não houver aprovado o orçamento, até que
o faça. Dessa maneira, foiretirada a última matéria
que se permitia fosse aprovada por decurso de
prazo. Nem mais o orçamento poderá ser apro
vado por decurso de prazo. Qualquer matéria,
para ser aprovada, exige votação no plenário ou
na comissão.

Um segundo aspecto diz respeito ao acompa
nhamento da elaboração do orçamento. Bouve
muitas sugestões no sentido de que o parlamento
participasse da elaboração do orçamento. Colo
camos isso agora numa da!> atribuições das co
missões, de tal forma que cada comissão setorial
poderá participar, juntamente com o Executivo,
da elaboração do orçamento.

Mantivemos a comissão mista para análise do
orçamento, porque achamos muito difícil fazer
uma análise na Câmara e outra no Senado. Seria
bastante complexo, inclusive, juntar essas duas
análises. Assim prevaleceu a comissão mista.

Uma das mais importantes funções legislativas,
qual seja a fiscalizaçãofinanceira do Poder Execu
tivo, foi também tratada de forma prioritária.

Explicitaram-se novos mecanismos para o rela
cionamento do Poder Executivo e do Tribunal
de Contas, principalmente através dascomissões
permanentes, que passaram a ter função fiscaliza·
dora na sua área específica de atuação.•

Os ministros do Tribunal de Contas continua
rão a ser indicados pelo Presidente da República,
sendo aprovados pelo Senado, tendo em vista
que o Primeiro-Ministro,o Ministério e a Câmara
dos Deputados representarão de fato o Governo,

-na solução adotada. Havia, em verdade, algumas
sugestões no sentido de que os ministros
do Tribunal de Constas não fossem indicados
pelo Presidente da República. Aliás há todos os
tipos de sugestões. Mas, considerando a possibi
lidade de uma solução parlamentarista, como o
Presidente da República perderá uma série de
atribuições e não será o responsável direto pela
execução do Governo, a indicação pelo Presiden
te, com a aprovação do Senado, possibilitará que
sejam indicadas pessoas que não estejam no dia
a-dia do Governo. Poderá, então, o Legislativo,
através do trabalho das Comissões e com o auxílio
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do Tribunal de Contas da União, acompanhar de
forma dinâmica a atuação do Poder Executivo
no cumprimento dos seus programas de ação.

O anteprojeto, agora proposto, tem a finalidade
de induzir ao debate, de buscar o diâlogo e de
avançar no caminho da democracia, através do
fortalecimento do Parlamento brasileiro.Esta será
a grande obra de todos os Constituintes, especial
mente dos membros desta Subcomissão do Po
der Legislativo. Este é o Relatório.

Gostaria de acrescentar que considero este re
latório como um trabalho preliminar, a partir do
qual possamos executar o trabalho definitivo que
temos de apresentar à Comissão de Organização
dos Poderes. Penso, em primeiro lugar, devido
inexperiênciaem relação à de companheiros com
maior número de anos de vida pública como os
Senadores Alexandre Costa e Luiz Viana, e os
Deputados Henrique Córdova e Bocayúva Cunha,
que poderão debruçar-se sobre essa proposta a
analisar os diversos aspectos da questão, certa
mente com maior facilidade.

Coloco-me inteiramente à disposição de quem
desejar trazer-me sua preocupação e apontar fa
lhas que porventura encontrar no anteprojeto, in
clusive para conversar pessoalmente com cada
um. Gostaria de que todos se sentissem inteira
mente à vontade para isso.

Em segundo lugar, devo dizer que nos chega
ram às mãos seiscentas e quarenta sugestões,
no sábado e no domingo. Sou professor de pes
quisa operacional e, assim, apesar de não ser
constitucionalista, nem advogado, tive certa facili
dade de organizá-Ias para serem examinadas. Or
ganizei-as,classifiquei-ase examinei-as todas. En
tretanto, há sugestões que, sem dúvida alguma,
gostaria de reexaminar e é também por isso que
considero este um trabalho preliminar.

Era isso que queira dizer aos membros desta
Subcomissão e aproveito para agradecer a cola
boração de todos. Na medida do possível, procu
rei atender a todos. O Constituinte Henrique Cór
dova, por exemplo, teve uma destacada partici
pação nas sugestões referentes às comissões; os
Constituintes Vinicius Cansanção, Lúcio Alcânta
ra, enfim, todos participaram diretamente da en
trega de sugestões.

Espero que possamos transformar este relató
rionum trabalho que, realmente, devolvaao Poder
Legislativo suas prerrogativas, e não apenas isso,
mas que o transforme num poder mais dinâmico
no cumprimento de suas novas atribuições. Muito

, obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Rubem Branquinho) 
Enquanto aguardamos a chegad!tdo nosso Presi
dente, Constituinte Bocayuva Cunha, queremos
parabenizar o Relatorpelo excelente trabalho que
realizou.Sou testemunha de seu esforço, noites
adentro, inclusivenos sébadose domingos. Igual
mente não poderia deixar de registrar o esforço
dos nossos funcionários, que também trabalha
ram, nos sábados e domingos, até altas horas

'da noite.
Devolvoa palavra ao Sr. Presidente, Deputado

Bocayuva Cunha, para o encerramento da reu
nião. Antes, porém, tem a palavra o nobre Consti
tuinte LuizViana.

O SR. CONSTlTQlNTE Lrnz VIANA - Desejo
apenas que V. Ex' esclareça a partir de quando
se conta o prazo para apresentação de emendas,

se a partir de hoje ou de ontem. Esse esclareci
mento é, naturalmente, importante para todos os
membros desta Subcomissão. Antes de devolver
a palavra, quero secundar o que já foi dito pelo
Presidente e congratular-me com o nobre Relator,
Constituinte José Jorge, pelo trabalho exaustivo
e altamente meritório que realizou. Não tenho a
menor dúvida de que esse relatório servirá de
base para que possamos dar uma magnifica con
tribuição ao trabalho da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Após essa informação ao Constituinte LuizViana,
a Mesa gostaria de submeter ao plenário a seguin
te proposta de calendário organizada pela Comis
são: dia 13, quarta-feira, e dia 14, quinta-feira 
a rigor teríamos prazo até domingo, do dia 13
ao dia 17, para distribuição do avulso do antepro
jeto, para recebimento de emendas e discussão;
dias 18, 19 e 20 - para emitir parecer sobre
as emendas apresentadas; dia 20 - votação da
matéria; dia 21 - apresentação e votação da re
dação final (a rigor, seria o dia 21, quinta-feiras,
mas também poderia ser na sexta-feira, 22); e
dia 25, segunda-feiras, o encaminhamento do
projeto à Comissão de Organização dos Poderes
e Sistemas de Govemo.

Havia, inclusive,combinado com o Relatordeci
dir se faríamos, amanhã e depois, duas reuniões,
para apresentação de emendas, e caberia a S.
Ex' a sexta, o sábado e o domingo para elaborar
o parecer final para votarmos na segunda, terça
e quarta-feiras da semana que vem. Se a Subco
missão estiver de acordo, já estaria convocada
para reunir-se amanhã e depois - quarta e quin
ta-feiras.O Relator trabalharia sábado e domingo,
como sempre, e a partir de segunda-feiras ele
daria o parecer sobre as emendas. O parecer so
bre as emendas seria discutido segunda, terça
e quarta-feiras e a votação seria na quarta-feira.

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, com isso estamos na verdade compri
mindo mais ainda o calendário inicialmente suge
rido.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - O
dia 25 é a data final.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sim,
na primeira exposição que V. Ex' acabou de fazer,
aplicando o Regimento, referiu-se a cinco dias
para emendas - de 13 a 17.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
13 a 17, incluindo sábado e domingo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Isto
nos possibilita entregar as últimas emendas na
segunda-feira. Cai no domingo o final do prazo.
Esta nova proposta antecipa, encurta ainda mais.
Sou de opinião de que os prazos são extrema
mente exíguos e não gostaria de abrir mão desse
prazo de cinco dias para exame de uma matéria
dessa importância, de um relatório dessa profun
didade, dessa qualidade. Reduziríamosesse prazo
minimo, de cinco dias a dois, se bem estou enten
dendo a sugestão.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Veja
V. Ex', a minha preocupação é com o tempo do
Relator.Se não dermos a ele,pelo menos, o sába
do e o domingo para trabalhar sobre as emendas,
vai ser muito dificil S. EX' estar aqui na segun
da-feira com o parecer.

O SR. CONSTIT(JJNTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, na verdade, as propostas encaminha
das pelos Constituintes,como disse o RelatorJosé
Jorge, chegarão ao Relator no sábado e no do
mingo. Demos a sorte de ter um relator que é
mestre em pesquisa operacional, familiarizado
com o uso de computadores, e com isso conse
guiu ainda apreciar e apreender esse grande volu
me de propostas. Mas é evidente que se ele teve
que encerraro relatóriona segunda-feira, foiextre
mamente exíguo o tempo para reflexão sobre to
das as emendas. Ora, resta para os Parlamentares
transformarem as suas sugestões em emendas
agora e, num segundo turno, procurarem recaio
cá-Ias ao exame. Sinceramente, sou contrârio a
qualquer nova redução de prazo.

a SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Secretária vai distribuirum impresso próprio para
apresentação de emenda. Acho necessário dar
essa informação antes de prosseguirmos a dis
cussão sobre esta matéria, que é muito impor
tante e, depois, gostaria de ouviro Relatorporque
ele é a pessoa mais importante. Se ele estiver
de acordo, tudo bem.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Lúcio Alcân
tara.

O SR. CONSTlTQlNTE LÚCIO ALCÂNTARA
Secundando a intervenção do nobre Constituinte
Deputado Jorge Hage, concordo em que os pra
zos devem ser aqueles estabelecidos no Regimen
to. Se eles são exíguos - como realmente são
- confiamos na 'diligência,na capacidade de tra
balho, aliás, já sobejamente demonstradas pelo
nosso Relator,até porque, por mais que estejamos
motivados e venhamos a apresentar emendas,
ele terá o rpesmo trabalho e desenvolverá o mes
mo esforço que despendeu no exame daquelas
centenas de sugestões que atropelaram a reta
final do seu prazo para apresentar o parecer. De
forma que manifesto o meu pensamento absolu
tamente idêntico ao do Constituinte Jorge Haje
- sou pelo cumprimento dos prazos estabele
cidos no Regimento.

O SR.PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Res
peitando a maioria, ressalvo que gostaria de ouvir
a opinião do Relator.Teremos o prazo de amanhã
até domingo para entregar as emendas ao Relator
e faríamos reuniões quarta, quinta e sexta-feira
para discuti-Ias. Quarta, quinta e sexta-feira apre
sentaríamos e discutíamos essas emendas tam
bém. De fato, não sei qual o tempo que o Relator
vai ter para trabalhar.

a SR. REU\TOR (José Jorge) - Na realidade,
o ideal seria o Presidente propor quarta e quinta
feira - 13 e 14. Temos o dia de hoje, 12, para
fazér algumas emendas. O ideal seria que dispu
séssemos da totalidade das emendas até o fmal
da sexta-feiraporque, nesse caso, os Constituintes
que vão apresentar emendas ficarão com o resto
desta semana..Seriam praticamente quatro dias.
Eu facaria com o fim de semana para estudar
essas emendas. Acho que isso é uma espécie
de acordo. Assim eu teria o fim de semana e
na terça-feira já discutiríamos novamente. E se
alguém tivesse que apresentar- mais alguma
emenda na terça-feira da outra semana, eu ficaria
com três dias. Porque, na realidade, se não se
dispõe de algum tempo, perde-se na precisão
da linguagem e na profundidade da análise. Nas
seiscentas e oitenta sugestões que analisei, en:
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contrei algumas de que gostei muito, mas não
tivetempo de analisar novamente. Seriam pontos
importantes e de certa forma perder-se-ia a criati
vidade de seus autores, muitas vezes Constituintes
que só apresentaram uma sugestão. Na realidade,
se a pessoa apresentou só uma sugestão, é por
que está muito convicta da sua importância. Há
Constituintes que apresentam quinhentas, seis
centas sugestões. Parece-me difícil a pessoa ter
convicção firme sobre quinhentas coisas ao mes
mo tempo. Mas, quando apresenta uma SÓ, mui
tas vezes é muito importante, e se tem que levar
em conta.

Há,às vezes, de nossa parte, desconhecimento
do assunto. Eu, por exemplo, não estava infor
mado de que, pelo Regimento, tínhamos também
que colocar no relatório a parte das disposições
transitórais referentes a esse cqpítulo, Então, dei
xeide colocar alguma coisa que poderia ser dispo
sição transitória e que, na verdade, agora posso
incluir. Acho que, dessa forma, se ficarmos até
sexta-fira, até o fim da noite, para entregar essas
emendas, teremos o sábado e o domingo para
analisá-Ias. Ficaria um acordo razoável. Não sei
se V. Ex'5 aceitam.

o SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - De
putado Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente podemos fazer um acordo, no sentido
de que nos esforcemos ao máximo para entregar
ao Relator a maior quantidade possível de emen
das que tivemos até o finaldo expediente da sexta
feira.Quanto ao encurtamento do prazo regimen
tal,que considero absurdamente exíguo,realmen
te não concordo. Até por uma questão de posicio
namento. Tenho lutado pela ampliação desses
prazos, que considero absurdamente massacran
tes e redutores da seriedade do trabalho constitu
cional. Realmente, não abro mão, pessoalmente,
do meu voto sobre o prazo. Concordo inteira
mente, em termos de um consenso, em entre
garmos a maior quantidade possível de suges
tões, até o final do expediente de sexta-feira, ao
Relatorpara que S. Ex' já as possa ir examinando
no fim de semana Masque qualquer Constituinte
que tenha ainda alguma emenda a apresentar
na segunda-feira pela manhã, que seja recebido.
Seria uma forma de consenso. Termina domingo.
Como domingo não é dia útil,segunda cedo po
der-se-ia entregar.

Quero também aproveitar a intervenção para
abordar um outro aspecto, que é o problema da
integração desse relatóriocom o da Subcomissão
do Poder Executivo, no que se refere à mudança
do sistema de Governo.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - De
putado Jorge Hage, permite-me V.Ex'? Antes de
entrar num outro assunto proponho liquidarmos
este. A Mesa está inteiramente de acordo com
que V. Ex' não pode de maneira alguma, como
grande batalhador que foi pela ampliação dos
prazos, concordar com que nos restrinjamos e
diminuamos nosso prazo. Respeito o seu ponto
de vista, que é também o da Mesa. Acho que
temos o dever de prestigiá-lo. Mas faço daqui
o apelo a todos os colegas para que procurem
entregar suas sugestões até sexta-feira à tarde,
em consideração toda especial ao Relator. Mas
fica mantida a sugestão do Constituinte Jorge

Hage, que tem absoluta razão. E a Mesa fica soli
dária com o seu colega e companheiro.

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, há um
outro aspecto que me preocupa e que gostana
de me referiraqui, que é o da integração ou não
do relatório da nossa Subcomissão com o da
Subcomissão do Poder Executivo.Desde o inicio
dos trabalhos, esta foiuma preocupação presente,
discutida várias vezes.

Então gostaria de indagar do nosso Relator a
quantas andamos, neste momento, em termos
desse trabalho de integração. Foi mencionado,
na apresentação do relatório, inicialmente, que
esta foi uma preocupação sempre presente e que
o contato foi mantido, sempre, com o Relator
da Subcomissão do Poder Executivo, e até da
Comissão Temática de Organização de Poderes
Mas parece-me que enfocamos pouco, na apre
sentação do relatório, hoje, a problemática das
inter-relações entre o funcionamento que quere
mos para o Poder Legislativo e a fórmula que
está sendo lá proposta pelo ConstituinteJosé Fo
gaça, de adoção do sistema parlamentarista. Pare
ce-me que caberia, desde já, ouvirmos um pouco
mais do Relatorsobre essa dimensão, esse ângulo
do problema, antes de que cada um de nós o
vá examinar, de per si, e aprofundar suas refle
xões a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
o Constituinte Jorge Hage tem absoluta razão.
Conversei com o Constituinte José Fogaça, com
o Constituinte Egydio Ferreira Uma, com o Cons
tituinte Bernardo Cabral, com o Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso, enfim, com todos, no
sentido de fazer essa integração. Mas acontece
que o Constituinte José Fogaça só terminou seu
relatórioontem, segunda-feira. E ontem eu estava
também muito ocupado terminando o meu, de
modo que não tiveoportunidade de ler o relatório
de S. Ex' e verificarque implicações ele tem com
o nosso. Acho que o Constituinte Jorge Hage
tem razão, não só com relação ao relatório do
ConstituinteJosé Fogaça, mas, inclusive,com re
lação a outros relatórios que foram elaborados
e que, de certa forma, interferem no nosso. Como
exemplo cito o fato de que existirammuitas suges
tões sobre a questão de imunidade para o Depu
tado estadual e vereador. Eunão a inclui no meu
relatório, até agora, porque em lugar algum se
fala em Deputado estadual e vereador nos relató
rios que escaminei. Este é um problema tratado
na Comissão de Organização dos Estados. Mas
a Mesa despachou para mim essas sugestões,
e eu fiquei em dúvida quanto a inIcui-lasno meu
relatório. E, como sabem, V.Ex" se há a dúvida,
é melhor não incluir, porque posteriormente have
ria a possibilidade da inclusão.

Então vou examinar o relatório da Comissão
de Organização dos Estados, vou examinar o da
área econômica - porque inclusive eles deram
algumas atribuições explicitas ao Congresso, e
há também algumas atribuições de natureza seto
rial, que muitas vezes são apresentadas e que
devem vir da Comissão específica. Por exemplo:
exístiam aqui sugestões apresentadas no sentido
de que, toda vezque se fosse construir uma usina

nuclear, o Congresso teria de se pronunciar. Isto
pode ser uma boa sugestão, mas, na realidade,
quem teria que definiressa questão seria a Comis
são que trata de Ciências e Tecnologias ou Ener
gia e aqui poderiamos, depois, concordar ou não.
Mas caberia à Comissão específica estudar a ma
téria.

Tem razão o Constituinte Jorge Hage, deve ha
ver diversas implicações, e eu, como não preciso
apresentar emenda, vou aproveitar esse tempo
em que as pessoas estão estudando o relatório
para apreciar os relatórios das outras Subcomis
sões, com a finalidadede apresentar algumas su
gestões de como fazer essa integração.

O SR.CONSTITUINTEJORGE HAGE-Talvez
pudéssemos marcar uma reunião especifica, a
qual o nosso Relator traria uma proposta dessa
integração, inclusive para que fique clara a posi
ção da nossa Subcomissão no que se refere ao
sistema de Governo, que, afinal, foi o tema mais
amplamente debatido aqui. Ouvimos inúmeros
especialistas sobre essa questão, e agora fica a
impressão de que esse tema é um encargo da
Subcomissão do Poder Executivo, que é a que
está - digamos - carregando essa bandeira,
quando na verdade não o é. Atépela própria natu
reza do regime que queremos, a predominância
deveria ser desta Subcomissão, que é a do Poder
Legislativo. Eu, inclusive,optei por esta Comissão
do Poder Legislativona expectativa de que aqui
fosse o centro, o núcleo da discussão sobre o
sistema de governo. Parlamentarista que sou, não
posso ver, pelo menos sem reclamar, que este
tema esteja - digamos - sendo quase que ex
clusivamente apropriado como assunto da seara
da Subcomissão do Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - An
tes de passar a palavra ao Sr. Relator, gostaria
de submeter a votação e aprovar, não o nosso
sistema de trabalho, a partir de amanhã. Teremos
reuniões ordinárias amanhã, às 10horas e tam
bém na quinta e na sexta-feira.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Mas
há um problema, Sr. Presidente, estão convoca
das reuniões da Comissão Temática para as
lOhoras de amanhã, e depois de amanhã, tam
bém nesse mesmo horário, para ouvir a CNBB
e o Constituinte Humberto Lucena. Portanto, um
atropelo de horários.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Acho que deveríamos manter pelo menos infor
malmente nossa reunião, porque a essa altura
dos acontecimentos, ouvir em audiência, depois
do prazo, parece-me realmente um absurdo com
pleto. Acho que, sem nenhuma desconsideração,
nem com a Comissão, nem com as pessoas que
deverão ser ouvidas, temos que trabalhar.Aminha
proposta, se a Subcomissão estiver de acordo,
é no sentido de realizarmos nossas reuniões terça,
quarta e quinta-feira.Evidentemente, os membros
da Subcomissão têm toda a liberdade de ir para
as Comissões Temáticas assistir aos conferen
cistas retardatários. Quanto a essa parte a que
se referiu o ConstituinteJorge Hage, passo a pala
vra ao Sr. Relator para se manifestar.

O SR.RELATOR (José Jorge) - O Constituinte
Jorge Hage tem razão, o problema é que não
tratamos aqui do mandato do Presidente da Repú
blica, e eles, lá, tratam. Esta a diferença.



,Maio de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE - (Suplemento) Quarta-feira 20 91

o SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Mas
isso é um vício de origem, como dizia o colega:
discutir o sistema de governo a partir do mandato
do Presidente.

O SR.RELATOR (José Jorge) - Por isso nessa
discussão sobre o sistema de governo - presi
dencialismo ou parlamentarismo - que tivemos
aqui, eles lá também têm, embora com mais espa
ço, porque, na verdade, por trás disso tudo está
o mandato do Presidente da República.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Mas
aí é que está o erro.

O SR. RELATOR (José Jorge) - Na realidade,
o erro tem as suas razões. Não ocorreu por conta
da nossa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, dentro da linha de argumentação
do Constituinte Jorge Hage, acho que, por essas
razões que foram levantadas pelo Relator, a dis
cussão quanto ao regime, quanto ao sistema de
governo escapou um pouco desta Subcomissão,
para centrar-se na questão da duração do man
dato do Presidente. Mais uma vez deixamos um
assunto, que deveria ser permanente, para o futu
ro, para resolver um problema circunstancial. Tal
vez o parlamentarismo, se vier a vingar como regi
me de governo, venha a ser queimado pela segun
da vez em busca da solução de uma crise política
que o País está experimentando no momento.
Mas, dentro dessa linha de argumentação, talvez
fosse o caso de se tentar pelo menos fazer uma
reunião conjunta das duas Subcomissões para
a discussão dos relatórios apresentados, ou, pelo
menos, de convidar o Constituinte José Fogaça
para vir até aqui numa dessas próximas reuniões
de quarta, quinta ou sexta-feira. Sugiro até que
seja na quinta-feira, porque na sexta-feira já esta
remos com as emendas concluídas, para que pos
samos discutir a respeito desse ajustamento, que
dever-se-ia operar entre as duas Subcomissões,
até que os seus relatórios definitivos sejam enca
minhados à grande Comissão Temática. Creio
que isso seria oportuno e poderia dar bom resul
tado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) 
Concedo a palavra ao Constituinte LuizViana.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Real
mente a proposta tem toda pertinência. Apenas
a tomaria mais ampla, ou seja: se vamo-nos reu
nir, devemos também chamar a Subcomissão do
Poder Judiciário, embora específica - sei que
tem pouca coisa a ver, Podemos reunir as três
Subcomissões e votar. Então, será necessário ou
útilque tenhamos pelo menos uma idéia de como
os membros desta Subcomissão do Poder Judi
ciário encaram esses problemas, porque pode
mos chegar a um quociente, quando reunidas
apenas as duas Subcomissões, e que serão ins
truídas pelos membros da Subcomissão do Poder
Judiciário. Seria pelo menos útil que eles partici
passem e opinassem para que fizéssemos uma
avaliação da tendência da Subcomissão do Poder
Judiciário.

É realmente muito oportuna e muita justa a
proposta do Deputado Lúcio Alcântara, com o

interesse em contribuir na mesma linha das de
mais Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Pelo
que entendi, o Constituinte Lúcio Alcântara pro
pôs que fizéssemos uma reunião conjunta, ou,
se não fosse possível, convocássemos ou convi
dássemos o Relator José Fogaça para uma reu
nião que, eu proporia fosse na quinta-feira, se
a Subcomissão estiver de acordo.

O Constituinte Luiz Viana, pelo que entendi,
deseja fazer uma espécie de prévia de uma Comis
são Temática. Se reunimos as três comissões,
estaremos reunindo a Comissão Temática. Na
realidade o que é a Comissão Temática? É a reu
nião das três subcomissões. De modo que acho,
que o Plenário e o Constituinte merecem todo
o respeito e o acatamento, pela sua experiência
e pela sua competência. A mim me parece que
essa nossa reunião deve ser só com a Subco
missão do Poder Executivo, porque teremos que
fazer mais de uma reunião temática com as três
comissões.

Ficam as duas reuniões com o Relator ou com
a Subcomissão do Poder Executivo, como eles
pereferirem. Acredito que seja possível só com
o Relator, porque eles vão ter que trabalhar.

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA - Talvez
tenhamos apenas uma idéia ou uma avaliação
só da Subcomissão do Poder Executivo ou das
duas comissões, e a Comissão Temática ao final,
é que vai dar a última palavra.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - En
tão, se todos estiverem de acordo...

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
A proposta do Constituinte Luiz Viana Filho tem
a sua razão de ser. Vou justificar.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - V.
Ex" está falando sobre a matéria vencida.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Como essa é uma Casa democrática, temos até
o direito de defender idéias vencidas. Mas vou
dizer porque acho pertinente a idéia dele, ou pelo
menos podiamos chegar a um consenso.

Há muitas questões. Eu tenho conversado com
o Constituinte Plínio Arruda Sampaio, Relator da
Comissão do Poder Judiciário, porque ele tem
algumas idéias, como por exemplo a de criar,
no Legislativo, uma comissão de controle ou de
fiscalização de acompanhamento do Judiciário.
Não sei se ele colocou isso no relatório. Este é
um assunto que nos diz respeito de perto. S. Ex"
pensa em modificar o sistema de provimento dos
cargos de ministros do Supremo Tribunal e ou
tros, inclusive com interferência do Poder Legis
lativo. Mas se não puder vir aqui, por qualquer
razão, pelo menos o seu relatório talvez pudesse
ser distribuído aos membros desta Subcomissão.
Evidentemente isto é mais fácil mas, por uma
questão mais orgânica, é preferível que o Relator
venha a esta Subcomissão numa hora aprazada
para discutir, para conversar conosco. Isso, inclu
sive, vai ajudando a firmar, em cada um de nós,
as nossas convicções para o grande debate na
Comissão Temática, que vai reunir as três subco
missões.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Náo
há nada como o debate democrático, como disse
muito bem o Deputado Lúcio Alcântara. É uma

excelente idéia convidarmos o Constituinte Plínio
Arruda Sampaio para vir a esta Subcomissão na
quinta-feira. De qualquer forma, peço à nossa Se
cretaria que providencie - evidentemente, dentro
das suas possibilidades - para que cada um de
nós receba o relatório da Subcomissão do Poder
Executivo e do Poder Legislativo.Isso nos ajudaria
muito. Fica feita essa solicitação formal.

Com a palavra o nosso Primeiro-Vice-Presiden
te, Constituinte Rubem Branquinho.

O SR. CONSmUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Quero apoiar a proposta do Constituinte Luiz
Viana, de convidarmos apenas o Relator.

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Pois
é, mas já está vencido. Foi aprovado.

O SR. CONSm(J(NTE RUBEMBRANQUINHO
- Então me desculpe V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Foi
o que acabamos de aprovar: na quinta-feira, a
Mesa tentará reunir, se preferirem, a Subcomissão
do Poder Executivo, ou no mínimo os dois relato
res, da Subcomissão do Poder Executivo e da
Subcomissão do Poder Judiciário.

Antes de encerrar esta sessão, temos muito
trabalho a fazer. Passo a palavra ao Relator. Acho
que ele tem algumas observações.

O SR. RELATOR JOSÉ JORGE - Em primeiro
lugar, agradeço aos funcionários da Subcomis
são, que realizaram um esforço muito grande du
rante todo o desenrolar dos trabalhos, mas, princi
palmente, nesse fim de semana, quando ficaram
no sábado e no domingo montando as pastas.
Em segundo lugar, além do relatório, montamos
uma pasta para cada Constituinte com todas as
sugestões apresentadas e despachadas para esta
Subcomissão. Na realidade, como não coube nu
ma pasta só, são quatro pastas. Como o volume
é muito grande, não aconselho ninguém a levar,
mas a mandar buscar de caminhão. Finalmente,
colocamos nesse relatório duas relações das su
gestões, uma classificada por Parlamentar, a outra
classificada pela ordem de apresentação.

Existem também umas ementas, feitas das pri
meiras sugestões. Continuamos a fazer ementas
no Prodasen. Na medida em que, daqui para quin
ta-feira, se tenha uma quantidade maior de emen
tas, tirarei cópias e encaminharei a cada Consti
tuinte uma coleção delas. Até sexta-feira havia
apenas 87 ementas. Se conseguirmos qualquer
instrumento novo que facilite a análise, mandarei
para cada um dos senhores.

Por último, quero dizer àqueles Constituintes
que quiserem conversar comigo sobre algum as
pecto específico que estou à disposição de S.
Ex" Vou ficar aqui o tempo inteiro. Então, basta
que me telefonem, e marcaremos um encontro
para discutir especificamente algum ponto que
não esteja claro ou que esteja faltando, ou combi
naremos algum tipo de ementa, para ser definiti
vamente aproveitada. Agradeço a todos os Srs,
Constituintes e coloco-me à sua disposição. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - fa
culto aos Constituintes o uso da palavra, antes
de encerrar a reunião.
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Não havendo quem queira falar, vou encerrar
a reunião. Antes, convoco uma nova reunião para
amanhã, às 10 horas da manhã. Muito obrigado.

Está encerrada a reunião.

Subcomissão do
Poder Executivo

REALIZADA EM 7-4-87

Às doze horas e quinze minutos do dia sete
de abril de mil novecentos e oitenta e sete, em
sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, reuniu-se a Subcomissão do Poder Execu
tivo, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Expedito Machado, para eleger o seu Presidente
e Vice-Presidentes. Compareceram os Senhores
Constituintes: Expedito Machado, Artur da Távola,
José Geraldo, Aloysio Teixeira, Genebaldo Cor
reia, Érico Pegoraro, Gumercindo Milhomem, Is
rael Pinheiro Filho, Maurício Pádua, Hugo Napo
leão, Albérico Filho, Henrique Eduardo Alves,Dal
ton Canabrava, Carlos di Carli, Leur Lornanto,
Enoc Vieira, Agassiz Almeida, Bonifácio de Andra
da, José Fogaça, Antonio Mariz, Cesar Cals Neto,
Eduardo Bonfim, Jutahy Júnior, Osvaldo Macedo
e VivaldoBarbosa. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião
suspendendo-a em seguida. Àstreze horas e quin
ze minutos foram reiniciados os trabalhos e con
cedida a palavra aos Senhores Constituintes Rob
son Marinho, Artur da Távola, Eduardo Bonfim,
Gumercindo Milhomem, AgassizAlmeida e Henri
que Eduardo Alves.A seguir, o Senhor Presidente
anunciou o início do processo de votação, convi
dando antes, os Senhores Henrique Eduardo Al
ves e Leur Lomanto para escrutinadores. Feita
a chamada nominal, votaram os Senhores Consti
tuintes: Agassiz Almeida, Albérico Filho, Aloysio
Teixeira, Bonifácio de Andrada, Cesar Cals Neto,
Dahon Canabrava, Eduardo Bonfim, Érico Pego
raro, Expedito Machado, Genebaldo Correia, Gu
mercindo Milhomem, Henrique Eduardo Alves,
Hugo Napoleão, José Fogaça, JutahyJúnior, Leur
Lomanto, MaurícioPádua, Osvaldo Macedo, Vival
do Barbosa e Artur da Távola. Encerrado o pro
cesso de votação foi aberta a uma, sendo encon
tradas 20 (vinte)sobrecartas, número coincidente
com o de votantes. Feita a apuração, foi encon
trado o seguinte resultado: para Presidente, Cons
tituinte Albérico Filho, com 17 (dezessete) votos
e 3 (três) em branco; para Primeiro-Vice-Presi
dente, Constituinte VivaldoBarbosa, com 17 (de
zessete) votos e 3 (três) em branco; e, para Segun
do-Vice-Presidente, Constituinte Cesar Cals Neto,
com 18 (dezoito) votos e 2 (dois) em branco.

Emseguida, o Senhor Presidente proclamou elei
tos para Presidente da Subcomissão do Poder
Executivo o Senhor Constituinte Albérico Filho,
e para Vice-Presidentes os Senhores Constituintes
VIValdo Barbosa e Cesar Cals Neto, sendo empos
sados logo após. Aoassumir a Presidência, o Se
nhor Constituinte Albérico Filho agradeceu a hon
rosa missão que lhe foi confiada, encerrando a
reunião às treze horas e quarenta e cinco minutos.
Asnotas gravadas e traduzidas passarão a integrar
a presente Ata. E, para constar, eu (lole Lazzarini),
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

REUNIÃO DE ELEIÇÃO
DO PRESIDENTEE
VICE-PRESIDENTES

REAUZADA EM 7-4-87

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Declaro aberta a sessão da Subcomissão do Po
der Executivo para a eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes e para a designação do Relator.

Não se tendo encontrado, até o presente instan
te, um entendimento com os demais Líderes do
PMDB,vamos suspender a sessão por quinze mi
nutos, para que esse entendimento seja possível.

Está suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Está reaberta a sessão.

Se alguém deseja fazer uso da palavra, que
o solicite. Ninguém desejando falar,vamos passar
à votação.

Tem a palavra o nobre Constituinte Robson
Marinho.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARlNHO
Sr. Presidente, Sr"5 e Srs, Constituintes, em nome
da Liderança do PMDB, na condição de um dos
seus Vice-Uderes, quero comunicar a chapa do
acordo entre os partidos políticos:para Presidente:
Albérico Filho, do PMDB; para Primeiro-Vice-Pre
sidente: VivaldoBarbosa, do PDT; para Segundo
Vice-Presidente: Cesar Cals Neto, do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Vamos passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Artur
da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
-Sr. Presidente, gostaria que V.Ex"nos indicasse
a lista de presença, para que eu, que sou Suplente,
possa saber se devo proceder à votação, ou não,
em havendo número regulamentar de titulares.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Primeiro vamos chamar os titulares e, depois, se
verificada a falta, chamaremos os Suplentes, de
acordo com a inscrição do livro de presença.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONAM
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, o nobre Líder que há pouco usou
da palavra, falou sobre o acordo das Lideranças
dos partidos políticos. Contudo, aqui lavro o nosso
protesto, porque nós do PC do B, não partici
pamos desse acordo, não fomos consultados nos
processos de modificações. Além do mais foi ne
cessária a intervenção dos Constituintes desta Ca
sa, a fim de que se tomasse conhecimento do
que se processava. Ainstalação dos trabalhos des
ta Subcomissão estava marcada para as onze ho
ras, mas até agora, exatamente treze horas e vinte
minutos, não se chegou a um acordo. Portanto,
quero aqui deixar bem claro e patente o nosso
inconformismo com a forma como os trabalhos
se processaram, nesta instalação da Subcomis
são do Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
A comunicação de V.Ex" vai ficar registrada.

Continua facultada a palavra.

O SR.CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Tem a palavra o nobre Deputado Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MI
LHOMEM - Sr. Presidente, também gostaria de
acrescentar o meu protesto à forma como foram
conduzidos os trabalhos até o presente momento.
A expectativa de todos era quanto a um acordo
que indicasse os nomes do Presidente e Vice-Pre
sidentes desta Subcomissão. Também aguardá
vamos alguma coisa discutida e acordada com
relação à designação do Relator. Foi dito aqui
que os partidos realizaram esse acordo. Isso não
é verdade.

Gostaria também de deixar registrado o fato
de que este representante do Partido dos Traba
lhadores permanece nesta sala desde antes das
onze horas, horário marcado para o início dos
trabalhos, até o presente momento, treze horas
e vinte minutos, sem que nenhuma consulta nos
tenha sido feita.E durante todo esse tempo vimos
fazendo coro com aqueles que aqui se encontram,
na expectativa de que o PMDB - suponho 
resolvesse esse acordo, que agora está sendo
apresentado como a cordo realizado entre os par
tidos.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Dou a palavra ao Constituinte Robson Marinho
para prestar esclarecimentos.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARlNHO
Não seria bem o caso, mas como o Sr. Presidente
me convoca, não vou me furtar. Sr. Presidente,
é natural que alguns Constituintes lavrem o seu
protesto, e V.Ex-sabiamente decidiu que os seus
protestos serão registrados em Ata.

Quero informar ao ilustre representante do PT
que o acordo é de Lideranças, e dela também
participou a Uderança do seu Partido, o PT, tanto
assim que os cargos que couberam ao PT foram
votados pelo PMDB.Acabamos de indicar como
Relator da Subcomissão do Judiciário o Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio, do PT. Portanto,
Sr. Presidente, os esclarecimentos estão presta
dos. O acordo foi feito. Talvez o nobre Consti
tuinte, representante do PT, não esteja informado
sobre isso. Mas, se S. Ex- consultar a sua Ude
rança; será informado de que o acordo foi feito
a nível de Lideranças Partidárias.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Dou a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO·
MEM- Não estou me referindo à discussão das
Lideranças para um acordo geral. Estou me refe
rindo ao fato de que aqui foi apresentada a indica
ção de alguns Srs. Constituintes como se fora
resultado de um acordo.

Não participamos desse acordo. Estou aqui
desde antes das onze horas, conforme mencionei.
Procurei o Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
Vice-Líderdo meu Partido, que realmente foi índí
cato Relator na Subcomissão do Poder Judiciário.

.: Mas não estou me referindo a essa Subcomissão
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mas ao que aconteceu nesta Subcomissão do
Poder Executivo,onde fomos tratados com abso
luto desdém.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Agassiz Al
meida.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Quero explicar aos companheiros que integram
esta Subcomissão os fatos que motivaram esse
atraso. Abancada do PMDBpostulou candidatura
à Presidência desta Subcomissão, partindo do se
guinte preceito: a eleição do Relator deve ser por
voto livre, porque afinal, nós, que durante tanos
anos - 20 anos -lutamos para conquistar esta
democracia, temos que verificar o grande pro
cesso de educação democrática aqui nesta Casa
E eu disse à Liderança do meu partido, aos com
panheiros, que, só poderíamos disputar a Presi
dência desta Subcomissão se o cargo do Relator
fosse aqui escolhido livremente. Ora, o povo está
nos perguntando lá fora: que democracia é essa?
Em que sistema nós estamos? E nós, que somos
o núcleo do pensamento político brasileiro, deve
mos definir muito bem a nossa postura. Então,
procuramos fixar essa posição. Fui voto vencido
na minha postulação, na minha formulação junto
aos meus companheiros do PMDB.

Sr. Presidente, meus nobres companheiros da
Comissão do Poder Executivo, deixo aqui para
a História, para o amanhã, que democracia se
faz a toda hora, a todo instante. E um país lívre
é aquele que exercita esse espírito a todo mo
mento em todos o setores: no parlamento, nos
sindicatos, nas universidades, em todo lugar. De
mocracia é a busca permanente, em meio a todas
as contradições da vida, do rumo certo para uma
posição política. Portanto, Sr. Presidente, deixo
a V.Ex" e aos meus ilustres pares a minha posição
a respeito do processo da eleição da Presidência
desta Subcomissão e dos demais cargos que se
está instaurando neste instante. O nobre Consti
tuinte Henrique Eduardo Alvespode iniciara cha
mada para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado)
Tem a palavra o nobre Constituinte Henrique
Eduardo Alves.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, acho que as posições
foram todas colocadas aqui. Estamos todos cons
cientes do que fizemos e do que estamos prontos
para fazer. Faço, pois, um apelo a V. Ex' para
que iniciemos imediatamente o processo de vota
ção (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Vamos passar à votação. Vou esclarecer como
será o processo de votação. Os Constituintes se
rão chamados em ordem alfabética e assinarão
a folha de votação. Depois, dirigir-se-ão à sala
anexa, onde encontrarão as cédulas e sobrecartas;
colocarão as cédulas correspondentes aos candi
datos escolhidqs - uma para Presidente e duas
para Vice-Presidente- na sobrecarta. Em segui
da, depositarão a sobrecarta na uma, à vista do
Plenário. Convido os Contituintes Leur Lomanto
e Henrique Eduardo Alves para constituírem a
Mesa apuradora

Vamos passar à votação.
(Procede-se à votação).

O SR. PRESIDENTE (Expedito Machado) 
Algum dos Srs. Constituintes deixou de votar?
(Pausa.)

Está encerrada a votação.
Passa-se à apuração. (Pausa.)
A Mesa vai proclamar o resultado da votação.

Votaram 20 Srs. Constituintes, e o número de
sobrecartas coincide com o número de votantes.
São estes os eleitos: para Presidente, Constituinte'
AlbéricoFilho- 17 votos; 3 em branco (palmas);
para 1°_Vice-Presidente, Constituinte Vivaldo Bar
bosa - 17 votos; 3 em branco (Palmas); para
2° Vice-Presidente, Constituinte César Cals Neto
- 18 votos, 2 em branco (Palmas). Proclamo
pois, eleito Presidente da Subcomissão do Poder
Executivo o Sr. Albérico Filho, 1°Vice-Presidente
o Sr. VivaldoBarbosa, e 29 Vice~Presidente o Sr.
César Cals Neto. Convido os eleitos para tomarem
posse. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Com
panheiros, inicialmente, peço desculpas pela de
mora, mas política é feita de entendimentos, e,
logicamente, agora que a Mesa desta Subcomis
são já tem o seu Presidente e os Vice-Presidentes,
a nossa missão inicial está cumprida.

Agradeço a confiança a todos nós depositada
e convido os companheiros do PMDB para nos
dirigirmos ao gabinete do nosso Líder, Senador
Mário Covas, onde juntos discutiremos a indica
ção do nosso Relator.

Declaro encerrada a sessão. (Palmas.)

ATADAI' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 9-4-87

Às nove horas e trinta e seis minutos do dia
nove de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Subcomissão do Poder Execu
tivo, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Albérico Filho. Compareceram os Senhores
Constituintes: Albérico Filho (Presidente); Aloysio
Teixeira, Bonifácio de Andrada, César Cals Neto,
Eduardo Bonfim, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Ex
pedido Machado, Genebaldo Correia,Hugo Napo
leão, Humberto Souto, José Fogaça, MaurícioPá
dua, Osvaldo Macedo, Vivaldo Barbosa, João Pau
lo, Costa Ferreira e Jorge Leite.Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, solicitando à Secretária que procedesse
a leitura da Atada reunião da eleição do Presidente
e Vice-Presidentes.Em votação, aAta foiaprovada
por unanimidade. Em seguida a Senhora Secre
tária fez um resumo das sugestões recebidas. Por
solicitação do Senhor Vivaldo Barbosa, apoiado
pelo Senhor Enoc Vieira, o Senhor Presidente de
terminou o envio de cópias das sugestões recebi
das aos Constituintes. Usando da palavra, o Se
nhor Osvaldo Macedo propôs fossem articuladas
reuniões em conjunto com a Subcomissão do
Poder Legislativona definição do sistema de go
verno, ao que o Senhor Presidente respondeu que
tal providência já havia sido tomada em reunião
mantida com os Presidentes das Subcomissões
ao ocasião em que fora informado sobre o enca
minhamento de projeto de resolução de autoria
do Senhor César Cals Neto, solicitando à Mesa
um posicionamento sobre o sistema de governo
a ser adotado e sobre o mandato do Presidente
da República, oportunidade em que ficara acor-

dado para o dia vinte e dois de abril a discussão
e votação de um parecer a ser apresentado pelo
Relator da Comissão, Constituinte Egídio Ferreira
Uma, sobre a matéria. Em discussão usaram da
palavra os Senhores: José Fogaça (Relator), Os
valdo Macedo, César Cals Neto, Vivaldo Barbosa,
Eduardo Bonfim,Enoc Vieria, Haroldo Uma, Aloy
sio Teixeira, Hugo Napoleão, Genebaldo Correia
Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira, Expedito
Machado, Erico Pegoraro, VictorFaccioni e Hum
berto Souto. Aseguir, o Senhor Presidente conce
deu a palavra ao Senhor José Fogaça, que teceu
consideração a respeito dos prazos e normas de
condução dos trabalhos, assunto que foidiscutido
pelos Senhores: Osvaldo Macedo, César Cals Ne
to, Vivaldo Barbosa, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,
Haroldo Uma, AloysioTeixeira, Hugo Napoleão,
Genebaldo Correia, Bonifácio de Andrada, Costa
Ferreira, Expedito Machado, Erico Pegoraro e
Humberto Souto. (Durante a discussão o Senhor
Albérico Filho passou a Presidência ao Senhor
Vivaldo Barbosa). Após a discussão o Senhor Ge
nebaldo Correia propôs que o Senhor Presidente
e o Relator apresentassem, na próxima reunião,
uma proposta de Regulamento para o funciona
mento da Subcomissão, que incluisse um roteiro
de trabalho, para as audiências públicas, quando
entáo seriam definidas as entidades a serem ouvi
das. O Senhor Presidente concordou com a pro
posta, e não havendo quem quisesse fazer uso
da palavra, convocou uma reunião extraordinária
a realizar-se no dia treze de abril, às dezoito horas
e trinta minutos, para deliberar sobre o roteiro
dos trabalhos, encerrando a reunião às doze horas
e quarenta e cinco minutos. As notas gravadas
e traduzidas passarão a integrar a presente Ata.
E, para constar, eu (Lole Lazzarini), Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da Subcomissão do Poder Executivo.

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

(É lida e aprovada a Ata da reunião anterior).

O SR. PRESIDENTE (A1bérito Filho) - A Sr'
Secretária procederá à leitura do expediente, para
conhecimento dos Srs. Constituintes.

(Leitura do expediente).

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Expe
diente lido.

Pediria ao nobre Relator,Senador José Fogaça,
que fizesse para os Constituintes desta Subco
missão uma explanação sobre as preocupações
que desde ontem vêm, logicamente, preocupan
do todos nós, principalmente com relação ao tem
po de que dispomos para trabalhar nesta Subco
missão.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, permitam-me apenas uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pois
não.

O SR.CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Seria possível a todos os membros da Subco
missão receberem cópias das propostas que che
gam à Mesa?

O SR. PRESIDENTE (A1bérito Filho) - Comu
nico a V.Ex' que há um departamento na Câmara
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que infonnará a cada um' dos membros da Co
missão onde poderá ser adquirida cópia de todas
as propostas encaminhadas à nossa Subcomis
são. Pediria à Sr' Secretária que explicasse melhor
este assunto.

A SRA SECRETÁRIA (Iole Lazzarini) - Peço
descuplas, pois este assunto não é da minha com
petência, mas auxilia o trabalho dos Senhores.
Todas as sugestões são numeradas. O setor com
petente já tem cópia, enquanto que aqui, na Sub
comissão, ficamos dependendo de um setor para
que elas sejam tiradas. Posso solicitar, agora, es
ses números ao funcionário, que irá ao setor com
petente e as trará para os Senhores. É um esque
ma mais rápido do que o de eu tirar cópias.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Qual é o setor? É o setor de avulsos?

A SRA. SECRETÁRIA (Iole Lazzarini) - Não,
é aqui mesmo, neste corredor. É um setor de
apoio aos Constituintes. Pedirei ao funcionário,
por estes números que tenho aqui, e ele trará
as cópias para os Senhores.

O SR. RELATOR (José Fogaça) -O que pode
ser feito é colocar um mural, aqui, com os núme
ros das propostas relativas a esta Subcomissão.
Seus integrantes se dirigiriam ao setor compe
tente com os respectivos números a fim de soli
citar as cópias. Podemos publicar isto, para co
nhecimento de todos.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Permita-me Sr. Presidente insistir, seria muito ÚW
para nós, aqui, se a Secretaria da Subcomissão
pudesse, assim que receber o ofício encaminhan
do as sugestões, proceder à aquisição das cópias
e à sua distribuição a todos os membros.

O que proponho à Secretaria da Subcomissão
é que, ao receber as propostas, providencie as
cópias e as encaminhe aos membros da Subco
missão. Seria de todo conveniente se pudesse
ser assim.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Muito
bem. A Subcomissão irá providenciar para que
isso seja feito.

Eu pediria aos Srs. Constituintes que, no início
de sua intervenção, se identificassem, para fins
de registro taquigráfico dos debates desta Subco
missão.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sou
Enoc Vieira, do PFL, do Maranhão. Apóio plena
mente a proposta do colega que me antecedeu.
Vimos, na sessão de hoje, que, basicamente, o
tema 'a limitação do mandato Presidencial. Natu
ralmente, essa, questão versa sobre o mandato
atual e sobre os futuros. Daí por que nós, que
às vezes pensamos diferentemente dos colegas
que apresentaram sugestões, poderemos até ser
convencidos do contrário, quando estivermos es
tudando as proposições e suas argumentações.
Todas serão importantes para nós. Pelo menos
eu, em particular, ficarei contente em receber es
sas cópias.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pois
não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente cheguei um pouco atrasado e
ainda não tomei conhecimento do que se desen

.. rolou antes, especificamente se já foi tomada ai-

guma decisão a respeito das normas de procedi
mento da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Comu
nico a V. Ex' que os trabalhos até agora desen
voMdos pela Subcomissão foram a abertura, a
leitura da ata e do expediente. Pedi ao Senador
José Fogaça, como Relator, que fizesse uma ex
posição a respeito de suas preocupações. Logica
mente, dentre elas estará a do funcionamento
da Subcomissão. A priori, queria comunicar tam
bém a V. Ex"que já existe um estudo, em todos
as Comissões Temáticas no sentido do que esse
funcionamento seja unificado. A partir do mo
mento em que somos membros efetivos de uma
Subcomissão e também membros eventuais de
outra Subcomissão, é preciso que o funciona
mento seja mais ou menos o mesmo, para que
saibamos como trabalhar em todas elas.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Fizessa pergunta, Sr. Presidente, porque dese
jo apresentar uma tentativa de formulação do pro
cedimento de trabalho da Subcomissão. Esta
Subcomissão tratará, especificamente, do Poder
Executivo, e faz parte de uma Comissão maior,
a de Organização dos Poderes e Sistema de Go
verno. Tenho para mim que, na formulação do
sistema de governo e na definição dos poderes
do Presidente da República, será fundamental que
trabalhemos em conjunto com a Subcomissão
do Poder Legislativo.

Gostaria, então, de propor que, a certa altura,
as duas Subcomissões trocassem informações
e trabalhassem em conjunto. Esta é uma tarefa
que, parece-me, o Sr. Presidente poderia resolver
com o Presidente da Subcomissão do Poder Le
gislativo.Temos trinta dias para concluir os traba
lhos e mais cinco para que o Relator apresente
seu parecer. No total, são quarenta e cinco dias.
Temos, por isso, que distribuir bem esse prazo,
para que, depois de recolhido o material, possa
mos examiná-lo e, aí, então, cada um possa for
mular a sua proposta.

De nada adianta cada membro da Subcomis
são chegar aqui, agora, e apresentar simplesmen
te sua proposta pessoal, já que o trabalho deverá
ser feito em conjunto. Temos que ouvir a socie
dade, nos seus diversos setores, sobre isto e co
lher contribuições - isso é fundamental - assim
como fazer comparações com outros governos,
uma análise de outros govemos, para que possa
mos definir melhor os nossos trabalhos.

É preciso ficar bem claro que a preocupação
desta Subcomissão não é exclusivamente com
a duração do mandato do Presidente da Repú
blica, mas com o sistema de governo. De nada
adianta pretendermos, de antemão, discutir o
mandato presidencial, se não soubermos que sis
tema de governo adotaremos no Brasil. Estou
apenas pensando alto sobre minhas dúvidas, para
que, em conjunto, formulemos nosso plano de
trabalho..

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Gos
taria de comunicar a V. Ex' que houve, ontem,
uma reunião do Presidente da Comissão Temá
tica com os Presidentes e os Relatores das Subco
missões. Uma das preocupações levantadas, in
clusive pelo Senador José Fogaça, foi esta, de
V.Ex' Nosso Relator desejava nortear-se quanto
ao seu trabalho. Nessa reunião, fomos oficialmen-

te comunicados que estaria sendo encaminhado
ao Presidente da Comissão Geral, o Constituinte
Oscar Corrêa, projeto de resolução, de autoria
do Constituinte Cesar Cals, solicitando da Mesa
Diretora da Assembléia um posicionamentosobre
o sistema presidencialista e sobre o mandato do
Presidente da República. Nesse sentido desenvol
veram-se as discussões, e ficou acertado que seria
elaborado um parecer a respeito dessa solicitação
do Deputado Cesar Cals, a ser apresentado à Co
missão Temática, se não me engano, no dia 22
próximo.

Pediria, agora, ao nobre Relator que usasse da
palavra para fazer sua explanação, abordando, in
clusive, a quetão de prazos, para que com base
neles desenvolvêssemos nossos trabalhos e, logi
camente, tentássemos obter um consenso a este
respeito.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Se me permite, Sr. Presidente, gostaria de saber
se o Constituinte Cesar Cals, está presente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Está.

O SR CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Gostaria, então, de fazer uma ponderação, na
presença do Constituinte Cesar Cals. A mim me
parece que, ao apresentar, como projeto de reso
lução, matéria que versa sobre competência desta
Subcomissão, para que outros setores decidam,
S. Ex" está diminuindo sua força.

O SR. CESAR CALS- Respeito a opinião do
nobre Constituinte, mas os depoimentos que te
nho recebido de outros Presidentes de Comissões
são no sentido de que a espinha dorsal deste
trabalho será o sistema de govemo, com implica
ções extremamente profundas em outras Comis
sões.

Vou citar só um exemplo. Hoje, o Presidente
da Comissão de Organização do Estado, Consti
tuinte José Thomaz Nonô,.disse-me: "Vamos ter
que tratar do Poder Legislativodos Estados e dos
Municípios. Se houver uma tendência parlamen
tarista, isso terá implicações extremamente signi
ficativas".

Ontem, o Constituinte Virgildásio de Senna, um
dos Relatores de outra Comissão, falou-me o se
guinte: "Deputado, se for implantado o regime
parlamentarista, haverá implicações no Orçamen
to". O Deputado Saulo Queiroz, Vice-Presidente
da Comissão dos Partidos, disse-me o seguinte:
"Se for implantado o regime parlamentarista, tere
mos implicações profundas na rigide" da disci
plina partidária e na formação dos partidos". Ou
tros companheiros, que tratarão da parte dos ser
vidores públicos, também me falaram das implan
tações decorrentes do fato de se implantar ou
não o regime parlamentarista. O Presidente da
Comissão de Sistematização, o nobre Constituinte
Afonso Arinos, deu um depoimento em que mos
tra que isso é de capital importância e que sem
essa definição preliminar que sirva de instrumento
para outras comissões, faremos uma Constituição
que simplesmente não estará totalmente compa
tibilizada.

Concordo que o assunto deva ser debatido ini
cialmente aqui. Talvezaté, digamos, nossa Subco
missão possa detalhar um pouco mais o projeto
de resolução. Mas acho que essa orientação, mes
mo preliminar, tem implicações profundas em
muitas outras Subcomissões e Comissões Temá-
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ticas. Então, essa preocupação deve pertencer
ao conjunto da Assembléia, dada sua natureza,
dada sua transcendência, eis que, repito, foge à
definição de uma só Subcomissão.

Apresentei o projeto de resolução porque senti
necessidade de fazê-lo desde o início, até para
posicionar-me em relação a muitos outros assun
tos.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, as preocupações e as apreen
sões do Deputado Cesar Cals Neto e dos demais
membros das outras subcomissões e comissões
são procedentes. Todavia, entendo que a questão
não pode ser formulada nem decidida de forma
simplista: ou parlamentarismo, ou presidencialis
mo. Aquestão não pode ser posta nestes termos.
Pelo que tenho observado no foro da Constituinte,
acho que há uma tendência parlamentarista, mas
todo mundo sabe da inadequabilidade do parla
mentarismo puro agora, assim como ninguém
admite o presidencialismo com tantos poderes
como existe atualmente. A tendência que observo
é a de se buscar um presidencialismo ou um
parlamentarismo "mitigado". Portanto, um siste
ma misto. Desta forma, se pretendermos, com
um projeto de resolução, que se decida de ante
mão se o regime será parlamentarista ou presi
dencialista, estaremos, na verdade, fechando ca
nais de discussão e de decisão desta Subcomis
são.

O SR. CONSTITUINTE CESAR CALS- Mas,
veja que aí haveria todo um detalhamento. Vamos
ter, meu caro Constituinte, mesmo nós aqui 
os 24 membros, ou a maioria absoluta da Subco
missão - que decidir preliminarmente. Do con
trário, o Relator não conseguirá fazer a estrutura
do seu trabalho.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Decidir sobre o que, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
- Preliminarmente, sobre se vamos seguir uma
linha parlamentarista ou uma linha presidencia
lista, Vamos ter que decidir. Agora, a diferença
é a seguinte: se nós, que somos 24 membros,
decidirmos por algo que não esteja dentro da
orientação global da Assembléia, estaremos sim
plesmente correndo o risco de fazer um trabalho
que na hora "h" irá para o lixo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Quero concluir, em aparte a V. Ex", dizendo
que os demais Constituintes, mesmo que não
façam parte desta Subcomissão, podem aqui
apresentar e defender suas propostas.

O SR. CONSTITUINTE CÉ~AR CALS NETO
- É claro, mas é diferente da definição do global
da Assembléia, que mostra a tendência geral. Va
mos dizerque esta seja, como V.Ex' afirma, majo
ritariamente, expressivamente parlamentarista.
Então, o amadurecimento do processo já será
diferente.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, comungo das preocupações do
nobre Constituinte Osvaldo Macedo, mas me pa
rece que precisamos defmir a forma de trabalho:
estamos discutindo, neste momento, um projeto
de resolução constitucional ou a forma que assu
mirão os trabalhos desta Subcomissão? Para a

.ordenação destes trabalhos é fundamental que

tenhamos um esboço regimental de atividades
nesta Casa. Portanto, apesar de a discussão ser
extremamente pertinente - inclusive eu me ante
cipo e digo que comungo com as preocupações
do nobre Constituinte Osvaldo Macedo, sem de
mérito da iniciativa do nobre Constituinte César
Cals Neto - solicito à Mesa desta Subcomissão
que ordene a forma de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho)- Comu
nico aos Srs. Constituintes que, a partir do mo
mento em que a Comissão Temática receber o
projeto de resolução de autoria do Deputado Cé
sar Cals Neto, logicamente o Presidente encami
nhará cópia tanto à Subcomissão que discutirá
o Poder Legislativo, quanto à nossa, ocasião em
que será objeto de discussões exaustivas por parte
das duas Subcomissões.

O SR.CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Virácomo contribuição?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Virá
como contribuição. Logicamente, nós, aqui, co
mo Subcomissão, iremos posicionar-nos a res
peito da matéria. Isso ocorrerá, creio, o mais rapi
damente - se possível até amanhã já estará em
nosso poder - e a encaminharemos a cada um
dos Srs. Constituintes. Como hoje é nossa pri
meira reunião - inclusive para instalação dos
trabalhos - eu pediria ao nobre Senador José
Fogaça que não só fizesse a explanção de suas
preocupações como focalizasse a questão de sis
tema de govemo, a do mandato do Presidente
da República e outras também importantíssimas.
Gostaria que S. Ex' na qualidade de Relator, levas
se essas questões, para que pudéssemos conduzir
da melhor maneira possível os nossos trabalhos.

Foi marcada para hoje uma reunião de Presi
dentes e Relatores de todas as Comissões e Sub
comissões com o Presidente da Constituinte, De
putado Ulysses Guimarães, onde, é claro, isso
também poderá ser objeto de discussão.

Pediria, então, ao Senador José Fogaça que
usasse da palavra para dizer-nos o que o está
preocupando como Relator desta Subcomissão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, a preocupação dos companheiros em rela
ção aos prazos e às normas de condução dos
trabalhos nesta Subcomissão é rigorosamente
procedente. A primeira grande preocupação que
nos assalta neste momento é a de termos certeza
quanto à exigüidade de tempo que temos para
trabalhar. A partir da instalação de nossa Subco
missão - no dia 7 de abril - teremos quarenta
e cinco dias para entregar à Comissão Temática
o anteprojeto e suas respectivas emendas. Isto
nos dá, precisamente, o seguinte calendário: até
o dia 7 de maio, o Relator tem que apresentar
um anteprojeto que, de 7 a 12 de maio, deverá
sofrer emendas no plenário da Subcomissão. Por
tanto, é um prazo corrido de 5 dias. O dia 7 de
maio é uma quinta-feira. No dia 12 de maio o
prazo de apresentação destas emendas estará en
cerrado. Portanto, na sessão do dia 12 de maio
teremos que encerraros debates e a apresentação
de emendas. A partir daí, o Relator tem setenta
e duas hotas para dar seu parecer sobre as emen
das - será o dia 16 de maio, um sábado. Eviden
temente, será transferido para o dia 18 ou para
o dia 19 de maio a apresentação do parecer, que,

então, será submetido à votação do Plenáno. O
prazo é corrido. Só se realizarmos sessão extraor
dinária no sábado poderemos apresentar antes.
Se não realizarmos sessão extraordinária, teremos
que fazê-lo na segunda-feira. Os prazos são corri
dos, sem excluirem sábado e domingo. Portanto,
até o dia 18 de maio, o mais tardar, teremos
que estar votando, no plenário desta Subcomis
são, o parecer sobre as emendas e o anteprojeto,
para então remetê-lo ao Presidente da Comissão
Temática, de Organização dos Poderes e Sistema
de Govemo. Isto nos dá uma idéia aproximada
dos prazos do calendário que temos.

Agora, fazendo o levantamento dos dias úteis
do período de quarenta e cinco dias com que
conta a Subcomissão, veremos que, na verdade,
eles são apenas vinte e oito. Desses vinte e oito
dias úteis, nem todos são aproveitáveis - o que
quero dizer com "aproveitáveis" é que nem todos
permitirão que façamos sessões de debates na
Subcomissão. Sabemos da dificuldade de realizar
reuniões às segundas e sexta-feiras,portanto, ape
nas nos restarão as terças, quartas e quintas-fei
ras. Segundo comunicação que recebemos da
Presidência da Comissão de Organização dos Po
deres e Sistema de Governo, as quartas-feiras de
vem ficar destinadas à reunião do Relator-Geral
e dos Relatores da Subcomissões, podendo haver,
inclusive, reunião da Comissão de Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, o que nos
leva, então, a ter apenas as terças e quintas-feiras
como dias específicos para a reaIização de reu
niões da nossa- Subcomissão. Quero chamar a
atenção dos presentes para o fato de que do dia
17 ao dia 21 de abril e de 10 a 3 de maio há
uma seqüência de feriados. Por conseguinte, ha
verá doisprandes intervalos em nossos trabalhos.
Com isso, ficará extremamente reduzido o tempo
que poderemos dedicar ao debate e à análise
dos temas que constituem matéria desta Subco
missão.

Quero revelar ao Sr. Presidente e aos integran
tes desta Subcomissão a. minha preocupação
com tal exigüidade, com essa limitação de tempo.
Ficaremos com o trabalho extremamente compri
mido. Minhapreocupação se baseia em que, ape
sar de tão poucas reuniões, ver-me-e! na contin
gência, na obrigação regimental de apresentar,
no dia 7 de maio, um anteprojeto que desejo
seja produto de laboratório ou arcabouço pré
montado e trazido para esta Subcomissão. Gos
taria que esse anteprojeto desde já revelasse uma
tendência desta Subcomissão, uma linha de tra
balho, na qual se pudesse investir e na qual esti
véssemos somando, ao invés de fazer esforços
inúteis, que depois serão frustrados. É por isso
que considero importante a apresentação desse
projeto de resóluçãodo Deputado Cesar Cals Ne
to, porque, se a proposição for trazida a esta Sub
comissão no dia 15, uma quarta-feira, já podere
mos ter uma abertura na direção da tendência
mais acentuada, ou, pelo menos, predominante
nesta Subcomissão, para que possamos, então,
agilizar nossos trabalhos nessa direção, evitando
que n0550S esforços fiquem inutilizados. Não po
demos conjugar energias, trabalho, atividades, so
ma de esforços, numa determinada direção e,
de repente, constatarmos que isso é totalmente
contrário à vontade, ao pensamento, à tendência
a esta Subcomissão, ser-lhe-á oferecido parecer
pelo Relator, o qual irá a plenário, para delibe-
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ração. Na fase de deliberação deveremos ouvir
rigorosamente todos os membros desta Comis
são. A partir desse levantamento, dessa posição,
e dessa votação, acredito que poderemos ter uma
base, ou uma definição inicial,que talvez não sig
nifique um comprometimento futuro para vota
ções em plenário ou para estágios futuros do pro
cesso constituinte, mas que já será, digamos as
sim, uma pré-definição que encarreira nosso tra
balho num sentido mais produtivo, mais utilitário.
No dia 22, o parecer sobre o projeto de resolução
do Deputado Cesar Cals Neto irá para a Comissão
de Organização dos Poderes, fórum legítimo para
tratar da matéria uma vez que ela dirá respeito
à Subcomissão do Poder Legislativo.

O Deputado Enoc Vieirapediu-me um aparte,
que agora concedo.

O SR. CONSmUINTE ENOC VIElRA- Quan
to ao prazo final de apresentação de emendas,
teríemos ainda mais dois fóruns. Temos o Plená
rio da Comissão até o dia 12 de maio...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não, aqui
na Subcomissão. Há três estágios de emendas.
O primeiro é o prazo mais exíguo, mais limitado,
do dia 7 de maio ao dia 12, quando serão ofere
cidas emendas ao anteprojeto pelo Relator desta
Subcomissão.. Entregue o relatório à Comissão
de Organização dos Poderes, seu Relator terá
igualmente o prazo de cinco dias para a aposição
de emendas ao anteprojeto. Depois, na Comissão
de Sistematização, também haverá prazo aberto
para emendas. Por fim, no caso do próprio projeto
de Constituição, uma vez entregue ao Plenário
para debates, também haverá um prazo de trinta
dias para aposição de emendas. Inclusive, a pró
pria sociedade, em documento subscrito com
trinta mil assinaturas, poderá oferecer emendas
ao anteprojeto de Constituição. Entáo, na verdade,
há três estágios além desse, quando as emendas
poderão ser aditadas, inclusive emendas rejeita
das nesta Subcomissão - o próprio Regimento
prevê esta possiblidade.

O SR. CONSmUINTE ENOC VIEIRA - Agra
deço a V. Ex" a explicação a respeito dos prazos
e dos fóruns futuros. Lembro que poderemos ain
da usar o fórum da Assembléia até, salvo engano,
o dia 24 para apresentação das matérias direta
mente lá.

O SR.RELATOR (José Fogaça) -Sem dúvida,
as matérias oferecidas à Mesa.

O SR. CONSmUINTE ENOC VIEIRA - Poste
riormente, a Mesa as encaminhará à Subcomis
são. Era a isso que eu queria aludir.

O SR. RÉLATOR (José Fogaça) -Sem dúvida,
são trinta dias, a contar da promulgação do Regi
mento, ou seja, o dia 24 de abril.

O SR. CONSmUlNTE EDUARDO BONAM
Sr. Presidente, estabeleceu-se uma polêmica na
Assembléia Nacional Constituinte que extrapolou
seu próprio foro intemo, sendo agora do conheci
mento da opinião pública, através de notícias vei
culadas pelos meios de comunicação, e que diz
respeito não só a esta Subcomissão, como tam
bém à própria Assembléia Nacional Constituinte.
O Deputado Haroldo Uma, em questão de ordem
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te, demonstrou preocupação no que se refere às
atribuições das Forças Armadas, afirmando que
talassunto, pelatradição do DireitoConstitucional

brasileiro e pelas nossas Constituições, sempre
esteve subordinado ao Poder Executivo. Confor
me a resposta a ser dada ao Constituinte Haroldo
Lima pelo Presidente Ulysses Guimarães - S.
Ex" afirmou que faria isso hoje - estabelecer-se-á
uma polêmica no que diz respeito a esta Subco
missão. Se a Assembléia Nacional Constituinte
consíderef através de seu Presidente, pertinente
a questão de ordem, a discussão do papel das
Forças Armadas caberá exatamente a esta Subco
missão.

Hoje, no programa "Bom Dia Brasil", o Consti
tuinte Jarbas Passarinho não interpretou correta
mente a questão de ordem levantada pelo Consti
tuinte Haroldo Uma e a resposta dada pelo Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, Depu
tado Ulysses Guimarães. Considerou o nobre
Constituinte Jarbas Passarinho que a questão de
ordem era um desrespeito e uma deselegância
a ele, Constituinte Jarbas Passarinho, e uma
agressão às Forças Armadas. O Constituinte Ha
roldo Uma e o Presidente Ulysses Guimarães es
tão tentando resolver, com a participação de todos
os Constituintes, a questão relacionada com as
atribuições das Forças Armadas no âmbito da
discussão da Assembléia Nacional Constituinte.
Não há nenhuma agressão às Forças Armadas;
ao contrário, há preocupação de se definirem suas
funções, se subordinadas ao Poder Executivo ou
à segurança do Estado.

Entre militarismo e Forças Armadas há uma
diferença muito grande. Combatemos o milita
rismo, não as Forças Armadas. Portanto, acres
cento - com esse informe que creio desneces
sário, porque todos dele tomamos conhecimento
hoje pela manhã - esta preocupação, que diz
respeito especificamente à Subcomissão do Po
der Executivo, à Comissão de Organização dos
Poderes e Sístema de Govemo e, antes de tudo,
à Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSmUlNTE CESAR CALS NETO
- Formulo outra questão de ordem.

Dentro do roteiro que recebemos, existe proibi
ção expressa de realização e reuniões da Subco
missão no horário e funcionamento do Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. O Senador
José Fogaça já falou da dificuldade, em termos
de tempo, que todos enfrentaremos para levar
avante o trabalho que a Nação exige seja o mais
perfeito possível. Em virtude disso, apresentaria
uma proposta. Sabemos que o Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte exigirá, durante
alguns dias, a nossa presença maciça - nos dias
de votação, nos dias de solenidades mais expres
sivas. Entretanto, não vejo como isso possa preju
dicar o funcionamento das Comissões, desde que
não haja votação nesse período e deixemos as
votações para o periodo da manhã. Assim, pode
remos utilizar a parte da tarde para discussões,
para acelerar os trabalhos da Subcomissão. Ao
que me parece, há exemplo de outras Subco
missões que decidiram fazer também reuniões
na parte da tarde. Sei que existe essa proibição,
mas ela deve ser entendida pelo seu espírito:existe
para não esvaziar o Plenário da ConstituiÍlte nos
momentos de definição mais importantes.

O SR. CONSTIfUINTE HUGO NAPOLEÃo 
Permite-me V. Ex' uma observação. Apenas um
esclarecimento. Houve proibição de quê?

O SR. CONSTIfUINTE CESAR CALS NErO
- Em termos práticos, quanto ao funcionamento
da Subcomissão no horário da tarde.

O Regimento diz que não pode a Subcomissão
funcionar no horário da tarde. Estou tentando in
terpretar o espírito do Regimento. O que eu enten
do é que não deve haver coincidência das reu
niões das Subcomissões com o Plenário naqueles
momentos mais decisivos de discussão e votação.
Acredito que nada impede, segundo o espírito
do Regimento, a realização de reuniões também
no período da tarde, desde que as votações mais
importantes, aqui, da Subcomissão se façam no
período da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comu
nico ao Deputado Cesar Cals Neto que este tema
está sendo levantado não só nesta Subcomissão,
mas também em todas as outras, até mesmo
nas Comissões Temáticas. Se não me engano,
o Presidente da Subcomissão do Poder legis
lativo já solicitou ao Presidente da Constituinte,
Deputado Ulysses Guimarães, um posicionamen
to da Mesa Diretora sobre o funcionamento das
sessões da Assembléia Nacional Constituinte. Até
que não seja tomada uma posição a nívelda Mesa
Diretora da Constituinte, comunico a V. Ex' que
eu, na qualidade de Presidente desta SubconU
são, serei obrigado a cumprir o Regimento. V.
Ex" há de convir que, a partir do momereo em
que deixarmos de seguir o Regimento, chegará
um determinado instante em que iremos pôr em
risco o próprio funcionamento da Subcomissão,
o que, tenho certeza, não é nosso interesse nem
da própria Comissão. Lerei para V. Ex" o § 10
do art. 13 do Regimento, que diz: "As Comissões
e Subcomissões desenvolverão ordinariamente
seus trabalhos na parte da manhã, podendo, por
deliberação do seu Plenário, fazê-lo em caráter
extraordinário em outros horários, inclusive nos
feriados, sábados e domingos, salvo nos períodos
destinados às sessões plenárias da Assembléia
Nacional Constituinte".

Aqui fica muito claro, portanto, que estamos
impossibilitados de fazer essas reuniões no horá
rio das sessões plenárias da Assembléia Nacional
Constituinte. Não posso, de maneira nenlulma,
arranhar o Regimento em nenhum aspecto. Pedi
ria, inclusive, aos Srs. Constituintes que me aju
dassem neste ponto, para que tenhamos os traba
lhos conduzidos da melhor maneira possível. Te
mos os sábados, os domingos, os feriados, inclu
siveas noites, se possível as próprias madrugadas,
e o horário a partir das 18h:30min para desenvol
vermos nossos trabalhos sem ferir o Regimento,
até que sejam alterados, no caso, esses horários
das sessões plenárias.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Aloysio Teixeira, do
PMDBdo Rio de Janeiro.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA
Acabei de receber aqui um roteiro que parece
esclarecer as indagações dos nossos companhei
ros Constituintes. Dele consta o seguinte, no item
VII: "Em reunião da Comissão, a ser realizada
no dia 22 de abril de 1987, às 10 horas, será
discutida e votada, com parecer do Relator-Geral,
a preliminar sobre presidencialismo ou parlamen
tarismo". Parece que já foi decidido que, no dia
22, haverá a discussão dessa preliminar pelo roteí
ro que nos mandaram agora.
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Deputado
AloysioTeíxeíra, isso será na Comissão de Organi
zação dos Poderes, integrada por três órgãos: a
Subcomissão do Poder Legislativo, a do Poder
Executivo e a do Poder Judiciário.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA
Parece que já foi estabelecida a preliminar de dis
cutirmos, primeiro, deverá ser adotado o parla
mentarismo ou o presidencialismo. Parece que
já marcaram até data. Faremos essa discussão
no dia 15, quarta-feira próxima aqui. Esta, a pro
posta deste Relator:na próxima quarta-feira, essa
matéria, de importância para o conjunto de nosso
trabalho, será debatida especificamente nesta

<, Subcomissão, antes da reunião do dia 22. Esta
proposta está sujeita à deliberação do plenário.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA
Proporia a segunda-feira, pois muitos Parlamen
tares vão viajara seus Estados já a partir da quar
ta-feira.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Não creio que seja um bom dia, porque coin
cide com o encerramento do prazo para entrega
da declaração do imposto de renda.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) 
Gostaria de dizer ao Deputado Vivaldo Barbosa
que o Senhor Hugo Napoleão havia pedido a pala
vra antecipadamente. S. Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HUGONAPOLEÃo
Acatando a decisão do Sr. Presidente, gostaria
de dizer que o Deputado AloysioTeixeira fez uma
observação interessante, embora situando-a em
outraesfera. Estamos aqui verificando que na reu
nião do Presidente com os Relatores ficou fixada
a data de 22 para decisão de uma preliminar
sobre se a Constituição futura adotará o regime
presidencialista ou parlamentarista.

Ora, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs, Constituin
tes, a mim me parece que o aspecto efetivamente
definitivodos trabalhos desta Subcomissão é exa
tamente essa definição.Ameu ver, ela não deveria
inserir-se como uma preliminar, porque é um te
ma a ser exaurido durante todo o período de deba
te. Se se der como vencida a preliminar, então
não se terá como enriquecer a Comissão com
estudos, debates, e até com depoimentos que
estão previstos no próprio Regimento.

Era a questão de ordem que gostaria de ofere
cer, achando que pão deveríamos aprovar o item
7 deste Regimento

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Comu
nico ao ilustre Constituinte que a data de 22 de
abril foi marcada em virtude de ter sido apresen
tado ao Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte projeto de resolução, de autoria do Depu
tado César Cals Neto, com a assinatura de mais
de 120 Sr9. Parlamentares, se não me engano,
em que se pede que S. Ex" se pronuncie quanto
ao direcionamento dos trabalhos de nossa Comis
são como um todo. Esse projeto de resolução
deverá estar sendo encaminhado ao Presidente
da Comissão Temática, Constituinte Oscar Cor
rêa, possivelmente hoje, quando será distribuído
não só a esta Subcomissão, mas também à pró
pria Subcomissão do Poder Legislativo para ser
discutido. Logicamente, este será o momento
exato de nos pronunciarmos a respeito da propo
sição. Conseqüentemente, como os prazos são

rigorosos - e, até onde sabemos, não serão de
maneira nenhuma alterados - houve necessidade
de se estipular esse prazo para que a Comissão
como um todo se pronuncie a seu respeito. Va
mos discuti-lo durante a apresentação oficialdes
se projeto de resolução, quando todos teremos
oportunidade de pronunciar-nos a respeito da
matéria, que preocupa tanto a nós como à Nação
brasileira.

O SR. CONSTITUINTE HUGONAPoLEÃo 
Portanto, não é definitivo?

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- O prazo
do dia 22 é definitivo para examinar o projeto
de resolução de autoria do Deputado Cesar Cals.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, gostaria de esclarecer ao Senador Hugo
Napoleão que essa será uma deliberação que não
terá caráter definitivoou irrecorrível.Éapenas um
posicionamento que se vai aferir para que possa
mos encaminhar os trabalhos numa determinada
direção, sem prejuízo de contribuições, de outras
propostas de enriquecimento que, obviamente,
virão dos Srs. Constituintes. Inclusive,é dever regi
mental desta Subcomissão dar parecer a respeito
do projeto de resolução encaminhado à Mesa da
Constituinte pelo nobre Deputado César Cals Ne
to. Com isso, ao debatermos e deliberarmos sobre
a matéria, competência desta Subcomissão, tere
mos pelo menos uma linha, uma tendência. Não
se trata, repito, de definição irrecorrível, como su
põe V. Ex" porque senão, evidentemente, estaria
mos fechando portas para qualquer tipo de contri
buição.

O SR. CONSTITUINTE HUGONAPoLEÃo
É claro, pois o Plenário da Constituinte decidirá
em caráter defmitivosobre toda e qualquer delibe
ração que tomarmos. Não queria que, uma -vez
estabelecida a preliminar - parlamentarismo ou
presidencialismo - se imaginasse que já não pu
déssemos mais trilhar outros caminhos que não
os fixados pela decisão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Deputado Vivaldo Barbosa, pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, caros Constituintes, há duas ques
tões que devem ser analisadas neste tema. A pri
meirajá está praticamente equacionada: onde dis
cutir essa proposição concreta do nosso colega,
Constituinte César Cals Neto, sobre se a Assem
bléia Nacional Constituinte deveria fixar, prelimi
narmente, regime de Governo. É evidente que
a matéria é de atribuição e competência desta
Subcomissão. Não é muito feliz, entretanto, a de
cisão do Presidente da Comissão Temática ao
fixar uma data para a Comissão resolver, antes
da liberação ser ,tomada pela Subcomissão do
Poder Executivo.A questão está praticamente en
caminhada, e essa data é apenas um rumo que
temos. Deveríamos fazeresforços para tomar essa
deliberação até o dia 22 de abril.É evidente que,
se não tivermos condições para isso, a Comissão
Temática terá que fixaroutra data. Ela jamais po
derá deliberar sem que esta Subcomissão julgue
a proposição. Quanto ao mérito da proposição
- tenho até manifestado essas opiniões ao Cons
tituinte César Cals Neto - temos dificuldade, in
transponível, a meu ver, em tomar qualquer atitu
de preliminar a este respeito. Mesmo porque não

há definições concretas sobre o que seja presiden
cialismo ou parlamentarismo. Está aqui o Consti
tuinte Osvaldo Macedo, do Paraná, que, muito
apropriadamente, me diz que há variações: ou
temos presidencialismo "mitigado" ou parlamen
tarismo "mitigado". E há, ainda, muitas variações
entre presidencialismo e presidencialismo "miti
gado" e entre parlamentarismo e parlamentaris
mo "mitigado" - "mitigado" foia expressão usa
da por S. Ex". E há outras variações. Até gostaria
de, sobre o assunto, dirigir-me aos Constituintes
Hugo Napoleão e Bonifácio de Andrada. Estava
tentando analisar a questão da dificuldade que
temos em deliberar preliminarmente sobre o tema
- mesmo a dificuldade conceitual. A deliberação
preliminar será sintética, até singela, do contrário
não será preliminar. Vamos optar, digamos pelo
regime presidencialista. Mas que tipo de presiden
cialismo? Será um presidencialismo em que ima
ginamos o Presidente da República como Chefe
do Govemo, como Chefe de Estado em sua intei
reza? É um presidencialismo bonapartista? É um
presidencialismo do tipo autoritário brasileiro, do
regime militar, da constituição, da Junta Militar,
que ainda nos está governando? Há inúmeros
detalhes que definem e compõem esse conceito
de presidencialismo. Será o presidencialismo ab
solutista que estamos praticando no Brasil neste
momento? Ou será um presidencialismo transfor
mado? E, nesse presidencialismo transformado
- uma perspectiva que pelo menos me situa
nessa conceituação - o Presidente da República
continuará como Chefe das Forças Armadas?
Continuará com poder para nomear ETnbaixa
dores ou nomear Ministrosdo Supremo Tribunal?
Continuará com poder de indicar Ministros de
Tribunais Superiores?

E, no presidencialismo, qual o papel reservado
ao Congresso Nacional, ou seja, quais as atribui
ções do Congresso Nacional? Se o rótulo máxi
mo, no entanto, é o parlamentarismo, quais atri
buições do Congresso Nacional nesse parlamen
tarismo? Quais as atribuições reservadas ao Presi
dente da República? Será ou não eleito pelo voto
direto? Ou o será pelo voto indireto, pelo Colégio
Eleitoral, pelo Congresso Nacional?

Há, pois, inúmeras variantes. Qualquer defini
ção prévia a nada leva, será insignificante,porque
as invariantes é que são concretas e têm signifi
cado para os trabalhos das Comissões ou Subco
missões específicas. Sabemos que, conforme a
definição do Governo, talvez seja outro o papel
ou a definição estrutural e funcional do funciona
lismo público na Subcomissão. Talvez seja outro
o papel que a Subcomissão do Poder Legislativo
irá adotar. Este, porém, terá efeito concreto e ne
cessário, de importância para qualquer das Sub
comissões, quando definirmos todos os detalhes
do regime, quando, enãm, aprofundarmos a defi
nição sobre qual deverá ser o regime. Istosó pode
rá ser feito - concordo com o Senador Hugo
Napoleão - após um trabalho exaustivo, um de
bate exaustivo. É evidente que tal debate não se
restringe a este fórum. Temos que trabalhar 
e o Constituinte Osvaldo Macedo nos trouxe a
idéia - a quatro mãos com a Subcomissão do
Poder Legislativo. Temos um trabalho comum
com aquela Subcomissão. Em tese, o trabalho

• não deveria ser subdividido, mas, na prática, hou
ve a divisão. Deveríamos trabalhar em comum
com a Subcomissão do Poder Legislativo. Nesse
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trabalho comum, exaustivo, de debate profundo,
é que vamos montar o arcabouço preliminar.Nos
so trabalho é preliminar, sujeito a modidificações
na Comissão Temática e, depois de apresentado
o anteprojeto, às emendas de Plenário. Portanto,
todo o nosso trabalho será preliminar, mas não
terá significado se não o fizermos em conjunto
com a Subcomissão do Poder Legislativo e se
não o fízermos em detalhes.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Acho que não podemos, nobre Constituinte,
colocar, digamos, como início de parágrafo, o
que, na realidade, é ponto final.

Concedo um aparte ao Constituinte César Cals.
Neto

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
- Só quero esclarecer que o Projeto de Resolu
ção que apresentamos não está muito bem colo
cado nesse roteiro. Não se diz, ali, que deva ser
decidido no dia 22, preliminarmente, o regime
a ou b, mas que deve ser decidido até o dia
15 de maio. O Projeto de Resolução diz que a
Assembléia deve discutir prioritariamente o as
sunto e decidir, até o dia 15 de maio de 1987,
sobre o sistema de Governo e sobre o mandato
do Presidente da República. Era este o esclareci
mento. O projeto não especifica o tipo de regime
que deve ser adotado. Então, não condiciona os
trabalhos da Subcomissão, pelo contrário, os tra
balhos da Subcomissão do Poder Executivo e
da própria Comissão - e praticamente se exaure
todo o tempo atribuído à Comissão - seria um
instrumento valiosíssimo para orientar o Plenário
no sentido de uma decisão que, ainda assim, seria
preliminar.

O SR CONSTITUINTE HUGONAPoLEÃo 
Mais uma razão, nobre Constituinte César Cals.
Se vamos examinar o projeto de resolução de
V. Ex', não podemos fixarum prazo anterior para
decidir sobre uma preliminar. Por isto, eu acharia
temerário que aprovássemos este item. Muito
obrigado a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
11palavra o Sr. Deputado Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- O Senador Hugo Napoleão chegou posterior
mente à minha manifestação. Eu já havia referido
ao Constituinte César Cals a inconveniência de
decidirmos simplesmente entre parlamentarismo
e presidencialismo, esgotando antecipadamente
todo o trabalho e a responsabilidade que esta
Comissão vai ter.

Tendo em vistaa manifestação do Plenáriones
te sentido, gostaria de ponderar ao Sr. Presidente
sobre a conveniência de instar junto à direção
daComissão para que não houvesse essa decisão
no dia 22. Eu havia proposto anteriormente que
o projeto de resolução do Constituinte César Cals
viesse a esta Subcomissão como contribuição,
ou proposta, a exemplo das demais existentes.

Queria fazer também algumas outras ponde
rações que julgo importantes, sobretudo nesta
nossa primeira reunião.

Esta Subcomissão realmente desperta muito
interesse, e é muito importante, porque trata do
Poder Executivoe, especificamente, do Poder. No
Brasil, o Poder Executivo tem sido o poder. No
instante em que definirmos a situação do poder
no Brasil,todas as outras definições virãoem con
seqüência.

Acho, também, como ponderou o Constituinte
Eduardo Bonfim,que acompetêncía para discutir
as Forças Armadas é desta Subcomissão, já que
trata do Poder Executivo, que nomeia Ministros.
E o Ministroda Marinha, o Ministroda Aeronáu
tica, o Ministrodo Exército fazem parte do Poder
Executivo - não são poderes à parte. Nós só
temos, ao que conhecemos - e a tendência é
de se manter assim - três Poderes: o Executivo,
o Legislativoe o Judiciário. Acho, pois, muito im
portante que nessa primeira reunião se defina,
pelo menos, uma tendência programática, uma
visão do Estado e da sociedade brasileira, para
que sobre isto trabalhemos.

Esta Constituinte pode não promover - e não
creio, honestamente, que promova - transfor
mações profundas em nossa ordem econômica
'e social.

O SR.CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
É lamentável.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Realmente, mas não creio pelo que me foi
dado observar até agora, que isto ocorra. Creio
que alguns direitossociais poderão ser ampliados
e garantidos. Mas esta Constituinte, sem dúvida,
marcará sua presença se conseguir realizar uma
tarefa fundamental: a modernização do Estado
no Brasil. Nossa estrutura, a estrutura do Estado,
no Brasil, é arcaica, viciada, corrupta. Ainda há
pouco, o Ministrodo Planejamento disse que uma
decisão que tomada lá em cima quando chega
em baixo já chega diminuída - ou não chega.
Discute-se a aplicação de determinadas verbas
de recursos, destina-se, e não chegam ao seu
destino.

Então, se conseguirmos, nesta Comissão, mo
demizar a estrutura do Estado brasileiro, teremos
avançado e cumprido nosso grande papel histó
rico.

O SR.CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Permite V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Acho que realmente esse deve ser o nosso méto
do de trabalho. Mergulhar na análise do Estado
brasileiro,tentar transformá-lo. Depois nossa tare
fa vai ser rotulada como "presidencialista" ou
"parlamentarista", mas devemos mergulhar em
profundidade. Precisamos considerar as atribui
ções que devem remanescer no Executivo, bem
como a democratização do Poder Executivo, o
controle do Poder Executivo, o Poder Legislativo,
qual o novo papel que desempenhará nesse Esta
do modemizado e transformado. E aí,sim, depois
desse trabalho concreto e de acordo com a visão
que temos da sociedade brasileira e das suas pos
sibilidades, poderemos dar um título grande para
o resultado do trabalho.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Estou de pleno acordo. V. Ex' haverá de notar
que caminhamos, em pensamento, na mesma
direção. Minhapreocupação, portanto, não é ape
nas definir se teremos no Brasil o parlamenta
rismo ou o presidencialismo seria simplista de
mais. Não estaríamos avaliando com correção
e com profundidade nossa realidade. Eu, por
exemplo, já disse de antemão que, em minha

opinião, a Subcomissão do Poder Executvo deve
ria trabalhar junto com a do Poder Legislativo.
Embora defendo que o Estado brasileiro deva
encaminhar-se para o parlamentarismo, não creio
que haja possibilidade de aplicação do parlamen
tarismo puro agora. Sei também que o Estado
brasileiro não caminhará para o parlamentarismo
se não tiver o voto distrital, que defendo. Sei tam
bém que não podemos entender apenas o Poder
Executivo sem definira competência e as prerro
gativas do Legislativo. Não posso admitir, por
exemplo, como há hoje no Brasil, um Conselho
Monetário Nacional que, na verdade, é uma estru
tura corporativa com mais poderes que o Poder
Legislativo.

Portanto, no instante em que definirmos a estru
tura do Poder Executivo,juntamente, simultanea
mente, com o Poder Legislativo, poderemos resti
tuir a competência do Congresso Nacional para
matérias de caráter financeiro, que hoje estão na
competência do Poder Executivo, que a exerce
através do Conselho Monetário Nacional, portan
to, só do Presidente da República, já que ele é
que nomeia os ministros.

Faço essa ponderação porque me parece que
temos que abrir nossa cabeça. Não estamos fa
zendo uma Constituição para o momento pre
sente. Estou aqui, absolutamente independente
sabendo que não estou fazendo um trabalho para
o momento, mas permanente, duradouro. Não
me apego ao poder eventual. Não tenho qualquer
compromisso com o poder eventual. Não vim
aqui para fazeruma Constituição a favordo Gover
no ou contra ele, nem a favor do meu partido
ou contra ele. Meu objetivo é fazer uma Consti
tuição para o Brasil. Terei cumprido meu papel
e esta Comissão terá cumprido o seu se, pelo
menos, conseguir a modernização do Estado no
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o nobre Constituinte Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, prezados companheiros,
por estar participando da votação da nossa ban
cada para a escolha do Relator, cheguei atrasado,
estando já adiantada a discussão sobre esssa pro
posta.

No dia 22, esta Subcomissão deverá manifes
tar-se sobre presidencialismo ou parlamentaris
mo. Percebo que alguns companheiros se recu
sam a.admitir a hipótese de que já no dia 22
esta Subcomissão esteja em condições de decidir
sobre presidencialismo ou parlamentarismo.
Creio, porém, que talvez não seja esta a intenção
da proposta do nobre Constituinte Cesar Cals.
Há necessidade, por uma questão de praticidade
e de objetividade,que não esta Subcomissão, mas
que a Comissão da Organização dos Poderes e
Sistema de Governo não decida sobre presiden
cialismo ou parlamentarismo, mas aponte a ten
dência da Comissão Temática, porque há neces
sidade de que a Subcomissão do Poder legis
lativo- principalmente ela - trabalhe na mesma
direção da Subcomissão do Poder Executivo. É
imprescindívelque no momento em que a Subco
missão do Poder Legislativo tenha que definiras
prerrogativas do Parlamentar, ou do Parlamento,
o faça dentro de uma filosofia que vise determi
nada direção.

Então, creio que não é definição, meu caro
e eminente companheiro Osvaldo Macedo, não
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é uma decisão definitiva, pois acredito que há
necessidade de que a Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Governo aponte a dire
ção, indique a tendência da maioria do colegiado
para que se possa orientar o trabalho. Acho que
poderemos, até, não estar em condições de deci
dir sobre esta questão, mas temos, cada um de
nós, a nossa própria opinião sobre a direção que
deveremos escolher.

Temos que atentar para as questões de prazo,
já que os prazos são exíguos. Não poderemos,
como dizo companheiro VIValdo Barbosa, descer
a discussões. Nosso prazo para discutir com pro
fundidade o parlamentarismo ou presidencialis
mo resume-se ao dedicado às audiências públi
cas, que são, parece-me, oito. Não devemos, por
tanto, aceitar uma decisão definitiva para o dia
22, mas trabalhar no sentido de que a Subco
missão possa apontar um rumo, um norte, para
que a Subcomissão do Poder Legislativo e a Sub
comissão do Poder Executivo, não puderem tra
balhar conjuntamente por disposição regimental,
que pelo menos trabalhem numa mesma direção,
já previamente acordadas.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Mas podem comunicar-se.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Podem comunicar-se. Como estava di
zendo, é preciso haver já uma definição acordada,
entendida, mas não decidida porque, afinal, quem
vai decidir sobre o parlamentarismo ou presiden
cialismo é o próprio Presidente da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o nobre Constituinte Bonifácio de An
drada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, esta é uma questão
muito importante para nós. Foi levantado pelos
nossos eminentes colegas o fato de que nosso
tempo não é muito amplo, mas a opinião pública,
o País, está querendo de nós, o quanto antes,
uma definição. Vamos analisar, portanto, as duas
hipóteses da melhor maneira possível. A primeira
hipótese seria já definirmos, como diz o nobre
Constituinte da Bahia, uma diretriz. Então, fixada
uma diretriz, que seria o presidencialismo, todos
já trabalhariam mais voltados para o presiden
cialismo, oferecendo sugestões ao Relator na dire
ção do presidencialismo, logicamente defenden
do se parlamentarista, mecanismo do presiden
cialismo, mas um presidencialismo menos abso
luto. Se fôssemos adotar como diretriz o parla
mentarismo, logicamente os presidencialistas já
iriam querer enfraquecer esse parlamentarismo,
tomando-o hídrico. Mas já teríamos como ponto
de referência o parlamentarismo.

Nosso trabalho se nortearia pela diretriz da
maioria da Subcomlssão. Se não definirmos nada,
acontecerá o seguinte: nada. É um método de
trabalho talvez mais eficiente, mais profundo, mas
é mais demorado. Vaiacontecer o seguinte: quem
é presidencialista só oferece sugestão presiden
cialista;quem é parlamentarista só oferece suges
tão parlamentarista. No final,o Relator vai ter dian
te de si 50% de sugestões presidencialistas e 50%
de sugestões parlamentaristas. Quando ele der
seu parecer a favor do presidencialismo ou a favor
do parlamentarismo, vai surpreender. A corrente
adversa vai ter muito pouco tempo para influir
no parecer do Relator. Suponhamos que o Relator

seja presidencialista. Eu, por exemplo, sou parla
mentarista; só ofereci sugestões a favor do parla
mentarismo. Então, quando terminar o período
de sessenta dias desta Subcomissão, vou ser sur
preendido por um relatório presidencialista. Aí te
rei que refazer todos os meus estudos, começar
todo um trabalho no sentido de, digamos assim,
adotar-se o melhor tipo de presidencialismo, uma
vez adotada a tese presidencialista.

O SR. CONSTITUINTEHUGO NAPoLEÃo 
Nobre Constituinte Bonifácio de Andrada, a mim
me parece que esta Casa é transparente, translú
cida. Nela tudo se sabe. Tudo aquilo que fazemos,
por onde nos movimentamos, os nossos pensa
mentos, as nossas manifestações, até as nossas
intensões, não precisam ser adivinhados - são
conhecidos. Se vamos trabalhar com um corpo
todo harmônico, já vamos sabendo quem é parla
mentarista, quem é presidencialista, quais são as
tendências, o próprio Relator vai manifestando
qual é a tendência da opinião geral, que já começa
a ser esboçada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - V. Ex' é parlamentarista ou presiden
cialista?

O SR. CONSTITUINTEHUGO NAPoLEÃo 
Sou presidencialista. Mas o fato é que, em princí
pio, não devemos fixar esse ponto de vista como
preliminar.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Mas, como trabalhar? Permita-me,
meu caro Senador: como é que nós vamos traba
lhar? Vamos trabalhar, assim, um pouco sem nor
te. Quando chegar o sexagésimo dia, o último
dia das nossas contribuições, um grupo estará
numa direção. Essa fase é mais de audiência,
não é ainda uma fase de debate e decisóes. A
decisão só vai ser tomada na Comissão depois
de decorridos os sessenta dias, com o parecer
do Relator. Então, nós vamos ter apenas quinze
dias para discutir o relatório, ou o parecer do
Relator, e fixar a posição definida. Para mim, tanto
faz. Eu aceito essa metodologia. Não me oponho.
Estou apenas apresentando algumas questões
sobre o que pode ocorrer.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Permita-me, nobre Constituinte Bonifácio de
Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Eu havia referido, anteriormente à chegada
de V. Ex' que a definição pura e simples entre
parlamentarismo e presidencialismo não traria
muita contribuição ao nosso trabalho, já que eu
observava, nesta Constituinte, uma tendência ma
joritária a favor do parlamentarismo. Mas, mesmo
os que defendem o parlamentarismo entendem
e reconhecem sua inaplicabilidade pura, no mo
mento atual. E a tendência que eu observei, até
agora - até majóritária - é de se buscar um
meio-termo entre o presidencialismo e o parla
mentarismo. Até usei expressão "presidencialis
mo mitigado" ou "parlamentarismo mitigado".

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - E citou o caso português.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- O caso português e o caso francês. Adaptan
do-se, evidentemente, à nossa realidade, não
transplantando-se pura e simplesmente.

Não quero ser pítonísa, mas o que tenho obser
vado é que o trabalho se.encaminhará nessa dire
ção. Previamente, se houver uma disputa entre
presidencialismo e parlamentarismo, poderemos
não chegar ao bom termo a que gostaríamos
de chegar, a partir da minha proposta a maior
de modernização do Estado no Brasil.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Sr. Constituinte, acho realmente muito
válida sua ponderação. O problema, no entanto,
é que, se há uma tendência para o parlamen
tarismo, digamos assim, "mitigado", ou uma solu
ção híbrida entre presidencialismo e parlamen
tarismo, então também nós poderfamos assumir
essa posição. Enfim, a Comissão poderia decidir
entre três tendências: o parlamentarismo, o parla
mentarismo "mitigado" e o presidencialismo. As
sim teríamos melhores condições de trabalho.
Quanto ao parlamentarismo intermediário, V.Ex"
citou o caso português. O Presidente da República
nomeia o Ministro, a Câmara praticamente não
é ouvida, embora ele tenha que levar em conta
a Câmara, e a Câmara é quem o demite. Quer
dizer, o Presidente nomeia e a Câmara demite.
É um sistema híbrido, não é?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Mas há quem questione, neste caso, a eleição
direta do Presidente da República, porque, eleito
diretamente, ele ficaria com muitos poderes, mui
ta força política.

São questões que temos que discutir. Por isso
é que não dá para, previamente, definir-se...

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Ai nós não podemos sair da eleição
direta. Não há hipótese. Sair da eleição direta é...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Já estamos discutindo o parlamentaris
mo.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Não, estamos discutindo é o meio
termo.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Permita-me V. Ex'

Teríamos que decidir sobre o que faríamos no .
dia 22. Deveríamos decidir sobre tendências 
é uma palavra que define bem. Qual a tendência
da Comissão? Será preciso aferir a tendência da
Comissão, para melhor orientar os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Está bem. É urna técnica: aferir a ten
dência.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Trata-se de aferição da tendência.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Não seria "decidir", seria definir a ten
dência.

O SR. CONSTITUINTE V1VALDO BARBOSA
Deputado Bonifácio de Andrada, reconheço que
precisamos de alguns rumos. Voltaria a insistir,
porém, sobre a dificuldade de se ter uma definição
de nomenclatura, mas é preciso determinar esses
rumos. Quando o Senador Hugo Napoleão me
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disse que é presidencialista, disse pouco. S. Ex<
ê presidencialista. Mas, e a nomeação do Ministro
do Supremo Tribunal Federal, como fica? A no
meação de Ministros dos Tribunais Superiores
se inclui na competência do Presidente da Repú
blica ou do Congresso Nacional?

O SR. CONSmUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA -Isto são detalhes.

O SR.CONSmUINTE VIVALDO BARSOSA
Épossível, se ele é presidencialista, as duas coisas
acontecerem - ou não.

V. Ex< citou o exemplo do regime português,
chamando-o de "parlamentarismo mitigado".
Talvez seja melhor chamá-lo de "presidencialis
mo mitigado". O rumo concreto o nobre Depu
tadoapresentou. Não podemos fugir da eleição
direta. Este é um rumo concreto. E, havendo elei
ção para a Presidência da República, tal regime
jamais poderia ser chamado de parlamentarista,
mesmo "mitigado". Poderemos chamar de presi
dencialismo mitigado, mas, se há uma eleição
direta para Presidente da República...

O SR. CONSmUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Na ltiília, não. Na Itália há eleição direta
para Presidente da República. E é um parlamen
tarismo fortíssímol

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Não é direta.

O SR. CONSmUlNTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - É. Não era. Agora mudaram a forma
de eleição e ela é direta.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Nessa mudança é clilicil continuar chamando o
regime de parlamentarista. Amenos que realmen
te o Presidente eleito não tenha nenhuma atnbui
çao. Ele vai ter a mesma atribuição do Presidente
eleito indiretamente. Vamos discutir a natureza
do voto popular, se tem algum significado ou
060. .

Estou tentando, portando, trazer esses exern
pios, porque precisamos de rumos, eis que a no
menclatura não nos oferece rumo algum.

Vejamos a definição concreta. Vamos ter elei
ções diretas. As atribuições no caso, são as do
Presidente da República, cuja eleição decorre do
\'OtO popular. Terão que ser tais e tais. As atribui
ções do Congresso Nacional terão que ser tais
e tais. Ai, sim, quando comerçarmos a definir es
sas questões, teremos efetivamente rumos. Preci
samos delea.rnas somente quanto à definição
dessas questões. ..

O SR. CONSmUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Estoú apenas referindo a questão da
metodololia para não ficarmos, academicamente,
discutindo problemas um pouco teóricos. Pelo
menos com rumos básicos, nós poderíamos, co:
mo disse nosso colega, aferir as tendências da
Comissão, sem que a Comissão assumisse uma
posição. Mas, no dia 22, cada um declinaria sua
posição com relação ao parlamentarismo, ao par
lamentarismo híbrido e ao presidencialismo. As
sim, os demais colegas já \saberiam qual seria
a nossa posição; senão, um trabalha numa dire
ção totalmente em desacordo com a maioria. Se
ria trabalho perdido.

Estas,as considerações que eu desejava fazer.
Concordo, porém, com a orientação que vier 11
ser dada.

o SR PRESIDENTE (Albérico Filho) - Per
guntaria se mais algum Parlamentar quer fazer
uso da palavra. (Pausa)

O SR. CONSmUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, creio que, aos poucos, vamos en
contrando uma fórmula de superarcerto impasse.
Penso que se, por um lado, não podemos colocar
numa camisa-de-força toda a discussão em tomo
de um projeto de resolução, por outro, não pode
mos deixar de definir li posição desta Subcomis
são -e este é o nosso papel-acerca do sistema
de govemo que devemos encaminhar como su
gestão àAssembléia Nacional Constituinte.

Portanto, poderia ser adotada, aqui, como preli
minar ao aprofundamento dos debates da Subco
missão do Poder Executivo, a exposição sobre
o conceito, isto é, a exposição programática de
cada Constituinte acerca de sistema de governo.
Não seria uma decisão mas a exposição de cada
Constituinte sobre o conceito, a visão programá
tica do sistema de governo que a Assembléia Na
cional Constituinte deveria adotar. Isso seria uma
sugestão. A partir dessa discussão, fluiriam, obje
tiva e normalmente, os trabalhos da Subcomissão
do Poder Executivo. Pense que seria uma tarefa
preliminar. Cada integrante desta Subcomissão
exporia sua visão programática sobre o sistema
de governo que deveria ser adotado. Penso que,
desta forma, aqueles que, em função da Assem
bléia Nacional Constituinte, não defedem um con
ceito parlamentarista, ou híbrido - os presiden
cialistas, na sua forma mais pura - não ficariam
marginalizados do processo de debate, do pro
cesso de discussão. Isto porque, em função do
projeto do ilustre Constituinte Cesar Cals Neto,
ficaria automaticamente marginalizados - por
que dentro de uma camísa-de-forçe - os Consti
tuintes que preferissem uma forma diferenciada
de parlamentarismo, ou uma forma de parlamen
tarismo híbrido, ou "mitigado", como dizo nobre
Constituinte Osvaldo Macedo.

Penso desta forma e acho que poderíamos defí
nirisso.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA
Os debates que estão sendo realizados têm proce
dência. Já que foi levantada a hipótese de cada
Parlamentar tendente ao sistema presidencialista
ou parlamentarista apresentar seu projeto, sua su
gestão, acredito que melhor seria que cada partici
pante desta Subcomissão apresentasse um pro
jeto para a adoção do sistema parlamentarista,
ou do sistema presidencialista, com uma espécie
de comparação e com a indicação de sua tendên
cia?·Oepois de se verificar todo esse contexto,
ter-se-á um posicionamento através da pessoa
que fizersua exposição.

O SR. CONSmUlNTE EDUARDO BONFIM
Permite-me V,Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUlNTE'COSTA FEREIRA
Com todo prazer.

O SR. CONSmUlNTE EDUARDO BONFIM
Mesmo,porque vamos ter que ouvir a sociedade
civil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB,
as entidades de classe, os sindicatos... Essa é a
nossa tarefa.Temos que decidir com o conjunto
da sociedade.

o SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA
E, partindo dessa premissa, não poderíamos ins
talarum confronto entre presidencialistas e paria
mentaristas.· -'.

O SR.CONSmUlNTE EIXIARDOBONFIM
A priori, isto seria uma conseqüência, uma de
corrência dos debates que ocorrerem nesta Co
missão.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Com esse trabalho teríamos condições de apre
ciar as sugestões e nos posicionar. Mesmo que
já tenhamos uma tendência, de acordo com a
sugestão pode ser até que a pessoa mude de
opinião. Então - quem sabe? - haveria uma
boa oportunidade para estudar bem os dois siste
mas, tanto na sua plena originalidade - parla
mentarismo, presidencialismo ou híbrido 
quanto do lado presidencialista e parlamentarista.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO BONFIM
Concede-me V.Ex' mais um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra o nobre Constituinte.

O SR.CONSmUlNTE EDUARDO BONFlM
Acho que estamos chegando a um ponto comum.
É evidente que não poderíamos deixar de adotar
uma posição. Entretanto, esta não pode ser defi
nida a prlori. É isso que tentamos. E, quanto
à visão de cada Constituinte sobre o sistema de
governo, sua defesa, na exposição, representaria
uma norma preliminar para o inicio dos trabalhos
daSubcomissão, já que partirlamos do geral para,
depois, aprofundar a análise.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA 
E ainda poderíamos embasai.- esse ponto de vista
com as opiniões dos juristas que seriam coriVi
dados para proferir palestras e conferências. Isso
iria clareando mais ainda o posicionamento de
cada integrante da Subcomissão, fazendo com
que a definição se tomasse transparente e nfio
'houvesse qualquer dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a palavra ao Constituinte AloysioTeixeira.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA
Sr. Presidente, ouvindo as opiniões dos Consti
tuintes que compõem esta Subcomissão, V.Ex'
poderia nomear outra Subcomissão dentro desta,
composta por dois ou três Constituintes, para que
elaborassem não o projeto, mas algumas varian
tes. Por exemplo, sobre o parlamentarismo, have
ria três ou quatro variantes; sobre o presidencia
lismo, outras tantas. Isto nos ajudaria a ter um
rumo e, no dia 15, quinta-feira, a discutir o assun
to. Se cada Constituinte trouxer uma idéia dife
rente, não chegaremos a ponto algum defmitivo
nessa reunião. Seria melhor que três ou quatro
Constituintes mais dedicados à matéria apresen
tassem diversas variantes sobre o parlamentaris
mo e sobre o presidencialismo. No encaminhar
das discussões, temos vistoque há Parlamentares
mais afeitos a essa matéria, que a conhecem bem,
como os Constituintes VivaldoBarbosa, Bonifácio
de Andrada, Osvaldo Macedo e outros. Minha
idéia portanto, é de que três Constituintes apre
sentem as diversas variantes, para orientar os de
mais, com vistas à reunião do próximo dia 15.

É a sugestão que tJ:agoà Presidência daSubco
missão,
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o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o nobre Constituinte Expedito Machado.

O SR CONSmUINTE EXPEDITOMACHADO
- Sr. Presidente, preliminarmente, quero descul
par-me pelo atraso. Não fuinotificado e, portanto,
não sabia da convocação desta reunião.

Estou sendo informado de que estamos a dis
cutir algo que não sei bem o que é.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço
ao Constituinte Expedito Machado que me per
mita esclarecer este ponto.

A discussão que ora se faz nesta Subcomissão
decorre do fato de vários Parlamentares terem
tomado conhecimento do projeto de resolução
de autoria do Constituinte Cesar Cals, que está
sendo encaminhado ao Presidente da Constituin
te, o Presidente Ulysses Guimarães, que ou já
o remeteu ou o remeterá à nossa comissão, para
que, como um todo, a Subcomissão do Executivo
e a Subcomissão do Legislativo se pronunciem
quanto ao rumo que deverão ter nossos trabalhos.
E sobre isso que se refere a discussão agora.
A matéria irá ser encaminhada a uma Subco
missão e, logicamente, dela será dado conheci
mento a todos os Srs. Constituintes, para discus
são posterior.

o SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
.REJA - Deve-se acrescentar algo à informação
do ilustre Sr. Presidente. A Comissão da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo - no
caso, a ComissãoTemática - elaborou uma pau
ta de seus trabalhos, cujo item 7, prevê uma reu
nião para o dia 22 de abril,às 10 horas da manhã,
quando será discutida e votada, com o parecer
do relator-geral, a preliminar sobre a adoção do
presidencialismo e parlamentarismo.

A discussão se realiza, pois, em tomo disso,
sobretudo porque alguns companheiros acham
que não seria possível uma definição, enquanto
outros entendem que uma tendência poderia ser
aferida nessa oportunidade.

O SR. CONSmUINTE EXPEDITOMACHADO
-Agradeço aos colegas os esclarecimentos. De
sejo, então, prestar uma colaboração.

Na verdade, creio que o móvel dessa discussão
- talvez o primeiro tema discutido nesta Subco
missão - seja o que poderíamos chamar de rotei
ro. Não é bem um roteiro, na realidade, porque,
embora principie estabelecendo algumas direti
vas com causa e efeito, ele termina no item 7,
onde se fixam datas. Sr. Presidente, posso até
não estar com o pensamento bem afinado, mas
acho que tal data tem que ser fixada pelos mem
bros desta comissão. Esta comissão deveria reu
nir-se hoje, naturalmente aproveit8hdo-se tudo
aquilo que estamos recebendo, para fixar, em pri
meiro lugar, o roteiro de nossos trabalhos, ou
seja, em que dias vamos trabalhar, a que horas,
o que vamos fazer, qual o roteiro... Creio ser regi
mentalmente pertinente. AComissão tem autono
mia para decidir sobre o caminho a ser seguido.
Somente após a Comissão decidir sobre determi
nada matéria é que esta irá à Comissão Temática.

Sem desprezar o que está dito - conheço a
movimentação dos companheiros - tenho a im
pressão, Sr. Presidente, de que uma de nossas
primeiras providências deveria sertraçar o roteiro
dos trabalhos. Primeiramente, em que dias vamos
trª"a1har. Na próxima semana, por exemplo, te-

mos a Semana Santa. Creio que todos os compa
nheiros estão interessados em trabalhar de ma
nhã, à tarde, ou à noite, por estarem todos imbuí
dos do melhor propósito, no sentido de dar sua
colaboração para que daqui saia um trabalho que
corresponda à expectativa da opinião pública, que
para cá nos mandou.

Tenho, pois, a impressão - deixo isto à guisa
de sugestão, sem rne-contrapor a nenhuma outra
- de que hoje deveríamos, não sei se nesta reu
nião ou em outra que for convocada, estabelecer
especialmente as bases da discussão. Não me
consta que nesta Casa se discuta alguma coisa
que não principie por um papel. Então, vamos
discutir a partir de algo que exista.Esta é a tradição
da Casa. Creio que talvez não seja sequer regi
mental, mas jamais vi discutir-se algo que não
se inspirasse em documentos.

Assim, vamos discutir o roteiro dos nossos tra
balhos. Creio ser prerrogativa da Presidência, mas
o Presidente poderia transferi-Iapara este colegia
do, o que seria um gesto muito democrático. En
tão, primeiro fixaríamos o que iremos fazer e em
que dias iremos trabalhar. A primeira coisa que
vamos fazer é trabalhar. Então, em que dias ire
mos trabalhar? Qual vaiser o horário de funciona
m~fLtQ.desta Subcomissão? A partir daí, e a partir
de um documento, com cada companheiro rece
bendo informações, iríamos tratando de tudo isso.

Deixo,pois, Sr. Presidente, estas considerações
para apreciação de V. Ex' e dos demais compa
nheiros, eis, que, no meu modo de entender, deve
ríamos, primeiramente, ordenar nossos trabalhos.
Deste modo, estaremos trilhando, salvo melhor
juízo, um bom caminho. Todos queremos pa~
cipar. Não creio que haja-algum companheiro
que não deseje participar intensamente dos traba
lhos.

Eram estas, Sr. Presidente, as primeiras consi
derações que desejava fazer. Como preliminar,
até a discussão desse documento, talvezpudesse
haver uma reunião com o Presidente e demais
membros da Subcomissão do Poder Executivo.

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- Eu que
ria informar ao Deputado Expedito Machado que
os funcionários da Casa, mais especificamente
os desta Subcomissão, comunicaram ao gabinete
de S. Ex" a reunião de hoje. Quem recebeu o
recado foi Dona Silvia. Ontem, essa funcionária
foi comunicada e, hoje, inclusive, a informação
lhe foi reiterada. Se V.Ex' não recebeu o recado,
não foi, certamente, por falha nossa.

O SR. CONSmUINTE EXPEDITOMACHADO
- Não foi.Afalha foiminha. Por isso, eu principiei
desculpando-me. Realmente, a convocação lá es
tava. Eu não tive condições de passar no local
onde ela se encontrava afixada.

Muito obrigado, Sr. Presidente, .

O SR. CONSTITmNTE ERICOPEGORARO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSmmNTE ERICOPEGORARO
Acho que o nobre Constituinte Expedito Machado
começou "pelo começo". ~sim, nesta primeira
reunião deveríamos definir o roteiro de nossos
trabalhos, sobre quando funcionaríamos, em que
horário etc. Estamos recebendo um roteiro para

o regulamento das atividades desta Subcomissão.
Nele, o item N dispõe sobre o dias e horários
em que a Comissão irá reunir-se.

O SR. CONSmmNTE EXPEDITOMACHADO
-ltemN?

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
É. Item N, 1.2. Poderíamos, portanto, decidir, em
conjunto. sobre o horário dessas reuniões: por
que 9h30min? Por que não 9h25min?

O SR. CONSmmNTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem
V.Ex' a palavra, nobre Constituinte.

O SR. CONSmmNTE VIVALDO BARBOSA
Quero prestar um esclarecimento. Os pontos
constantes desse roteiro decorrem de um levanta
mento feito pelos funcionários da Secretaria da
Comissão. Ontem, em reunião com o Presidente,
os Vice-Presidentes e o Relator, fiquei encarre
gado, pessoalmente, de estudá-lo, fazer-lheacrés
cimos e correções, para informar exatamente,
nesta reunião, os pontos que nos preocuparam
e que merecem uma regulamentação específica
de nossa parte, para colher sugestões e, a partir
daí, preparar a redação do regulamento final.

Existem normas ditadas pelo Regimento inter
no da Constituinte e que devem reger o funciona
mento desta Subcomissão. Precisamos suple
mentar essas normas. Como o próprio Regimento
Interno da Câmara diz que as normas que regem
as Comissões se chamam regulamentos, tam
bém adotamos esta terminologia; Efetivamente,
deveríamos discutir o assunto para colher todas
as idéias, decidir sobre as respectivas questões
e passar à redação, em termos regimentais, do
referido regulàmento, para ordenar os trabalhos
da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Estamos falando uma linguagem diferente. O
ponto é o mesmo. Poderíamos começar, como
disse o Deputado Expedito Macbado "pelo come
ço", para organizarmos nosso roteiro. Da mesma
forma, não vejo por que temos que definir a data
de 22 de abril e o horário das 10h, para discu
tirmos e votarmos o parecer sobre o sistema de
governo. Se iremos receber algo já preparado,
por que, então, estamos aqui?

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Queria
comunicar ao Deputado Erico Pegoraro que a
fixação da data pela Comissão Temática, - o
dia 22 de abril- decorreu do fato de o Presidente
mysses Guimarães ter recebido um projeto de
resolução de autoria do Constituinte Cesar Cals,
com mais de 120 assinaturas de Constituintes,
no qual S. Ex"pede uma definição da Comissão
da Organização dos Poderes e Sistema de Gover
no, para que dê um norte, um direcionamento,
a fim de que nossos trabalhos se voltem para
a adoção do presidencialismo, do parlamenta
rismo ou do sistema híbrico. Essa data foi estipu
lada, inclusive,a partir de uma reunião feitaontem
com os Presidentes e Relatores de todas as Sub
comissões que compõem a Comissão Temática.
O Sr. Presidente, Constituinte Oscar Corrêa, rece
beu oficialmente a comunicação. A Subcomissão
do Poder Executivo - e, por lógica, a Subco
missão do Poder Legislativo - levará o assunto
à discussão de todos os seus membros. O dia
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22 será justamente a data em que todas as Subco
missões, reunidas, darão seu posicionamento 
corno Subcomissão e como Comissão - sobre
o ordenamento de seus trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO 
É nesta Subcomissão?

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho)- A partir
do momento em que o Presidente Oscar Corrêa
receber o documento, ele nô-Io encaminhará para
dele distribuirmos cópia a cada um dos Srs. Cons
tituintes. O nobre Deputado AloysioTeixeirasolici
tou fosse formada uma subcomissão nossa, para
discutirmos - e são várias Comissões - nosso
posicionamento quanto a isso. Gostaria de comu
nicar a V.Ex"que, obviamente, teremos um Rela
tor. Nada impede, porém, que os Constituintes
que fazem parte desta Subcomissão se organizem
e forneçam subsídios ao nosso Relator, para aju
dá-lo a posicionar-se em seu perecer, Logicamen
te, essa nossa contribuição terá que se encami
nhada a S. Ex"o Relator desta Subcomissão. Será
ela posta em votação e encaminhada à Comissão
Temática, sendo que, no caso, será analisada,
inclusive, pelo próprio Relator-Geral, o Constituin
te Egfdio Ferreira Uma.

O SR. CONSTITUINTE HUGONAPoLEÃo 
Permita-me V.Ex"uma observação, Desejo ape
lllII SlIIientar que concordo com V.Ex". O roteiro,
ou, digamos assim, algumas normas traçadas pe
Jo Presidente e Relatores das Comissões e Subco
missões, estabeleceu, no seu item DI, que devería
mos ouvir segmentos da sociedade - CNBB,
~, etc. Se estes vão trazer subsídios para t0
marmos nossas decisões, não podemos, aprío
rilItIca e açodadamente, decidir sobre a forma de
Qovemo a ser implantada no Brasil.

O SR.PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Queria,
mais uma vez, voltar a comunicar que não se
trata de decisão defmitiva,nem por parte da Co
missio, nem da Subcomissão. Segundo nosso
calendário, teremos audiências públicas. Aprovei
tando esta oportunidade, desejo pedir a todos os
membros da Subcomissão que nos encaminhem
idéias sobre como devemos ordenar nossos tra
balhos internamente. A pedido nosso e, inclusive,
do Relator, em reunião feita com o pr6prio Depu
tado VIVald~Í'bosa,já começamos a fazer um
trablllho ne e sentido, mas nada impede que t0
dos parti9 pernos, para que tenhamos em funcio
name~ o regimento mais democrático possível.
Os pftrlamentares que quiserem colaborar conos
co-devem encaminhar-nos suas idéias, para que
formulemos um documento final.

Gostaria de comunicar, a propósito, que existe
uma idéia generalizada no sentido de que o fun
cionamento interno das subcomissões seja unifi
cado. Todos nós somos membros efetivos de
uma subcomissão e suplentes de outras. Então,
se, em cada subcomissão, adotarmos uma ma
neira diferente de trabalhar, será complicado.

Que esses subsídios dos Srs. Parlamentares se
jam encaminhados à comissão organizadora, pa
ra que possamos transmiti-los como sugestões
à Comissão Temática. O Deputado VIValdo Bar
bosa já se encontra a braços com esse trabalho.
Se lllgum outro Constituinte quiser colaborar co
nosco, será uma honra para nós. Precisamos des
ses subsídios para, da maneira mais democrática
possível, levarmos avante essa idéia, inclusive no

que se refere a audiências públicas, que poderão
ser em número de cinco a oito.

Devemos tomar uma posição em relação a tu
do isso. Queria, inclusive, dizer ao nobre Consti
tuinte Hugo Napoleão que essa data, 22 de abril,
não pode ser prorrogada, pelo que se tem conhe
cimento. A Comissão fIXOU o dia 22 para nos
posicionarmos quanto ao projeto pelo nobre
companheiro Cesar Cals Neto, pelo fato de dispor
mos de pouco tempo. Até o dia 22 não teremos
condições de realizaruma ampla discussão nacio
nal sobre o tema, já que o tempo não será sufi
ciente.

A idéia básica, portanto, repito, é estabelecer
um rumo, uma direção para o tipo de trabalho
que iremos desenvolver. Não se trata, de maneira
alguma, de decisão já tomada. Até o dia 22 será
praticamente impossível auscuhar qualquer enti
dade, embora isto seja da maior importância.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHADO
- Sr. Presidente, voltaria a insistir com V. Ex"
para que "comecemos do princípio". Primeira
mente, é preciso adotar um regimento - ou qual
quer outro nome qúe se lhe queira dar -, para
que todos n6s possamos saber qual será o roteiro
de nossos trabalhos. Até por que, Sr. Presidente,
o § 4° do art 17 diz o seguinte:

A Subcomissão, a partir de sua constitui
ção, terá um prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias para encaminhar à respectiva Comissão
o anteprojeto por ela elaborado e, não o fa
zendo, caberá ao Relator da Comissão redi
gi-lo no prazo de 5 (cinco) dias."

Não sei se há outras disciplinas, mas desta que
ro, realmente, valer-me. Creio, assim, que, a Sub
comissão, tem poderes para estabelecer seu rotei
ro de trabalho. Eu defenderia, então, Sr. Presi
dente, com a maior humildade, que a primeira
providência seja estabelecer nosso roteiro de tra
balho, o que poderia ser feito através de um regi
mento, ou coisa que o valha. Para tanto, pediria
a V.Ex"que indicasse, caso a própria Presidência
não deseje fazê-lo,um companheiro, que poderia
ser o Relator ou qualquer outro, para redigir o
regimento e trazê-lo a este plenário, para dispor
mos de mais um parâmetro para nossas ativi
dades.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero
comunicar ao nobre Constituinte Expedito Ma
chado que já existe uma comissão preestabele
cida para redigir o regimento, da qual fazem parte,
inclusive, os Constituintes VivaldoBarbosa e José
Fogaça. Se algum outro membro deste órgão
- talvezo nobre companheiro Expedito Machado
- quiser participar dos trabalhos, que se pronun-
cie e integre esse grupo.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Pediria permissão ao ilustre Constituinte
Expedito Machado, que está com a palavra, para
um aparte.

Quero lembrar que nosso Regimento é o da
Assembléia Nacional Constítuínte, sendo que,
subsidiariamente, poderá ser utilizadoo da Câma
ra. Certos pontos apresentados pelo Presiden'te
foram levantados em uma reunião do Presidente
da Constituinte com os Relatores das diversas
Comissões.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel).

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Será
uma reunião futura.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mas essa...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esses
pontos foram levantados nesta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHADO
- Então, estou mal-informado. Mas, creio que
isso não invalida... Acho que V. Ex" tem inteira
razão. Estamos rumando na mesma direção, ape
nas através de caminhos diferentes. Não vamos,
evidentemente, fazer um regimento, mas o da
Assembléia é muito conciso e, portanto, oferece
realmente um roteiro a ser seguido. Penso que,
suplementarmente, V. Ex" poderia elaborar um
especifico para n6s.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Acho que a designação poderia ser "Ro
teiro de trabalho" - representaria um planeja
mento para nossos trabalhos. Penso que na pro
posta sobre a reunião de dois dias caberia uma
discussão sobre a suficiência de dias e também
a conveniência dos horários.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHADO
- Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero
comunicar ao nobre companheiro Genebaldo
Correia que o horário para o início de nossas
reuniões já está estabelecido. É às 9h 30min nas
terças e quintas-feiras.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
E por que não às 10 horas, Sr. Presidente?

O SR.PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - O Regi
mento determina que seja às 9h 30min.

(Intervenção fora do microfone. Inauclível.)

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - O Regi
mento estabelece que as reuniões serão rellliza..
das apenas na parte da manhã.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Colaborando com o ilustre Constituinte
Expedito Machado, eu sugeriria ao Presidente e
ao Relator que na pr6xima reunião apresentassem
uma proposta que incluísse a programação das
audiências públicas. Faríamos indicações de no
mes para essas audiências, que o pr6prio Plenário
poderia aprovar.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHADO
- Empresto total apoio à indicação do nobre
colega.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Apro
veitamos o ensejo, esta Presidência comunica sua
concordância no sentido de que, inclusive, sejam
dados subsídios e que pessoas sejam convidadas
para proferir palestras. Que procedamos da ma
neira mais democrática possível. Temos que cor
rer contra o tempo. É função de cada um de
nós dar contribuições, as quais serão muito bem
recebidas por esta Presidência.

O SR. CONSTITUINTE ÉRIco PEGORARO
Com sua permissão, Sr. Presidente, sugiro que
as reuniões de terças e quintas-feiras sejam rellli
zadas das 8h 30rnin às 11h
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o SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - É uma
sugestão?

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Sim.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nossa
secretária nos informa que as atividades da Câma
ra dos Deputados se iniciam às 9h e que, mesmo
depois das 9h, o apoio de infra-estrutura ainda
é um pouco dificil.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO 
Pois não, Sr. Presidente. Eu me rendo aos argu
mentos de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Não integro precisamente esta Subcomissão,
mas, sim, a Subcomissão do Poder Legislativo.
Como integrante daquele órgão técnico e dada
a correlação existente entre as tarefas das duas
Subcomissões e tendo em vista outro fato, resolvi
comparecer a esta reunião.

Primeiramente, quero trazer meus cumprimen
tos ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator e a todos
os companheiros desta Subcomissão. Em segun
do lugar, quero fazer uma comunicação.

Já que a Subcomissão terá um prazo muito
curto para emitir pareceres, estamos fazendo che
gar às mãos da Secretária desta Subcomissão
um exemplar, para ser distribuído a cada um de
seus integrantes, dos Anais do Simpósio sobre
o Parlamentarismo, realizado em 1983, e cuja edi
ção só ficou pronta agora. Esses Anais serão lan
çados dia 23, em solenidade especial, a ser presi
dida pelo Presidente da Câmara e do Senado.
Mas,para os membros da Subcomissão do Poder
Legislativoe do Poder Executivo, estamos fazendo
chegar o exemplar antecipadamente, a fim de
servir de subsídio aos debates. Esses Anais con
têm conferências feitas aqui, na Câmara dos De
putados, por professores de DireitoConstitucional
da Universidade do Canadá, sobre o sistema par
lamentarista daquele país, uma conferência de
um ex-VIce-Primeiro Ministro da Espanha, uma
exposição do ex-Vice-Ministro de Relações Exte
riores de Portugal e Professor de Direito Constitu
cional da Universidade de Coimbra, Prof. André
Gonçalves Pereira, bem como uma palestra do
Prof. Afonso Arinos e uma outra, do Prof. Paulo
Brossard de Souza Pinto, hoje Ministroda Justiça.
Todos os debates que ali se travaram estão conti
dos nessa publicação, que inclui, também, uma
reprodução de todas as emendas sobre o sistema
tJe governo em tramitação no Congresso Nacio
nel até o ano passado, assim como um capítulo
referente a toda a documentação sobre a delibe
ração tomada pélo Congresso Nacional, em 1961,
sobre o parlamentarismo: a proposta de Raul Pila,
em 61; o substitutivo do Relator; o voto da Comis
são Mistade 61; o Ato Adicional n°4 e os respec
tivos atos complementares. Nele há, igualmente,
uma reprodução do catecismo de Raul Pila, que,
didática e objetivamente, reproduz toda uma ex
planação sobre os sistemas de governo.

De maneira que, a partir de hoje, quero crer
que à primeira hora da tarde, através da Secretária,
se o Sr. Presidente o permitir, estaremos fazendo
chegar esses dados, em primeira mão, aos mem
bros das duas Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Comu
nico ao ilustre Constituinte que é uma honra rece-

bê-Io nesta Subcomissão. Agradeço a S. Ex', ao
mesmo tempo, a grande contribuição que nos
traz.

Indago se algum Constituinte ainda deseja fazer
uso da palavra.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, eu apenas me permitiria solicitar
um pouco mais de sugestões sobre esses pontos
que servirão de base ao regulamento, para que
este seja redigido já em forma regimental, de acor
do com o pensamento que seja acolhido. As preo
cupações só se centraram na questão do dia de
reunião e da hora.

(APARTEANTE NÃo IDENTIFICADO) - Falta
o dia da audiência pública.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Exatamente. O dia da audiência pública está fal
tando, bem como a duração desta sessão. Então,
terça e quinta-feira ficam fírmadas como reuniões
ordinárias. Restam apenas a quarta, a sexta e a
segunda-feira.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHADO
- Como atuar? De que forma? Também não
sei se regimentalmente isto seria possível, mas
acho que seria uma iniciativa inteiramente proce
dente, pois certamente contribuiria para que os
objetivos finais fossem atingidos na elaboração
da nova Constituição brasileira.

Também não pude entender, sinceramente, Sr.
Presidente, por que convocar sessões no plenário
da Assembléia Nacional Constituinte, se nada há
a ser discutido, no meu modo de entender, a
não ser produzir um enorme desgaste. A partir
deste instante, todos os Constituintes estarão nas
suas subcomissões ou comissões, procurando
realizar seu trabalho. O plenário, mais uma vez,
vai ficar absolutamente vazio. Vaiser fotografado
com um punhado de pessoas apenas, lá.

Não sei, Sr. Presidente, mas isso seria, digamos,
uma consulta. Não sei se seria até uma figura
regimental. Por que não poderia haver uma reu
nião de todos os presidentes de comissão, com
todos os relatores, para levar uma sugestão ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
já que esse trabalho se vai iniciar pelas subco
missões, vai às comissões temáticas e, finalmente,
à Comissão de Sistematização? Se isto não fosse
possível, nesse período de trabalho das subco
missões - já que está previsto no Regimento
o prazo de 45 dias -, os Constituintes não pode
riam dedicar-se inteiramente a seu trabalho nas
subcomissões. Até porque, findos esses 45 dias,
todos nós iremos para o Plenário. O que não
é possível é estarmos no plenário e na subco
missão ao mesmo tempo, ou seja, trabalhando,
comparecendo às sessões e estudando as diver
sas matérias que nos serão submetidas.

O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - Queria
comunicar ao Constituinte Expedito Machado que
já existe convocação do Sr. Presidente Ulysses
Guimarães para que estejam lá todos os presi
dentes e relatores das comissões e subcomissões
para a discussão desses assuntos. Também já
está em poder do Presidente Ulysses Guimarães
uma proposta do Deputado José Costa, Presi
dente da Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público, para que sejam suspensos to
dos os trabalhos das sessões plenárias. Estamos

ouvindo, porém, a sugestão de V.Ex' e a transmi
tiremos aos companheiros na reunião de hoje.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO 
Eu me somo a S. Ex' nessa sugestão.

Não é factível a realização das reuniões ordiná
rias, como está mais ou menos organizado, às
terças e quintas, bem como as reuniões públicas
da Comissão Temática, no caso. Então, dado o
tempo disponível, não teríamos espaços, diga
mos, para reuniões com as entidades represen
tativas. Seria, pois, uma forma adequada e conve
niente. Não sei se poderia ser na terça, na quarta
ou na quinta, mas, pelo menos um dia da sessão
plena, com todos os Constituintes, deveria ser
destinado às reuniões da Subcomissão, quando,
então, se realizariam as audiências públicas. Se
não for possível suspender todos os trabalhos do
plenário, que sejam suspensos pelo menos por
um dia.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho)- Poderia
ser também à noite. A questão já está em discus
são e será, logicamente, avaliada pela Mesa Dire
tora dos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHADO
- Agora é esforço concentrado.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Permita-me uma sugestão, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE (Albérico Filho) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE ÉRIco PEGORARO
É a de que no dia 22 se fizesse a reunião aqui,
na Subcomissão, para colher idéias de cada inte
grante desta Subcomissão a respeito do sistema
de govemo que poderia ser adotado.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Para
o dia 22 já está marcada uma grande reunião
para a votação do parecer relacionado com as
consultas feitas, tanto na nossa Subcomissão co
mo na Subcomissão do Poder Legislativo.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Estaé a proposta da Comissão, mas talvez possa
mos encaminhar outra, diferente.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Talvez pudéssemos fazer com que essa proposta
fosse um pouco mais abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pode
mos levar isso como sugestão à Comissão Temá
tica.

O SR. CONSTITUNTE ÉRICO PEGORARO
O Sr. Relator nos disse, há pouco, que, talvez
nó dia 15 fizéssemos uma reunião específica para
a discussão do sistema de governo - parlamen
tarismo, presidencialismo, monarquia etc.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Cor
reto.

O SR. CONSTITUINTE ÉRIco PEGORARO
Minha sugestão, portanto, é transferir a reunião
da Subcomissão - para análise da defmição de
seus membros - para o dia 22 e realizara reunião
da Comissão Temática em outra data.

O SR. RELA.TOR (José Fogaça) - É um deci
são que não depende só desta Subcomissão, mas
extrapola a nossa área de jurisdição, digamos as
sint O que se pode fazer é levar essa proposta
ao Presidente da Comissão, ao Relator da Comis-
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são Temática, bem como aos outros Presidentes,
Vice-Presidentes e Relatores de Subcomissões,
para ver que tipo de tratamento se pode dar a
essa matéria. Recebemos um comunicado 
acho que o Constituinte Érico Pegoraro também
o recebeu - de que no dia 22 esse assunto vai
ser tratado pela Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Govemo.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDIDO MACHADO
- Qual é o assunto?

O SR. CONSTITUINTE ÉRICOPEGORARO 
Será no dia 22 de abril, às 10 horas...

I
O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO

- Sr. Presidente, depois dessa discussão toda,
voltamos à estaca zero? '

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Essa programação náo é da nossa Sub
comissão. É uma progrpmação da Comissão Te-
mática. I

o SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Aíé que eu apresento, então, uma preliminar.
Qual a relação de causa e efeito entre a Comissão
Temática e esta Subcomissão? Quero saber onde
começa nossa obrigação, nosso jurisdicionamen
to e onde começa o daquela Comissão? Assim,
vamos enlouquecer.

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Depu
tado Expedito Machado, nossa Subcomissão já
deu início a seus trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Maseu quero a determínaçâo regimental. Que
ro que me digam que sou obrigado a cumprir
tal coisa, porque o Regimento determina.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Somos membros desta Subcomissão e
da Comissão Temática. A Comissão Temática
tem o direito, também, de fixar seu programa
de trabalho.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Tem de nos chamar, submeter a matéria à
votação, e temos de nos render ao resultado. Mas,
assim não, estamos recebendo uma notificação
paracumprir.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mas essa discussão será levada à Comis
são Temática.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
-Sim, mas, e se não formos chamados à Comis
são Temática?

Sr. Presidente, outra preliminar é a seguinte:
quero saber onde começam as atribuições desta
Subcomissão, onde começam e onde terminam
as da Comissão Temática. Regimentalmente,
creio, isto não está explicado. Então, começamos
a receber a programação: hoje para o dia 22,
amanhã para o dia 15, depois de amanhã para
o dia 13. Onde é que vamos parar?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Mas é só sugestão.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não é só
sugestão, não.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - O dia 22 é uma definição.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
-Mas,como?

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - É um posicionamento já preliminar.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Quem definiu? Quem decidiu?

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Bem, isso foi uma avaliação feita pelo
Presidente da Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITOMACHÃOO
- Mas ele não pode fazê-lol

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Como não pode? Ele convocou a Comis
são para, no dia 22, pronunciar-se, ou até para
dizer: "Nós não queremos discutir isso agora".
Elevaiouvira Comissão. Como é que o Presidente
não pode convocar a Comissão?---

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Acho que deve haver um Relator.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Data venia, acho que o nobre Consti
tuinte tem razão. Que se iniciasse a discussão
sobre o tema. Acho que essa convocação é com
petência do Presidente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Pediria aos
Srs, Parlamentares, que me fosse permitido dar
uma explicação ao Plenário, mais uma vez.Infeliz
mente, quando dei essa explicação, o nobre De
putado Constituinte Expedito Machado não estava
presente.

A reunião do dia 22 pode ser realmente convo
cada pela Comissão, através do seu Presidente,
que tem poder e competência para convocar esse
tipo de reunião, já que se trata de colocar matéria
da pauta na Ordem do Dia, no caso, um projeto
de resolução da autoria do nobre Deputado Cons
tituinte Cesar Cals Neto,sobre sistema de govemo
- parlamentarismo ou presidencialismo. Essa
matéria foi remetida da Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte para a Comissão competente,
que é a da Organização dos Poderes e Sistema
de Governo. O Presidente desta, o Constituinte
Oscar Corrêa, tem competência para designar a
Ordem do Dia. E designou, para o dia 22, a apre
ciação da matéria.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Permite-me V. Ex'um aparte?

O SR. RELATOR (José Fogaça) -O que esta
mos questionando aqui, nesta Subcomissão, é
se o Presidente da Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Govemo não deveria, antes
de convocar uma reunião conjunta das três Sub
comissões para o dia 22, remetendo, previamen
te, o assunto às Subcomissões especificas, para
que estas dessem o primeiro parecer, para apre
ciação posterior da Comissão Temática. Esta é
uma questão que só podemos levar diretamente
ao Presidente e ao Relatorda Comissão Temática,
já que ela ainda não realizou sessões e, ao que
parece, não deverá realizá-Ias antes do dia 22.
!'úé lá só haverá reuniões das Subcomissões. Por
tanto, a única forma de levar esta questão ao
Presidente da Comissão Temática é através do
Presidente desta Subcomissão, nas reuniões de
que tem participado com o Presidente daquela
Comissão.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
O que seria objeto do aparte já foi respondido
no fmal do seu pronunciamento. Mas eu gostaria
de enfatizar que, quando o nobre Relator disse
que o Presidente da Comissão Temática tinha
poderes para convocar uma sessão e fixar sua
Ordem do Dia, vejo isso ainda com certa limita
ção. É evidente que S. Ex" tem o poder de convo
car as sessões e fixara Ordem do Dia,mas convo
car uma sessão e incluir na Ordem do Dia, um
assunto sobre o qual não tenha ainda havido deli
beração na Subcomissão... Começo a duvidar se
o Presidente tem esse poder. Acho que sua pri
meira atribuição deveria ser remeter-nos o assun
to para apreciação.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mas é uma preliminar, eminente compa
nheiro. A proposta é que se decida preliminar
mente.

O SR.CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Acho que a matéria, pelo que está escrito no item
VII, será discutida e votada. A discussão é pelo
mérito e a votação é no seu mérito. Penso que
houve uma inversão de procedimento.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Se o nobre Constituinte me permite, eu
diria que poderá ser votado e decidido. Inclusive,
a Comissão Temática não deve decidir sobre isso.
No momento em que o Constituinte, no uso do
seu direito, levanta uma preliminar, a Comissão
haverá de sobre ela manifestar-se. Preliminar é
preliminar; não pode ficar para depois.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Eu estava imaginando que a figura da Subco
missão teria sido criada para o fim de analisar,
especificamente, determinado assunto, e a Co
missão Temática se pronunciar somente sobre
o resultado do trabalho da Subcomissão. É este
o meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Mas
é isso que está aqui. Nobre Deputado Constituinte
Expedito Machado, o dia 22 é a data marcada
pelo Presidente Oscar Corrêa para que esta Sub
comissão do Poder Executivo e, logicamente,
também a Subcomissão do Poder Legislativo,
apresentem seus pareceres sobre a questão. Lá
é que vai ser o fórum que determinará que rumo,
que norte teremos para prosseguir os nossos tra
balhos.

UMSR. CONSTITUINTE - Se me permite o
Sr. Presidente, eu diria que talvez fosse adequado
que S. Ex" informasse, então, ao Plenário se já
recebeu do Presidente da Comissão Temática,
para discussão e apreciação...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Claro,
este que é o problema. Pelo que sabemos, a maté
ria está em poder do nobre Deputado Ulysses
Guimarães e S. Ex" irá encaminhar o projeto ao
ilustre Constituinte Oscar Corrêa, que, logicamen
te, o remeterá às Subcomissões. No momento
em que recebermos isso oficialmente - acredi
tamos que isto se dê, no máximo, até amanhã,
ou ainda hoje - começaremos a discutir aqui,
como subcomissão, para transmitirmos, no dia
22, nosso posicionamento à Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, tive que sair da Subcomissão
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para ir a uma audiência que havia marcadoc~
um Ministro- a vida parlamentar tem essas atri
bulações. Cheguei no momento dessa discussão
entre os Constituintes, a qual julgo da maior im
portância. Realmente, as coisas estão indo serra
abaixo. Não pode o Presidente da Comissão Te
mática marcar determinado dia para que se esta
beleça, preliminarmente, uma matéria como essa,
sem antes abrir alguma discussão a respeito do
assunto. Não podemos ficar nesta Comissão di

zendo: "Eu acho que-vou- falar. Eu acho que o
Dr. Ulysses Gu~~ães vai mandar. Eu acho que
vamos encontrar .

Tenho a impressão de que a Presidência da
Subcomissão, data vênia, deveria formular um
plano de trabalho. Se. a Presidência entende que
é competência desta Subcomissão examinar, pre
liminarmente, se devemos optar pelo regime par- ..
Jamentarista ou pelo regime presidencialista, terá
que formular um plano de trabalho, para que se
possa debater o assunto quando fôssemos para
a Comissão Temática já levaríamos um ponto
de vista firmado. Podemos correr o risco de, ca
bendo a esta Subcomissão decidir e relatarsobre
a questão preliminar - por ser específica do Po
der Executivo - a do Poder Judiciário e outros
membros das Subcomissões decidirem aquilo
que é específico da Subcomissão. d_o P~r ~e
cutivo. Não poderia haver essa declsão prebrmnar.
No caso, deveria ser transferido para o Plenário.
Se achamos que deve haver opinião sobre a preli
minar, então, a questão deveria ser legitimamente
levada do Plenário da Constituinte para, depois,
as Comissões discutirem, efetivamente, o mérito
da matéria. Quem vai discutir? Quem vai dizer
se cabe à Comissão Temática, ou à Comissão
do Poder Executivo, ou ao Plenário decídírsobre
a preliminar? Quem? E por que o Presidente?
Com que poder ele se arvorou o direito de achar
que tem que decidir sobre essa preliminar? O
Presidente Ulysses Guimarães pode mandar para
ele?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex' co
nhece a mecânica regimental da Assembléia Na
cional Constituinte, pela longa experiência que
tem do exercício da Vice-Presidência da Mesa da
Câmara - reconhecida, aliás, por todos os parla
mentares que o acompanharam nesta Casa. V.
Ex' sabe que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte tem em mãos um projeto de resolu
ção sobre o qual necessita um parecer para reme
ter ao Plenário. E que esse projeto de resolução
deverá ir à votação do Plenário. _ _

o SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Vejo que agora V. Ex" nos dá uma explicação
didática do processo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Certo.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Então, não se pode marcar data.

O SR.RELATOR (José Fogaça) -AComissão
Temática competente para dar o parecer é a da
Organização dos Poderes do Estado, não a Sub
comissão do Poder Executivo,segundo o entendi
mento do Presidente da Constituinte. Quanto a
nós - quando digo "nós", eu me reporto a uma
recente reunião do Vice-Presidente Deputado Vi
valdo Barbosa e deste Relator- entendemos que,
no âmbito da Comissão da Organização dos Po-

deres do Estado, especificamente, incumbe à
Subcomissão do Poder Executivo dar a primeira
palavra a respeito da matéria.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
-É verdade.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - E é em
função disso que pretendemos fazer uma reivin
dicação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Nobre Relator, permita-me apenas esclarecer
algo. .._.__

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Esta deci
são, veja bem, foi tomada no fóturn da Comissão.
Estamos reivindicando porque entendemos que
é aqui que, prioritariamente, a matéria tem que
ser tratada...

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- A decisão não poderia ser tomada no fórum
da Comissão, já que participamos dela e não sou
bemos dessa decisão. Ela não foi tomada no fô
rum da Comissão. Penso que o processo deveria
ser o=inte: o Presidente daAssembléia Nacio
nal Co . ínte remete para a Comissão; a Co
rníssã remete para a Subcomissão específica;
esta Subcomissão se reúne e dá seu parecer; leva
se o assunto para a Comissão Temática, que exa
minará nosso parecer e, posteriormente, decidirá
se irá ou não apoiá-lo.

Estamos, sem essa organização, sem esse ro
teiro, marcando o dia 22 para votar. Ora, o dia
22 deve ser a data conclusiva. Primeiro, temos
que marcar a data e saber se o Presidente remete
a matéria; segundo, ele precisa enviar-nos a maté
ria e, terceiro, precisamos devolver para que o
Presidente marque a data, o dia 22.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex' está
concordando com a posição da Mesa desta Sub
comissão.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Perfeitamente. Mas é preciso, então que se
diga ao Presidente da Comíssão Temática que
ele inverteu os papéis. Quanto a nós, estamos
solicitando que a Presidência comunique, não em
nome do Presidente, mas em nome desta Subco
missão, que decidimos que o roteiro feito pela
Comissão Temática não corresponde às nossas
necessidades, em termos de tempo. Não sabe
mos se irá demorar, de quanto tempo se preci
sará, se alguém pedirá vista ou não, qual será
o parecer, qual o prazo terá o Relator para dar
o parecer, e assim por diante.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex' per
mite um esclarecimento, nobre Deputado?

UMSR. CONSmUlNTE - Apenas para enri
quecer a posição de V.Ex', há pronunciamentos
públicos e reservados do Presi~ente Ulysses Gui
marães feitos diretamente a num...

O SR. CONSTITUlNTE HUMBERTO SOUTO
-Isso não valê nada. Agora temos a coisa oficial.
Há um despacho do Presidente no processo já
encaminhado à Comissão Temática?

O SR. CONSTITUINTE ViVALDO BARBOSA
Nobre Deputado, gostaria de prestar um esclare
cimento. TalvezV.Ex'náo fizesse essa intervenção
agora... Quero referir-me ao fato de que há pro-

nunciamentos públicos e reservados do Depu
tado Ulysses Guimarães, feitos a diversas pessoas,
no sentido de que, no entendimento de S. Ex",
essa matéria deveria ser discutida na Subcomis
são do Poder Executivo. Ele já expressou isso
diversas vezes e de diVersasmaneiras. Certamente
o despacho que ele dará vai conter alguma coisa
nesse sentido.

O SR. CONSTITUlNTE HUMBERTO SOUTO
- Estamos discutindo aqui o sexo dos anjos;
estamos discutindo uma coisa antes de acon
tecer.

O SR.CONSTITUlI'ffEVlV~ BARBOSA
Exatamente.

O SR. CONSTITUlNTE HUMBERTO scxrro
- Temos que aguardar que aconteça para de-
pois, então, discutirmos. .

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É que a
Comissão se antecipou e marcou uma data, *
por ter tido - como V. Ex' está dizendo - •
informação, que; embora oficiosa, existe.

- O SR. CONSTITUlNTE HUMBERTO scxrro
- Precisamos parar de viverde informações 0fi-
ciosas. Precisamos ter a Constituinte coino uma
coisa muito séria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Concordo
com V.Ex"

O SR. CONSTITUlNTE HUMBERTO sooro
- Não podemos estar aqui cogitando sobre esse
tipo de colocação. Temos que discutir sobre a
matéria que for decidida. EstaSubcomissão deve
avocar a si a questão referente à forma de gover
no. Acho até que poderia ser formada uma comis
sãoconjunta dasSubcomissões do Poder L.egiI
lativo e do Poder Executivo para examinar isso,
porque vai haver muito entrelaçamento. Issodeve
ser dito ao PresidentedaComissão. Não podemos
ficar debatendo a respeito de que no dia 22 irá
ser analisado isso, se não sabemos se até o dia
22 isso vai estar discutido. Há um erro de redação,
realmente, data venIa do nobre Constituinte Ge
nebaldo Correia.Já se marca o dia 22 para discutir
e votar. Háuma precipitação. Estamos com vonta
de de fazer uma Constituição com pressa. Não
podemos aqui dessa forma. As coisas têm que
seguir etapas. Ou se parte desta Subcomissão,
ou da Comissão. Tem que haver um cronograma,
um roteiro de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Con
cedo a V.Ex'um aparte, até porque o seu brilhan
tismo e a sua inteligência só vem enriquecer e
abrilhantar este debate.

O SR. CONSTlTUI,NTE GENEBALDO COR·
REIA - Creio que V.Ex', Constituinte Humberto
Souto, pela experiência que tem na direção dos
trabalhos desta Casa, vai compreender bem a ra
zão de a Comissão Temática haver programado
essa reunião para o dia 22. Sabe V.Ex"que temos
prazos muito exíguos. Aqui está o nobre Deputado
Jorge Hage, que, inclusive, tem uma proposta
para prorrogar esses prazos, a qual ainda não
foi aprovada. O nobre Deputado César Cals Neto,
membro desta Comissão, em lugar de apresentar
aqui sua proposta, na sua Subcomissão, o fez
em Plenário e, conseqüentemente, tomou o cami
nho mais longo. É uma proposta - e aí peço
a atenção de V.Ex'-que levanta umaprel~~,
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O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta
Subcomissão levará em consideração a proposta
de V. Ex"

Concedo a palavraao nobre ConstituinteExpe
dito Machado.

Nacional Constituinte, especialmente com o Pre
sidente Ulysses Guimarães, seja colocada em
pauta uma emenda do Deputado Jorge Hage que
fixaprazo para apresentação de proposta etc. As
sim, estaria superada essa dificuldade referente
aos dias 15 e 22. Da forma como estamos espri
midos não é possível...A Assembléia como um
todo, bem como as Subcomissões estão sem
tempo e sem condições de fixar horários para
as audiências públicas. Sugiro que o Sr. Relator
e o Sr. Presidente façam ver ao Presidente da
Constituinte,hoje à tarde, a necessidade de colo
car em votação, no Plenário da Constituinte, a
emenda do Deputado Jorge Hage, que tem mais
de cento e cinqüenta assinaturas e que dá mais
elasticidade ao prazo para apresentação de suges
tões ou para realização das reuniões das oito co
missões e das vinte e quatro subcomissões da
Constituinte.

O SR.CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO
- Sr. Presidente, desejo, mais uma vez, levantar
uma preliminar, que creio ser oportuna e perti
nente. A preliminar que levantava valia-se, inclu
sive, do valor dos componentes desta Subcomis
são, homens realmente experientes e de grande
saber. Apartir deste momento, no entanto, come
ço a ter uma dúvida muito grande, que, creio,
deveria ser uma preliminar.Atéporque os nossos
trabalhos ficariammuito facilitados. Eu imaginava
- naturalmente não soL um regimentalista 
que a fmalidade da Subcomissão seria a análise
de todos os projetos que lhe fossem encaminha
dos e que dissessem respeito ao Poder Executivo.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR- ASubcomissão teria de examiná-los,designando,
REJA - Creio que o que a Subcomissão dirá, dentro do sistema normal, relatores etc., para, nu-
pelas opiniões que temos ouvido aqui, é que, no ma fase posterior, o parecer do Relator ser anali-
máximo, pode-se extrair, neste momento, uma sado pelo Plenário da Subcomissão e, se apro-
tendência, nunca uma definição. vado, ser mais uma vez analisado, desta vez pela

Comissão Temática. Imaginava eu que todos os
O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO assuntos pertinentes à organização do Poder Exe-

- Sr. Presidente, pela ordem. cutivo seriam examinados pela Subcomissão do
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre Poder Executivo.A Comissão Temática somente

Deputado Expedito Machado, pediu primeira- iriamanifestar-se sobre o trabalho, sobre os pare-
mente a palavra o Constituinte Érico Pe{;jOraro. ceres que desta Subcomissão específica saíssem

O SR. CONSTITUINTE ÉRIco PEGORARO _ devidamente aprovados. Mas creio - volto mais
uma vez a dizê-lo, porque é-pertinehte - que

Dado o adiantado da hora, eu diria que ouvi do aqui está havendo uma inversão total~.
nobre Relatorque possivelmente nos reuniremos "-
aqui, no próximo dia 15, para uma discussão so- Creioque-na verdade, gostaria que isso ficas- -
bre o regime de governo que cada Constituinte se perfeitamente claro, seja através de questão
membro da Subcomissão achará adequado. de ordem levantada no plenário da Assembléia

O SR.RELATOR (José.f:ogaça) :::-Permite-me Nacional Constituinte, ou através da Comissão
explicar nobre Deputado,quefaremos a reunião... Temática - este é um ponto fundamental para

, , sabermos qual a finalidade da Subcomissão e
? SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - onde entra a Comissão Temática, porque, ao que

FOI como uma sugestáo, / parece regimentalmente, ela tem uma cronologia.
O SR.RELATOR (José Fogaça) _ ...para votar Todos os assuntos vão à Subcomissão. específica

o parecer a respeito desse projeto de resolução - ~o nosso c~so, a do,Poder ~ecutIVO. ~ qu:
que estamos discutino. É apenas uma proposta, aqui .f0~se dehbe.rado e que sena submetido ?
já e a Presidência não marcou data. CO~ISsaO Ten;ática. Es~,.por su~ vez, e?caJ~'lI-

CJ4 nhana a maténa à Comíssêo de Sístematízação,
O SR.CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO - que, por sua vez, depois de aprovado, a levaria

Já que quarta-feira vai ser um dia de Semana ao Plenário. Tenho a impressão de que é esta
Santa sugiro, Sr. Presidente, que, se possível, n.a a cronologia a ser seguida. Mas, da forma como
reunião de hoje à tarde com a Mesa da AssembléIa estamos fazendo aqui, estamos sendo atropela-o

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo
Não, porque ela já está translúcida. Os próprios
jornais já refletiram o pensamento da Casa. Eu
não faço objeção a isso. Faço objeção a que seja
ponto de partida aquilo que, a meu ver, deve ser
objeto de exame mais acurado.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mas a consulta é nesses termos. Aqui
talvez haja uma falha de redação. A consulta é
justamente nestes termos.

O SR. CONSTITUINTE HUGONAPOLEÃo 
Istoé, se devemos ou não decidirsobre essa ques
tão. Aí, sim, nesses termos, seria preliminar.Mas
já estamos entrando nomérito e fixandoo sistema
de governo antes que haja uma decisão do cole
giado desta Subcomissão ou da Comissão da
Organização de Poderes ou, até mesmo, do Plená
rio da Assembléia Nacional Constituinte. O que
a mim me parece - e mais uma vez volto a
dizerSr. Presidente - é que estamos invertendo
um processo e estabelecendo uma preliminar
que, na verdade, é uma decisão de mérito. Creio
que não deveríamos chegar a este ponto. Deve
mos aguardar a tramitação a que se referiram
S. Ex", o nobre Relator, e o Deputado Humberto
Souto.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - A consulta é: devemos ou não decidir
preliminarmente?

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPOLEÃo 
Se for nesses termos, estou de acordo.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA
- V. Ex" me permita. Faz V.Ex" alguma objeção
a que esta sua opinião e de todos os outros com
panheiros seja manifestada no dia 22? Refiro-me
a essa posição que V. Ex" está manifestando aqui
agora.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA-Não.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPOLEÃo 
Só não o seria se...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Conheço a posição do nobre Deputado.
É justamente isso o que ele propõe: que a Consti
tuinte - e não esta Subcomissão - defina preli
minarmente entre parlamentarismo e presiden
cialismo.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Mas creio que isso já é o mérito.

o que significadizerque temos que decidir sobre
isso antes de começar o trabalho. Então, essa
decisão tem que ser rápida, porque só dispomos
de quarenta e cinco dias. Já perdemos, pratica
mente, quinzedias até o dia 15.Então, a Comissão
marcou uma reunião de toda a Comissão Temá
tica - da nossa Subcomissão, da Subcomissão
do Poder Judiciário e da do Poder Legislativo 
para essa data, a fim de que possam opinar sobre
essa preliminar.Poderemos chegar lá e dizerque
não há condição de se definir o que quer que
seja sobre parlamentarismo ou presidencialismo,
ou opinar no sentido de que vamos aferir aqui
a tendência desta Subcomissão, enfim, dar algu
ma resposta para o Plenárioda Constituinte.Creio
que isso em nada comprometerá a decisão da
Comissão, porque ela não tomará a decisão defi
nitiva sobre o parlamentarismo e o presidencia
lismo. Poderá até dizer, no dia 15, que é desne
cessária essa definição,que não cabe a preliminar
levantada, rejeitando-a.O que podemos é protelar
essa definiçãosem sérios prejuízospara os traba
lhos.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Concordo com V. Ex" Gostaria de dizer que
muito mais do que nós, deve conhecer os prazos
o Sr. Presidente da Constituinte.Tenho a impres
são de que, muito mais do que os Constituintes,
o Presidente da Assembléia NacionalConstituinte
tem conhecimento exato disso. Daí não se justi
ficar que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte ainda não tenha mandado o projeto
de resolução para a Subcomissão. Não há, aqui,
qualquer acusação ao Deputado Ulysses Guima
rães, mas estamos discutindo a mesma coisa:
estão dizendo que o prazo existe e estamos dei
xando de abordar o problema principal, que é
o fato de que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte é quem está com esse projeto de
resolução e quer que decidamos sobre ele e que,
inclusive, antecipemos a decisão sem conhecer
o projeto de resolução, sem que a proposição
tenha chegado às nossas mãos, à Subcomissão.
Não se pode marcar uma data nesta situação.
Acho uma imprudência da Subcomissão ter mar
cado uma data sem que haja recebido o projeto
de resolução.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPOLEÃo 
lustre Constituinte Humberto Souto, quero ape
nas dizer que a mim me parece que o que está
previsto no item 7 não é uma preliminar; data
NIIia de V. Ex", já é o mérito. Preliminar seria
R, por ocaso, resolvêssemos que iríamos exami
nar se deveriamos ou não decidir sobre o sistema
degovemo.
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dos. Há a questão do presidencialismo e do parla
mentarismo, bem como a do mandato do Presi
dente da República, que amanhã poderia ser de
oito meses, um ano, dois, três, quatro ou cinco
anos. Assim, ficaríamos aqui com vinte, trinta ou
quarenta proposições. Não teriam elas que vir
todas para cá? E qual o prazo? Já as estamos
recebendo com prazo. Será que a Comissão Te
mática, regimentalmente - ou mesmo o Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte -, te
ria poderes para determinar à Subcomissão datas
para serem cumpridas, ou são elas estabelecidas
no Regimento?

Esta a minha dúvida. Sei que aqui tenho com
panheiros experientes, constituintes do mais a1ato
gabarito. Gostaria, assim, de ver essa matéria devi
damente esclarecida.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Parece-me
que o ponto que V. Ex' coloca em questão é
matéria pacífica. A Secretaria Executiva desta
Subcomissão já está recebendo as proposições
dos Srs, Constituintes - inclusive, já há requeri
mento. Parece-me até que já estão distribuindo
- segundo consta, V. Ex' já as tem em mãos
- cópias das proposições oriundas da Assem-
bléia Nacional Constituinte. Este será o objeto
dos nossos trabalhos. Vamos esmiuçar, dissecar,
detalhar, analisar, debater os assuntos, para que
possamos produzir um anteprojeto até o dia 7
de maio, que em cinco dias será debatido e rece
berá emendas dos Srs. parlamentares constituin
tes componentes desta Subcomissão. Estas
emendas e o anteprojeto receberão um parecer
final,que será submetido à votação neste plenário
e será, então, remetido à Comissão Temática, da
Organização dos Poderes. V.Ex' tem inteira razão.
Já temos em mãos material de trabalho para ini
ciar a discussão, a análise e estudar a conve
niência da adoção ou não das propostas.

O SR. CONSTIrQINTEEXPEDITOMACHADO
- Eu lhe fico muito grato pelos esclarecimentos
que acaba de prestar. Diriaque, então, essa indica
ção de prazo é impertinente. A conclusão a que
chegamos, se é esse mesmo o papel, é esta. Só
há um prazo, aqui, o do Regimento.

o SR. CONSTITQINTE HQMBERTO SOQTO
- O Regimento não prevê nada disso.

O SR. PRESIDENTE(Albérico Filho) - Pediria
ao Constituinte Vivaldo Barbosa que assumisse
a Presidência por alguns minutos, enquanto vou
votar na reunião do meu partido.

O SR. CONSTIrrnNTE EDQARDO BONFIM
Sr. Presidente, penso que temos algumas ques
tões a resolver urgentemente. A persistir o prazo
desse projeto de resolução para ~dia 15, temos
que marcar a data da votação na Subcomissão.
Mas há um problema: não temos o projeto aqui.
Logo, não se pode marcar uma data. E funda
mentai que se tome uma providência.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ele não
nos foi remetido ainda pela Mesa.

O SR. CONSTIrUINTE EOOARDOBONFIM
Exato. É fundamental que se tomem essas provi
dências hoje. Primeiro, porque, se as reuniões
são feitas nas terças, quartas e quintas-feiras, só
teremos até o dia 14 para discutir a matéria, já
que no dia 15 o estaremos votando. Este é o
quadro.

Solicito, então, a V. Ex' requeira urgentemente
a proposição ao Presidente Ulysses Guimarães,
a fim de que possamos tomar conhecimento do
que vamos votar.

O SR. PRESIDENTE(Vivaldo Barbosa) -Pelos
debates desenvoMdos até agora, acho que já há
uma indicação do Plenário desta Subcomissão
para que a Mesa diligencie junto ao Presidente
da Comissão Temática o equacionamento deste
problema. Que seja enviado a esta Subcomissão
o projeto que aquele órgão receber da Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, a fim de
que a tramitação tenha o seu curso normal. Aí,
então, vamos verificar a programação das datas
tanto da Subcomissão quanto da Comissão, para
deliberação a este respeito. Parece-me que nesta
matéria deveremos ter uma articulação com a
Comissão do Poder Legislativo para uma delibe
ração conjunta, uma reunião conjunta, ou uma
decisão e deliberação desta Subcomissão do Po
der Executivo e, em seguida, uma deliberação
da Subcomissão do Poder Legislativo.Penso que,
a esta altura, já há uma indicação quanto a este
assunto.

O SR. CONSTITQINTE GENEBALDO COR
REIA - Parece-me claro, também, se V. Ex', me
permite, que a Mesa - V. Ex', o Presidente, e
o Relator- apresentem, na próxima reunião, uma
proposta de regulamento para o funcionamento
da Subcomissão, que incluísse um roteiro de tra
balho para as audiências públicas, com as datas
fixadas, a fim de que pudéssemos fazer as indica
ções das entidades e pessoas a serem ouvidas.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Aco
lho, como de inteira procedência, as indicações
de V.Ex' '

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOQTO
- Tenho a impressão de que, com referência
a fazermos reuniões com a Subcomissão do Po
der Legislativo, etc., esta deve ser uma atribuição
do Presidente da Comissão Temática, até porque
ele pode entender que o parecer deva ser da Sub
comissão do Poder Executivo.

O SR.PRESIDENTE(Vivaldo Barbosa) -Muito
bem. Esta indicação é inteiramente correta. Sen
do assim, podemos suspender a reunião.

O SR. CONSTlTrnNTE ÉRIco PEGORARO
Sr. Presidente, creio que nesse roteiro há algumas
incorreções quanto à citação dos artigos do Regi
mento Interno. Por exemplo, quanto à compe
tência da Presidência, disposta no art. 77. Na ver
dade, não há, nesse artigo, qualquer referência
sobre a competência...

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - A
referência correta é o art. 77 do Regimento da
Câmara.

O SR. CONSTITrnNTEÉRICO PEGORARO
Agora entendi, Sr. Presidente. O Regimento é o
da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Pela
indicação que foi aceita, as reuniões ordinárias
serão realizadas às terças e quintas-feiras. Então,
devemos convocar uma reunião ordinária para
terça-feira, às 9h30min. Há uma indicação aqui,
tanto da Secretaria quanto do Relator, de que,
para o exame do roteiro - está no nosso Regula
mento Interno -, deveremos ter uma sessão ex-

traordinária na segunda-feira. Consulto os Srs.
Constituintes a este respeito.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Podemos
convocar esta Subcomissão para amanhã, ou, en
tão, para segunda-feira, às 18h30 mln, para estu
darmos o roteiro, a programação e as datas.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Para
aprovarmos o roteiro e as normas de trabalho.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Na terça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Pela
indicação, deveria ser na segunda-feira. O Presi
dente, em aqui chegando, certamente deverá ter
uma indicação mais adequada para isso. Aindica
ção é que, antes da reunião ordinária de terça
feira, seja convocada uma reunião.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Teremos uma visão mais adequada a partir de
hoje à tarde.

O SR. CONSTITQINTE HUMBERTO SOQTO
- Gostaria de formular uma questão de ordem
ao Plenário, solicitando ao Presidente que tome
providências no sentido de remeter o projeto às
subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - En
tão fica convocada uma reunião ordinária para
terça-feira.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Convoque
para sequnda-feíra às 18h30min., Sr. Presidente,
para ser feita com qualquer número. Cada partido
manda um representante.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - En
tão, de acordo com a indicação, fica formalmente
convocada uma reunião extraordinária para se
gunda-feira, às 18h30min., para deliberar sobre
o roteiro vamos fazer a devida comunicação atra
vés da Secretaria.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL
Subcomissão dos Negros,

Populações Indígenas,
Pessoas Deficientes

e Minorias,

ATADA6' REUNIÃO
REAUZADA NO DIA27 DE ABRIL

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas.
em sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Negros, Populações Indige
nas, Pessoas Deficientes e Minorias sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Ivo Lech, com a
presença dos seguintes Constituintes: José Carlos
Sabóia, Nelson Seixas, SalatieI Carvalho, Alceni
Guerra e Edme Tavares. Em seguida, o Senhor
Presidente dispensou a leitura da Ata anterior que
foi considerada aprovada. Feito isto, foram inicia
das as audiências públicas com os representantes
da Associação dos Alcoólicos Anônimos; Maria
Leda Resende Dantas, que dissertou sobre o pro
blema do idoso. Como parte final das audiências
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O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - O Sr. Couti
nho teria alguma colocação a fazer?

Iismo, porque nos nossos contatos, não só no
Brasil, mas em todo o mundo, verificamos que
os médicos têm pouco conhecimento do proble
ma do alcoolismo como doença; e naturalmente,
apesar da boa vontade que eles têm, em respeitar,
tratar ou colocar os doentes fora do alcoolismo
na ativa, quase sempre fracassam, porque não
é do conhecimento da natureza especial da doen
ça do alcoolismo.

É simplesmente isso que o alcoólatra anônimo
poderia dizer, e naturalmente se S. Ex" e os Srs.
Constituintes, e V. Ex" em particular, quiserem
nos fazer alguma pergunta, nós estaremos dispos
tos a responder, dentro da ótica de alcoólatra anô
nimo, e sempre lembrando que alcoólatra anôni
mo não opina sobre questões alheias à irman
dade. E alcoólicos anônimos têm as suas tradi
ções, também, de que têm a sua vida econômica
independente, não participamos de orçamento fe
deral, nem estadual, nem municipal, não pleitea
mos nada das autoridades, mas simplesmente
tivemos as nossas contribuições como membros,
as contribuições particulares. Portanto, nós não
nos imiscuímos em questões que não digam res
peito à irmandade, especificamente ao seu pro
grama de recuperação, que nós chamamos Pro
grama de Recuperação e não programa de trata
mento ao alcoolismo.

falaram os representantes dos deficientes auditi
vos: Célia Maria Ignatius INogueira - Associação
Norte-Paranaense de Audiocomunicação Infantil
de Maringá, PR -, Gilson Tostes - Deficiente
Auditivo;Ana Regina de Souza CampeIlo - Presi
dente da Federação Nacional para Educação dos
Deficientes Auditivos;Tereza Cristina Lago Barbo
sa SilYeira - Presidente da Associação dos Pais
e Amigos dos Deficientes Auditivos, Professor
João Carlos Correia - Associação Alvorada, Con
gregadora dos Surdos - RJ, Padre José Rinaldi;
Professor Paulo Roberto J't\oura. Em seguida fize
ram uso da palavra os Senhores Constituintes:
Salatiel Carvalho, Nelson Seixas, José Carlos Sa
bóia e Edrne Tavares. O inteiro teor dos debates
será publicado após a tradução das notas taqui
gráficas e o competente registro datilográfico, no
Diário daAssembléiaNacionalConstituinte. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos às 20h 30min.; con
vocando os Senhores Constituifi'tes para a próxi
ma reunião a ser realizada dia vinte e oito de
abril às nove horas, com a seguinte pauta: Audiên
cia Pública Sobre o Problema do Negro na Socie
dade Brasileira. E, para constar, eu, Carlos Gui
lherme Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

ANEXOÀ'ATA DA 6'REUNIÃO DA S(JJ3
COMIss40 DOS NEORos, f'OP(JUÇÕES
J1YDfOENAS, PESSOAS DEF7CIENTESEMI
NORJAS. REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
1987,ÀS17 HORAS, ÚffEORA. OOACOM
PANHAMENTO TAQ(JJGRÁFlCo, COMPU
BUCAÇÃODEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELOSENHORPRESIDENTE DA S(JJ3Co
Mlss4o, CONST/T(JJ!YTE IVOLECH.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Havendo
número regimental, reabrimos os trabalhos da
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,
Pessoas Deficientes e Minorias.

Neste día em que realizamos a primeira audição
pública, nós enfocamos nesse período vespertino
a questão e a situação dos alcoólicos anônimos,
e também abordaremos a questão do idoso como
minoriasJOcial, e ainda a questão dos deficientes
audítívos,

Nós, em contato com o Dr. José Viotti, que
é o Presidente da Junta dos Alcoólicos Anônimos
do Brasil, comunicou-nos a sua impossibilidade
de estar aqui presente, e indicou o Sr. Chaves
e o Sr. Coutinho para que pudessem esses Srs.
fazer o relato e colocar as postulações, os anseios
desse segmento como minoria. Então nós, aten
dendo ao apelo do Presidente Nacional dos M
do Brasil, da sua Junta, passamos a palavra aos
seus colaboradores Srs. Chaves e Coutinho.

O SR. JOSÉ WASHINGTON CHAVES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, minhas Sras., meus
Srs.

Preliminarmente, eu pediria a anuência de V.
Ex'para dizer alguma coisa a respeito das nossas
tradições, que não nos permite abrir o nosso ano
nimato, e naturalmente hoje nós estamos abrindo
o nosso anonimato, por um pedido feito pelo Dr.
José N. Viotti, que é um custódio da Junta de
Serviço de M no Brasil e um custódio não alcoó
lico; a nossa Junta tem diretores não alcoólicos.
E na condição de Membro da Irmandade, e tam
bém como funcionário do Senado, já pela facili-

dade de estar aqui próximo, nós anuímos em
que aqui estivéssemos, não para pedírrnos algu
ma coisa, não para que seja incluída alguma coisa
em relação ao problema do alcoolismo, porque
a alcoólatra anônimo não opina sobre matéria
que não seja da irmandade. E naturalmente esse
é um problema que diz muito de perto ao campo
da saúde do qual nós não temos nenhum acesso,
nos limitando, unicamente, a fazer o nosso pro
grama com sobriedade.

Permita-me então, V.Ex' que agora eu me apre
sente de nome completo, meu nome é José Wa
shington Chaves, eu sou alcoólatra, e nesta condi
ção eu pertenço à irmandade dos Alcoólicos Anô
nimos, que conta hoje, em todo o mundo, em
114 países do mundo, com cerca de 1.500.000
membros, e particularmente aqui no Brasil com
100 mil membros fazendo o nosso programa de
recuperação, espalhando ou frequentando cerca
de três mil membros.

Nós pediríamos ao pessoal da imprensa que
não nos filmasse, porque é de costume da nossa
irmandade não abrirmos o nosso anonimato pes
soal, e as pessoas que nos ouvem que, por genti
leza, por fazer, como nós falamos em nossos gru
pos, o que ouvir aqui, o que virem aqui, deixem
que fique aqui. Naturalmente a nossa presença
diz mais com relação, simplesmente a oferecer
a nossa experiência de uma irmandade que tem
hoje 52 anos de existência, e não opinamos, como
disse, no campo da medicina, no campo religioso,
mas talvez seja de proveito ouvir um segmento
da sociedade composta de alcoólatras que não
deixa de ser um segmento muito especial dessa O SR. COUTINHO - Como meu companheiro
irmandade. Chaves já disse, realmente é aquilo mesmo.

E nós gostaríamos também de, se houvesse
Como eu tive oportunidade de falar com V. alguma pergunta, algum esclarecimento, esta-

Ex", hoje, pela manhã, e baseado no nossa expe- mos aqui com toda a boa vontade, responder,
ríêncía, não é uma reivindicação, não é um pleito de esclarecer qualquer coisa.
de alcoólicos anônimos mais simplesmente a tftu- Eu sei que esta é uma audiência talvez muito
lo de esclarecimento. Nós achamos que no cam- - especial desta Subcomissão, já que nós não rei-
po do direito, ou seja, no campo mais especifica- vindicamos nada, estamos aqui para colaborar.
mente do Direito do Trabalho, seria interessante O nosso segmento é uma minoria, nós somos
que houvesse uma modificação na CLT, notada- - só 100 mil membros de alcoólatras anônimos
mente na letra "f', do art. 482, que diz que o no País, onde existem, de acordo com as estatfs-
alcoolismo - é até mesmo um art. um tanto ticas do Ministérioda Saúde, 12 milhões de a1coô-
draconiano - diz que a presença do empregado latras; e em vista de que cada alcoólatra afeta,
embriagado na empresa é motivo de justa causa no mínimo, a cinco pessoas. Então nós fizemos
da dispensa. E nós entendemos que, como a1coó- uma modificação de 12 milhões vezes 5, pode-
Iico anônimo sempre defendemos que o a1coo- mos verificar que quase a metade da população
Iismo é uma doença sem nenhuma conotação brasileira é afetada direta ou indiretamente pela
de aspecto moral, mas uma doença já compro- doença do alcoolismo. Logicamente, as autori-
vada, porque é reconhecida pela Organização dades federais poderão verificar isso e poderão
Mundial da Saúde, que o problema seja tratado enxergar, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas
realmente como uma doença. nós, da irmandade de alcoólatras anônimos, faze-

No campo da internação, propriamente dito, mos a nossa programação da seguinte forma:
nós também, atendendo à gentileza de um pedido nós que estamos em recuperação, eu, particular-
do Ministério da Saúde, enviamos um expediente mente, ~ue estou ~á no~e anos sem tomarne~u-
que já é do conhecimento de V. Ex", no sentido ma bebida alcoólica, nos ~os propusemos a aJu-
de que a internação de alcoólatras seja feita em _ _~ar outro alcoólat~a q~e aínda sofre, ~ nesse sen-
clínica geral, e não em clínica psiquiátrica. tido o f~emos de m~elra boa vontade, Já que nada

E ainda mais, no campo da educação, que tal- ~os obnga a fazer ISSO. Mas. o faze~os porque
vez fosse prudente, fosse conveniente, dado o e parte da ~ossa re~uperaçao ;ambem; se nós
acúmulo dado o volume dado o crescente núme- pudermos ajudar mais um alcoolatra, talvez essa
ro de alc~latras, de que'no currículo das escolas proporç~o ~o desigual que ~st~ no.B~asi~ e no
secundárias fosse incluida alguma coisa ares- m.undo. inteiro, talvez um, dia seja dlmmUl~a, e
peito do esclarecimento sobre o alcoolismo. E nao existam tantos alcoolatras sofrendo amda
que nos currículos das escolas superiores, princi- neste mundo de Deus.
paim ente nas escolas de ciência de saúde, nas Como eu disse, qualquer outra pergunta ou
escolas de medicina, fosse dado também um tra- pedido de esclarecimento, estamos aqui prontos
tamento, uma matéria específica sobre o alcoo- para atender.
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o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Perfeito. 05
Senhores levem a nossa gratidão, 05 nossos agra
decimentos, muito especialmente ao Presidente
Dr, José Viotti, e em especial por esse -espírito
e pela grandeza dos Senhores em compreende
rem esse momento histórico, terem quebrado de
certa forma esse anonimato. Não sei se algum
Sr. Constituinte gostaria de fazer alguma coloca
ção ou questionamento aos Senhores.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Sei
xas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Como médico, eu quero parabenizar o trabalho
que 05 alcoólicos anônimos vêm fazendo no mun
do inteiro, e dizer da surpresa que eu tiveao assistir
a uma reunião; achei, assim, a psicoterapia públi
ca comovente e de largo alcance social, pena
que seja tão anônima. Porque temos assim confis
sões públicas tão maravilhosas é que repensamos
a nossa vida, depois de ouvir tantos alcoólatras
dizendo isto.

Agora eu gostaria de perguntar por que não
fazem uma campanha contra a propaganda da
bebida alcoólica? Porque esta está assim tão divul
gada como sendo um valor social, como as ca
chaças e outras bebidas, até a cachaça hoje já
virou fina devido ao seu preço. Então vêm aquelas
propagandas, como acontece com o cigarro. Mas
eu acho que o cigarro prejudica mais a si próprio
e o álcool pode prejudicar também a comunidade.

De modo que, respeitando logicamente essa
técnica, essa filosofia dos alcoólatras anônimos,
eu queria perguntar isto: por que não fazem um
trabalho maior, nesse sentido? Inclusivenós pode
remos, na Constituinte, contribuir para esse traba
lho maravilhoso dos alcoólatras anônimos. Talvez
com uma lei ordinária, proibindo a propaganda,
não sei. É uma pergunta, que estamos enrique
cendo, agora, como membros desta Subcomis
são, com 05 depoimentos que aqui vêm.

O SR. COUTINHO- Vocês podem assim verifi
car, dentro da Irmandade, o sentido da humildade
nossa. Nós não interferimos em coisas alheias
à Irmandade, principalmente nas propagandas e
tudo mais, porque nós não temos competência
para tal. Já que o nosso trabalho é um trabalho
de leigos, tal medida, se nós a adotássemos, fica
riamos em maus lençóis, digamos assim. Já que
a nossa recuperação é baseada num programa
espiritual, nós preferimos que outras pessoas 
e o Sr. disse muito bem, nobre Constituinte 
compreendam que 1550 talvez seja matéria de

"uma lei ordinária, oriunda do Legislativo. Nós não
podemos apadrinhar essa idéia, já que nós não
temos possibilidade de fazer tal tipo de campanha,
que irianos desviar do nosso propósito primordial.
O nosso propósito primordial- e talvez seja isso
o fundamental a se falar, para esclarecimento 
é de manter cada membro sóbrio e ajudar outro
alcoólatra a serecuperar. Então não vemos mais
nada além desse objetivo. E achamos que, se
tivéssemos outro tipo de objetivo ou se nós mistu
rássemos as coisas, iria nos prejudicar, à Irman
dade como um todo e ao membro em particular.
Então, nós ficamos realmente fazendo o nosso
trabalho de leigos, e nesses 52 anos que nós
feitas, baseadas" em nossas próprias experiências,
nos previnem de que se nós sairmos desse cami
nho é provável que nós poderemos nos machu
car. Então talvez sejamos um pouquinho conser-

vadores, Mas nós não podemos fazer esse tipo
de apadrinhamento. Já houve, antes, experiências
negativas desse tipo que nós não queremos entrar
outravez nelas. Agora, o Sr. disse bem, seria talvez
uma tese de leis ordinárias do Legislativo nesse
sentido, de proibir propaganda e tudo mais. Agora
nós como Irmandade não podemos opinar a res
peito.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Então nos
resta mais uma vez agradecer, e aos Srs. também
pela coragem de, neste momento, saírem do ano
nimato, e pelo fato, de nos informarem e nos
darem esses subsídios e de nos mostrar a ótica
desta Associação dos Alcoólicas Anônimos do
Brasil. Muito obrigado, Senhores.

O SR.JOSÉ WASHINGTON CHAVES-Muito
obrigado, e aproveitamos a oportunidade para,
na ocasião de alguma reunião pública que faça
mos, já fazer um convite naturalmente aos Srs.
Constituintes e às pessoas que nos ouvem, e ama
nhã, se o Sr. me permitir, distribuirmos uns folhe
tos que explicam melhor o que é a Irmandade
dos Alcoólicos Anônimos, porque, como sempre
acontece, na última hora, nós nos esquecemos
de trazer os folhetos. Muito obrigado a V. Ex'"
e muito obrigado a todos os Sr' ouvintes. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Seguindo
a nossa programação, gostaríamos de convidar,
para que se fizesse presente à Mesa, para dar
o seu testemunho, do seu trabalho, a Professora
Maria Leda de Resende Dantas, ligada ao Minis
tério da Cultura, que trabalha na área do idoso
e que vai enfocar a questão do idoso, como mino
ria, seus problemas e suas realidades.

A SRA. MARIA LEDA RESENDE DANTAS
Sr. Presidente, demais Membros da Subcomissão,
SI'"' e Sr', peço licença para começar a minha
fala lendo um pequeno poema que me manteve
vivanos últimos vinte e poucos anos. Jair Campos
disse e escreveu o que era tarefa para ele, e que
é minha também:

"Morder o fruto amargo e não cuspir, mas
avisar aos outros o quanto é amargo. Cum
prir o trato injusto e não falhar, mas avisar
aos outros o quanto é injusto. Sofrer o esque
ma falso e não ceder, mas avisar aos outros
o quanto é falso. Dizer também que são coi
sas mutáveis e quantos muitos amam a no
ção pulsar do amargo,"injusto e falso por
mudar, então, confiar, à gente exausta, o pia
no de um mundo novo e muito mais huma
nn

Eu compreendo esta Constituinte como esse
momento de quando "muitos amam a noção pul
sar do amargo, falso e injusto por mudar". Eu
compreendo como um valor simbólico, que é
isso que nós estamos fazendo, essa tentativa da
sociedade brasileira de se organizar, de dizer, de
avisar e de não ceder ao amargo, injusto e falso
que, nesse caso, nós seríamos um exemplo para
as outras nações e que esta Subcomissão aqui
seria o protótipo dessa sociedade. Porque é exata
mente numa Subcomissão que trata das chama
das Minorias que essa tarefa estaria posta.

Então, eu agradeço aos Srs. o privilégiode estar
aqui, não para falar em nome dos velhos, que
por questão legal ou talvez até cronológica eu
não os pudesse ainda representar; mas estando

dentro do aparato estatal eu tento fomentar, eu
tento pelo menos afirmar que 05 velhos no Brasil
se constituem num grupo marginalizado. Eu não
diria minoritário, porque a questão das Minorias
é uma questão de país desenvolvido, onde a po
breza é Minoria,onde o judeu ou 05 velhos podem
ser Minoria. Infelizmente nos países oprimidos e
dependentes, a miséria, tristeza e opressão não
é apanágio de pequenas Minorias, é o cotidiano
da imensa Maioria de cidadãos. Então, quando
nós falamos aqui dos problemas da Minoriaétnica
ou das circunstâncias sexuais, ou da questão de
idade, nós não estamos falando da Minoria, nós
estamos falando da Maioria.

Eu quero dizer ao Sr. que não consigo e não
quero conseguir falar dessa questão de uma ma
neira racional. Quando começei a trabalhar com
a velhice, aos meus 22 anos, nos Estados Unidos,
eu o fiz por curiosidade. Mas em contato com
o real da velhice, nos países desenvolvidos e sub
desenvolvidos, eu me envolviem extrema indigna
ção e numa absoluta piedade no melhor signifi
cado que esta palavra pode ter, no sentido de
compromisso incondicional com essa causa. Por
que não é preciso ser aleijado para ser solidário
com o aleijado, não é preciso ser alcoólatra para
ser solidário com o alcoólatra, e a questão da
velhice não é questão para velhos, a questão da
velhice é uma questão para a sociedade como
tal.

Vou tentar falar pouco, o que é muito dificil
para mim, e vou pedir aos Srs. que me argúam,
não para que eu tenha as respostas hoje, mas
para que eu possa indicar aos Srs., na medida
das suas necessidades, outros especialistas e ou
tros movimentos sociais e documentos que pos
sam suprir as necessidades de informação cbs
Srs.

Eu queria afirmar que do meu ponto de vista
esta Subcomissão é a Subcomissão de cultura
-onome desta Subcomissão deveria ser Subco
missão de Cultura - porque quando nós estamos
trabalhando com a discriminação e o preconceito,
nós estamos trabalhando com signos, com valo
res, com significados e, portanto, é aqui que se
estabelece a realidade, a respeito da cultura brasí
leira. Não dos seus enfeites, não do seu supérfluo,
mas daquilo que é essencial à ordenação ética,
moral, política e econômica do nosso povo. Aqui
é que a verdade se estabelece, quando se trabalha
com aqueles que são enfraquecidos pela organi
zação social a que nós chegamos.

Então, quando eu comecei a trabalhar com
a velhice, não é que a velhice me seja mais impor
tante do que a juventude, com quem trabalhei
muitos anos, nem com a infância, a quem me
-dedíqueí por muitas décadas da minha vida. Ao
trabalhar com a velhice eu vejo uma forma prática
de se ver como nesta sociedade o critério etário
se combina com o critério de classe, com o crité
rio étnico, para fazer mais absoluta a discrimi
nação, a injustiça e as desigualdades.

Todo mundo sabe que a questão racial, que
a questão sexual e a questão etária antecedem
à formação econômica do capitalismo. Todo
mundo sabe que em qualquer sociedade tribal
a pessoa pode ter que morrer por ter um defeito
ffsico ou por chegar a uma determinada idade.
O que faz a diferença é como o capitalismo, como
qee a ética burguesa se apropria desses signos
de uma maneira incontrolável e garante a nossa
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atual estrutura de classes e as iniqüidades que
nos são comuns. E quando eu digo das nossas
iniguidades, porque a mim me preocupa tanto
o oprimido quanto o opressor, porque se em ou
tras faixas etárias isso não fica claro, ao estudar,
ao constatar as condições existentes dos sujeitos
velhos da História do Brasil, nós possamos dizer
que o opressor velho é muito mais dramático
do que o oprimido velho. Aquele que a vida toda
não teve o seu salário justo, não teve onde dormir,
que não teve sua dignidade assegurada, ele, ao
longo das décadas, pelo menos, já aprendeu a
virtude ou o pecado da paciência. Ao passo que
o cidadão homem, o cidadão forte, o cidadão
machão, o cidadão rico, quando, a pretexto da
idade, perde todo o seu prestígio e todo o respeito
que a sociedade lhe deve, isso é muito mais duro
para ele.

Então, no caso, numa sociedade de relações
sociais iníquas, o oprimido e o opressor fazem
parte do mesmo jogo que degrada, depnme, hu
milha e aniquila, não só o indivíduo, mas esse
grupo que abriga essas formas de existência cole
tiva.

Então, eu gostaria de dizer que a questão da
velhice, enquanto questão, não é ainda colocada
na sociedade brasileira, tanto assim que quando
se pensa nas chamadas minorias não se pensa
ainda nos velhos. Quando se pensa na educação,
não se pensa nos velhos. Quando se fala em velho,
dá muito a impressão de alguma coisa ligada,
quem sabe, ao Vice-Rei, Conde de Resende, no
Século XVIII, criando seus asilos, à moda francesa,
ou, quem sabe, pensa-se em alguns grupos reli
giosos piedosos que vivem de cuidar, de abrigar
05 velhos pobres. Agora, a questão da idade, a
questão das gerações mais velhas da nossa socie
dade não é uma questão posta para a nossa socie
dade enquanto tal. Quer dizer, mesmo nos grupos
minoritários, vamos dizer, nos movimentos das
mulheres, nos movimentos de portadores de defi
ciência, quaisquer que sejam os grupos, ou a
questão indígena, ou a questão da cultura negra,
a questão da velhice não se coloca enquanto tal,
quer dizer, nem para a sociedade como um todo,
nem para os grupos que lutam contra a discrimi
nação. Agora, seria isso bom ou ruim? Eu diria
que como signo que parece que a velhice é, quer
dizer, como uma forma de controle social, a ma
neira como ela é tida, é natural que ela seja ao
mesmo tempo colocada e obscurecida, porque
na medida em que não vejo o envelhecimento
e o desgaste do trabalhador, na medida em que
essas questões não são colocadas muito clara
mente, elas podem muito mais facilmente serem
munipuladas.

Então, quando nós observamos a questão da
velhice, nós vemos ali o quê? O somatório das
discriminações a que foram submetidos aqueles
sujeitos, as discriminações de classe e as discrimi
nações de idade, porque nós começamos a ver
o quê? A criança que veio do meio rural, que
não teve acesso à escola, quando chega aos 14
anos, ela não pode mais frequentar a escola com
as outras crianças menores. Então, ele é obrigado
a ir para a escola noturna, no que ele então fica
marginalizado dentro do sistema escolar, a pre
texto de idade, como se houvesse alguma natu
reza, alguma metafísica que fiZesse diferente um
menino de l l, de um menino de 14.

As nossas crianças não podem assistir a um
teatro, as nossas crianças não podem ir a um
espetáculo de arte porque é proibido para uma
determinada idade, mas eles podem ver o He
Man, eles podem ver o Gato e o Rato e todas
as formas simbólicas de violência o dia inteiro
dentro de casa, até seis ou oito horas por dia
de televisão, agora, em nome da idade, eles não
têm acesso aos meios de cultura. O adolescente
que pode ficar livre para todas as coisas, ele não
pode ver um filme de arte. Essa mesma criança
que aos 14 não pôde estudar com seus compa
nheiros, que teve que ir para o curso noturno,
se ele for um super-homem ou uma super-mulher
que consiga fazer o curso primário e fazer o se
gundo grau e entrar no terceiro grau, ele ficará
impossibilitado de fazer qualquer concurso por
que ele já não tem idade adequada para entrar,
digamos, no Banco do Brasil ou na Caixa Econô
mica. Agora, me digam 05 Srs. o que um jovem
de 28 anos tem a menos do que um de 25 ou
a menos do que um de 48 que lá já está?

Então, nós vemos que daí a pouco, quando
ele chega aos seus 40 e poucos, se ele estiver
numa empresa estatal, por exemplo, ele estará
sendo forçado, pelos sistemas de aposentadoria
complementar, a fazer os malfadados cursos de
preparação para a aposentadoria, que são a coisa
mais iníqua que se tem criado no Brasil em nome
da defesa do trabalhador. Eles são colocados nes
ses cursos para verificarem a vantagem de sair
dessas empresas porque com um salário daquele
eles obterão três ou quatro outros funcionários,
com experiência nenhuma, que 05 levará a aceitar
uma série de coisas que não seriam as melhores
porque não têm ainda experiência. Então, 05 servi
dores mais antigos são literalmente banidos da
força de trabalho em nome da idade. E se os
Srs. quiserem saber, isso tem nome até muito
bonito, é para a renovação dos quadros, areja
mento de quadros, como se a pessoa de mais
idade vedasse alguma coisa aos ares de renova
ção e criatividade. Quer dizer, a experiência fica
como sinônimo de obsolescência e de falta de
criatividade. Seria coisa muito séria para verificar
o que se faz com o dinheiro do próprio trabalhador
e dessas empresas a pretexto de ajudar, porque
na medida em que eu coloco um cidadão como
paciente de um programa de preparação para
aposentadoria, imediatamente, eu o desmobilizo
dos movimentos de outra reivindicação, da sua
participação sindical, porque ele passa a achar
que ele não poderá fazer mais nada para a renova
ção da empresa e nem nas relações de trabalho,
para se preparar para uma coisa que lhe é colo
cada como irreversível.

Neste caso, o preconceito da saída dos quadros
de executivos de alto nível, aos 40 anos, é uma
coisa para se ver no Brasil, porque é muito nossa;
e depois o coroamento desses preconceitos que
é o preconceito da aposentadoria compulsória,
que significa literalmente um banimento, porque
um cidadão a pretexto de nada pode ser retirado
da força de trabalho, muito menos, por conta
da idade.

Quer dizer, o trabalhador para ser retirado da
força de trabalho tem de ser comprovada a sua
incompetência e não a sua idade, e a sua incom
petência pode surgir a qualquer época da sua
vida e não necessariamente no fim, muito menos

quando ele acumulou uma experiência relativa
de trabalho.

Volto a dizer que considero esta Subcomissão
como a Subcomissão da Cultura brasileira. Aqui
se pode desmistificar o caráter cordial da nossa
cultura e verificar o grau de violência a que nós
somos submetidos. Se nós aceitarmos que a cul
tura é por si volência mais articulada, e o Estado,
dentro dela, o que tem o monopólio da violência,
então nós podemos ver que isso se coloca de
qual forma?

Michel Foucaul, escrevendo sobre as peniten
ciárias, disse que a penitenciária não foi feita para
reeducar o delinqüente, mas para controlar o
comportamento do cidadão comum. O mito da
velhice, o signo da velhice não foi feito para pena
lizaro velho, mas para imobilizar o adulto e apavo
rar a juventude e pôr em delírio a infância. O
signo da velhice é de tal ordem a pôr em suspenso
muitas alegrias de uma cultura. E muito dificil
hoje em dia que nós possamos ver um lugar onde
estão os velhos e manter a alegria que tínhamos
antes de vê-los.

Então, reafirmo que o signo da velhice é o
SIgnO construído na nossa cultura para imobili
zação e o conformismo das outras faixas etárias.
Porque se de fato o que for velho, o remanescente
da mortalidade infantil, dos acidentes de trabalho,
dos acidentes de trânsito, quer dizer, o herói so
brevivente, se for para viver a vida que vivem hoje
os nossos velhos, realmente, desejar para uma
pessoa uma longa vida já não é mais uma benção,
é excomungá-lo. Díficilrnente se poderia dizer ho
je para um bebê: tenha uma longa VIda em sã
consciência.

Agora, como a questão da velhice é uma ques
tão cultural, posta a situação natural das coisas,
por isso mesmo, pelo fato dela ser cultural, pelo
fato dela ser construída através de signos e signifi
cados é que isso pode ser transformado exata
mente no aposto do que é. E é só por isso que
eu gasto o tempo dos Srs., aproveitando essa
delicadeza dos Srs., e gasto o meu tempo; do
contrário, se não acreditasse nisso teria que repetir
um estranho diálogo que tive com as lideranças
do estado brasileiro atual, que dizia, num mo
mento de euforia, que já tinha a solução para
a velhice brasileira, que era criar um rede de cre
ches para os velhos brasileiros Diante de tal afir
mativa eu só tive uma pergunta: "Já tentou a
eutanásia?" Se não acreditasse que a questão da
velhice é uma questão cultural, portanto política,
portanto reversível, eu não estaria, aqui, neste mo
mento; eu tentaria a eutanásia. Agora, tenho certe
za que a questão do velho é cultural e, portanto,
politica.

Gostaria de lembrar aos Srs. politicos o que
Aristóteles falava, na sua política, a respeito da
natureza da mulher, da natureza do filho e da
natureza do escravo.

Ao falar do poder ele se referia exatamente
à relação do ser humano, que naquela época era
restrito ao homem cidadão, de como o homem
cidadão, quer dizer, o ser humano, deveria se rela
cionar com esses 3 tipos de sub-humanidades,
que era a mulher, o filho e o escravo. Por que
ele falou nos velhos? Porque eram tão poucos
os que sobreviviam que era possível fazer mitos
da sabedoria, que ainda hoje, às vezes, tenta-se
fazer do velho.
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Como pode um homem tolo, só porque ficou
velho, ser o símbolo da sabedoria? Como pode
uma mulher oprimida, omissa e tola, ficar uma
velha sábia só porque envelheceu? Já entre os
gregos era mais fácilmanter este mito, na medida
em que pouquíssimos sobreviviam, uns 3 ou 4
velhos poderiam ser ocupados na função de sá
bios.

Então, Aristotelesnão falou nos velhos porque
não precisava, eles não se constituíam numa
questão relevante. Mas para a mulher ficou dito
que o homem deveria tratar a mulher com muito
carinho e firmeza, já que por natureza a mulher
tinha uma vontade fraca. Então, competia ao ho
mem orientar a mulher com firmeza e carinho.
Ao filho correspondia um tratamento especial, já
que o filho não era, por natureza, constituído de
uma vontade fraca, como a mulher, mas ainda
incompleta. Então, ao homem competia trabalhar
o filho de uma maneira tal para que ele pudesse
também se apropriar do poder. E o escravo que
era completamente destituído de vontade por na
tureza, a vontade do senhor deveria se estabelecer
absolutamente, já que por natureza ao senhor era
dado a faculdade da vontade, e ao escravo lhe
era absolutamente negado, pela natureza, a capa
cidade de querer. Se hoje nós pensamos nisso
ou lemos isso, nos parece caricato. No entanto,
nós ouvimos com muita freqüência se falar da
natureza feminina, da natureza da velhice,a ponto
de que há pessoas que acreditam que haja carac
terísticas naturais da velhice e não que a velhice
como a infância ou adolescência sejam criações
culturais,que em diferentes culturas se estruturará
e significará diferentemente. Em outras palavras,
não hájirna natureza da velhice. Não existe essa
coisa estranha chamada o idoso, em que até o
modo de falar já faz mal. O idoso, nunca houve
e não haverá essa figura,porque o que nós temos
são pessoas de idade avançada cuja história de
vida os diferencia muito mais do que o adulto,
o jovem e a criança, porque as suas histórias
de vida os fazem muito mais diferenciados do
que as faixas etárias anteriores.

Portanto, nada poder-se dizer a respeito do ido
10, muito menos da velhice que é um conceito
metafísico, visto de fora para dentro das relações
sociais e econômicas, e que não fazem menor
sentido. Se eu estiver falando de velhice entre
os africanos, estarei falando de pessoas que têm
a cabeça branca, mesmo que tenham vinte anos,
ou que tenha netos, mesmo que tenha 30 anos.
Então dentro de determinados valores de tribos
africanas o que é velhice? É ter cabeça branca
ou ser avô. No Brasil o que é a velhice? É ter
cabeça branca oI.! perder o poder? Porque se a
pessoa tiver 90 anos e não tiver perdido o poder,
seja ele patriarcal, empresarial ou político ele será
chamado de um velho de espírito jovem, da mes
ma forma como se chama um negro de alma
branca. E mais fácil falar sobre a velhice com
qualquer faixa'etária do que com os velhos, por
que esses simplesmente não ouvem, porque eles
não podem admitir que exista tal coisa, porque
é o próprio perigo que os ameaça; porque só
é chamado velho aquele que foi destituído de
todos os seus poderes; ele não pode absoluta
mente admitirque existaa velhice;velhiceé, como
dizem por aí, um estado de espírito, que é a ma
neira de desqualificar o problema.

Nessa forma, eu queria dizer aos Srs. que a
velhice no Brasilserve para desmobilizar o adulto.
O trabalhador que está na ativa,eletem que correr
muito na doce ilusão de que estará se identifi
cando, vestindo a camisa da sua empresa, seja
ela empresa particular, ou seja o próprio Estado,
na doce ilusão de que ele fará parte daquela mino
ria que compõe a gerontocracia brasileira; como
existe a gerontocracia que é mais forte do que
nunca, é possível manter-se esse mito. Então, só
agora os sindicatos quando negociam colocam
na sua pauta de reivindicação alguma coisa para
os trabalhadores aposentados; pela primeira vez
agora nesse ano os trabalhadores da ativa desco
briram que os trabalhadores aposentados tam
bém são trabalhadores.

Então, eu gostaria de dizer que eu não repre
sento os velhos, que não existe tal coisa qual seja
o idoso ou a velhice;existem gerações mais velhas
que dependendo da dinâmica demográfica vai
ser mais jovem ou mais velha. O que interessa
aí é que dentro do conjunto ela é a mais velha
não importa a idade; o que hoje se coloca como
sendo comprovadamente científicoa respeito dos
velhos também é balela, porque são estudos den
tro das ciências sociais, ou mesmo quando da
biologia ou mesmo da biogenética - são influen
ciados por todo o caráter ideológico da ciência
que hoje nós temos nesse mundo - estudos
feitos primordialmente nos países de economia
avançada, em que fica muito claro que apenas
a ordenação econômica, que a produção do Esta
do burguês, como responsável pela mediação,
pela comunidade das questões econômicas, quer
dizer o equilíbriodos salários injustos, como fun
ção do Estado, através de todas essas assistências
e politicas sociais, que são a função que o Estado
exerce de controle da população; então tudo que
nós temos hoje dito a respeito de velhice é extre
mamente hipotético, porque só agora a huma
nidade chega a um ponto em que nós temos
todas as faixas etárias num número suficiente
mente grande para ser estudada. E na medida
em que a divisão internacional do trabalho man
tém a tecnologia e a ciênica corno um produto
de países de economia avançada, dos países he
gemônicos, como produtores do saber, e nós co
mo seus consumidores, nós sabemos e não sabe
remos o que são as condições inerentes a essas
faixas etárias. Então, quando no Brasil, fizermos
uma nova legislação, tivermos uma nova Carta
Magna que garanta aos indMduos, a despeito das
suas idades, como a despeito da sua raça e de
outras condições aparentemente biológicas, por
isso mesmo culturais e políticas,nós teremos con
dição de inclusive ter no seio da nossa sociedade
uma produção científica que poderá ajudar os
países do primeiro mundo a acabar com a tragé
dia que é a velhice da Europa e dos Estados
Unidos. Nós temos aprendido deles muito mais
o que não queremos para nós do que seja um
futuro para os nossos velhos; porque não adianta
nós termos toda uma política de proteção previ
denciária, habitacional, sanitária, se isso é feito
às custas da liberdade, do respeito e da integração
social dos mais velhos.

Acreditoque tomando como base todas as ma
nifestações culturais brasileiras, desde os folclo
res, desde as nossas religiõesafro-indígenas, des
de o nosso carnaval, em que as gerações estão
integradas em tomo de objetivos,e não da fundo-

nalidade do industrialismo,que já está em véspera
de terminar, eu acredito que nós teremos, dentro
de uns 10 ou 15 anos, alguma coisa de bom
para dizerpara os europeus e para os americanos,
de tal forma que haja esperança de viver, como
já dissemos, que quando se desejar aos Srs. Cons
tituintes uma longa vida, seja uma bênção e não
um anátema. Eu estou à disposição dos Srs. para
alguma informação de caráter factual.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Gostaria de perguntar a Senhora como encara
essa maneira de ver a idade diferentemente no
sexo feminino, no sexo masculino? Claro que bio
logicamente eles vão se aproximando, inclusíve
as mulheres começam a ter hinsutismo e os ho
mens começam a ter assim uma ginecomastia
com a idade, e há uma modificação totalmente
de gênio com a evolução da idade - eu não
estou falando do idoso -, mas as mulheres assu
mem muito mais esses movimentos de terceira
idade, de idosos, do que os homens. Seria assim
esse machismo ocidental, essa superioridade que
ao homem se dá? Agora,vemos no mundo orien
tai, em que há muito mais coletivismo,e nós muito
mais individualismo, que eles aceitam muito mais
o envelhecer, e o respeitam, sobretudo, o que
é admirável no mundo oriental é o respeito que
existe à pessoa, quase veneração, à pessoa de
idade, ao contrário do que quando vemos várias
pessoas, principalmente encanecidas, já pensa
mos: Este é o fim da picada - desculpem-me
a expressão-, uma desvalorização muito grande
da pessoa de idade em nosso País, mas principal
mente esse enfoque da mulher e do homem em
relação ao progredir dos anos.

A SRA. MARIA LENARESENDE DANTAS 
Doponto de vista da nitideznão ser tão absoluta,
talvezseja alguma coisa do que o Senhor falando
de uma forma jocosa, quem sabe, seja o ideal
do andrógeno, daqui a algum tempo, porque as
sim como eu fico imaginando que o velho é o
protótipo do ser humano da utopia de Marx, que
pode fazeralguma coisa de manhã, outra de tarde,
outra de noite, sem se comprometer de ter aquilo
como a sua categoria máxima, assim como sabe
mos que com a automação, dentro de poucos
anos, nós iremos ter o mesmo problema da velhi·
ce, que não acha sentido fora do trabalho remune
rado. Não é do trabalho; o que não tem sentido
na nossa sociedade é o trabalho remunerado, é
a questão da mais valia, não é a criatividade do
trabalho, porque os velhos trabalham demais, to
dos eles. O Sr. pode perguntar isto a qualquer
velho, se ele trabalha muito; e quando diz que
ele é inútil, é porque ele não teria mais valia. O
velho hoje é o protótipo de nós daqui a pouco
tempo, quando só tivermos 4 horas a trabalhar
por dia, não tem nada de diferente, é a questão
só da divisão do trabalho, não é a questão da
idade.

Doponto de vista do sexo, eu gostaria de dizer
ao Sr. que eu tenho uma pena tremenda dos
machões, porque é um grupo em extinção, é uma
espécie em extinção.Agora, dos que ainda sobre
vivem, é a coisa mais dramática se ver esses últi
mos estertores do machismo. O Sr. vê o seguinte,
numa relação de oprimido o opressor, num casal,
a mulher passa a vida toda oprimida e não tem
coragem de se desvencilhar daquela forma iníqua
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de existência, porque na nossa sociedade a mu
Iherse caracteriza peloshomensque lhedão aval,
seja o pai, o irmão, o namorado, o marido, o
filho ou neto. Então, as mulheres deveriam sair
de certas relações, mas não saem porque não
têm coragemde enfrentar a sociedade, ficam 3D,
40, 50 anos numa relaçãoInjusta e desamorosa
dentroda sociedadedo casamento.Quandoche
gaao final davida, esseshomensqueforammuito
poderososdo pontode vistade trabalho, de eco
nomlae de forçapolitlca mesmo, elesse sentem
multo chocados com essa perda.A mulhernão
lIem tantochoque,porqueelanuncao teve. Então
C!bselVa-se acontecer um fenômenoterrível, que
a mulheroprimida de repentese toma umaverda
deira aranha, e não há nada mais triste do que
ver a Impiedade dessas velhas bruxas sobre os
seus maridosopressores. Toda aquela opressão
queelas receberamdurante50 anos ou 60 anos,
nas lindas bodas de diamantes, elas dão com
Juros e correção monetária nos cinco últimos
anos da existência desses homens, a pretexto da
sua saúde, do seu bem-estar. De tudo que já vi '
de terri'vel, nas relaçõeshomem e mulher. -!!ada
pior do que um casal Infeliz nos seus últimos
anos.V. S' disseque as mulheresestãomaisnes
ses movimentos; eu gostaria de dizer a minha
percepção: é o machismo. Masrepare V. S' que
o machismo. é uma doença termel, eu s6 tenho
umamigoquemorreudeAIDS até hoje, no entan
to,o que tenho de amigosque morreramde ma
chismoo senhor nem Imagina. Eles morrem co
mo moscas,explodem seus corações,suas ú1ce·
raso Implodem e explodem no machismo. Então
ficauma relaçãode um homem para 15 mulhe
res, o que me leva a crer que dentro de pouco
tempo n6s teremosprospectivas de que esse tipo
de famOla que hojen6s conhecemossejaInviável,
porque a proporção entre homens e mulheres
é absolutamente incompatível. V. EX9 vai ver 12
viúvas e 1 homem casado,e um viúvo que nunca
ficará viúvo maisde 6 meses,porqueou elemorre
de paixão, pelamorteda bem-amada, ou elecasa
com uma garotinha. logoem seguida,para reno
var suas forças. As mulheres têm mesmo é que
andar em grupo.

Mas V. Ex'nãopodeimaginarque essesgrupos,
dessa forma, são muitodivertidos, mas do ponto
de vistapolítico eles atrasam o processo de mu
dança,porqueelesse colocamnuma perspectiva
de laser, puramente. E como o laser, na nossa
cultura, não é uma coisa séria, é uma coisa de
criança, como não deveria ser, é visto como uma
coisa infantil. na medidaem que essas senhoras
se reúnemelas'seinfantlllzam. porqueos técnicos
que vivem de velhice não para a velhice. mas
de velhice, tipo algumas instituições que V. Ex'
deveconhecerde caráternacional. há uma siste
mática de infantilização dos velhos. Porque na
medida-eme desculpeo usode certaspalavras
- na medida em que os velhos se "bestejam",
elesnão estãoorganizados nas suas associações,
federações, e confederação de aposentados e
pensionistas, para fazer a luta essencial que. no
momento hlst6rico brasUelro tem que ser feito.
É C! questão daquele minimo de dignidade do
trabalhador aposentado, paraque possahaverum
minimo de respeito humano. Esse acúmulo de
mulheres, nessesgrupos,nomeuentender, atrasa
o movimento socialque possa advir desses gru·
pos etários.

o SR. REI.ATOR (r,!cenl Guerr..) -~. Prestan<lo
atenção na sua exposição, a1iâr. brilhante. eu me
lembrei de meu relaclonQlmento com a velhice,
eu me pelTIlltlr particularizar. !,MllI que chegl..le·
mos numa dedução t1llm. l'-ül neto de 4.iols avós
centenários <e soumho(iepaisoctogenários. !lInda
vivos. E nãome furtel aumaobservação do que
acontecllll fAO redordo velho. e tirei minhasdedu
çÕfle quebem poderlei dellnlr " velhoem relação
ao mundo, entre sque!eque sempre conserveve
as relaçõesafetlvf.lll comSUl! famOla e\luacomuni
dade,e os que não conselValWm lllS 8UIll~ relações
afetivas. E depreendl daialgumall 'visas q''':~ nÓS
poderfamos fazer numa Constituição pelo velho.
Acho, talvez. indoaté um pouco de encontroaos
seusconceitos, que n6sdlflcUmente. pelavialegal,
pela via constitucional. vamos conseguir alterar
as relações afetivas do velho com sua famílía e
com a sua comunidade. E esse me parece ser
só um problemade cultura e educação. as rela
ções de afetividade entre o velho, sua familia e
sua comunidade. Mashá um outro aspecto que
nós temos a obrIgação de prover, que são as
relações materiais do velhocom a sua comuni
dade. Não sei se para fazermos a nossa parte
não temos que descambar exatamente para o
ladodopadrãodevida americanoeuropeu.dando
ao velho a certeza de que na sua Idade avançada
terá o respaldodo Estado.Delxá·lo desprotegido
dissome parece confiar muitoem diferentes ma
neirasde se encararas relações afetivas do velho,
e deixar desamparadosmUhões develhos no futu·
ro.Parece-meque n6s,Constituinte, devemosnos
encarregardas relaçõesmateriais do velho, e toro
cer que o nosso padrão cultural e educacional
se modifique a ponto de veraquela coisa bonita.
Eu, como descendente de Italiano. sou multo
emotivo. choreimultona mortedo meu avôcom
99 anos e 350 dias. Chorei porque aprendicom
ele,nos últimos 10 anos, talvez, na parte que dê.
mais de 50% da minha face em relação à vida,
de encarara vida. Tinhamosrelações afetivas pro
fundas; Deusme deu a felicidade de tê-Iolúcido
até seus últimos dias.Eu seicomo é deprimente,
como é triste ver um velhoque não fenha esse
relacionamento afetivo. em alguns casos é até
desesperador. É um papelque o fazemos quafle
que passivamente, vendo que a sociedade não
é assim, torcendoparaque nossospadrõesculta
ralsmelhorem. Achoque nos aspectos materiais
n6s realmente temos a obrigaçãosériade prover
a velhice. Nãosei se fui contrao seu espirito.

A SR' MARIA LEOA RESENDE DANTAS 
Vamos realizar aqui em Brasilla. nos dias 7 e 8,
o Primeiro Colóquio Intemacional de Políticas Pú
bllcas e Envelhecimento Populacional. Quando
Idealizei esse colóquio, penseique n6s devfamos
teraquiconoscopessoasdoprimeiro mundopara

. ver como secolocam asquestões láe como elas
são diferentes daqui. Em geraln6s temos a ten
dência de querermimetizar as suas soluções; no
meu casoeu queriaque nas víssemosquea ques
tão material tem que ser assegurado, mas como
o nobreConstituinte disse.após a segurançama
terial aindaestá tudo por fazer, porqueaindatem
a questão afetiva. Parece-meque a questão dos
portadores de deficiências e das pessoas mais
velhas, que nestes últimos anos de autoritarismo
foramtransformados em Idosos, geronUnos, pro
vectos, e tudoquantoé coisaIncri'vel que se possa
acrescentar ao nome pr6prlo das pessoas, en-

quanto aos aleijados, cegos, mudos e paraliticos
foram-lheatribuida a pecha de pessaos deficlen·
te~., a ponto de que um aleijado, como eu ou
outro,são capazesde sermos chamados de defi
centes sem que ninguémestrile nem se Indigne.
O:a. se tivesse eu sido além de capenga tratada
como uma pessoa deficiente, hojeeu não estaria
aql1l com os Srs.: eu acredito que nobre Presi
dente, a mesma coisa, multo dificilmente sendo
urra pessoa tratada como deficiente, quer dizer.
urra natureza, uma posturametaftslca de diferen
ça,atribuindo uma parteao todo,se Issoerapossi
vejo Então. nessas condições, eu vejo como o
negro, o indlo, o portador de deficiêncIa não a
pessoa deficiente, porqueparamima pessoadefi·
ciente é o golpista. deficientes são os que dão
golpes de Estado. os corruptos, esses. sim. são
as pessoas deficientes. Nãoos cegos,os mudos.
os paralíticos. esses são muitoeficientes paracon
seguir superar todos esses preconceitos e cons
truir algumacoisa.

Portanto. acho que essas categoriassociais, ve.
lhos, marginais, elas são muitoboas exatamente
para mostrar que tipo de politlcas pí.lbllcas nóS
temos que ter, para que não fique relegado.
chamadas politlcas sociais, que são o remendo
das práticas e das estruturas básicas da socie
dade,quer dizer politica tributária. politica agrária.
politlca urbana,o uso da terra.o uso das riquezas
do nosso subsolo, e depoisvircomo uma plega
política de familia. política de idoso, politlca de
não sei o quê. que não leva a coisa nenhuma,
não que não tenha que haver, mas elas só se
colocam como alguma cO/ta da especlficldade
dessesgrupos.enquantominoria, e nãoparafazer
um grande "rebu" em tokno da questão e não
ver que é Impossivel. que não há lugarnem para
velho, nem para criança,nem para portadorde
deficiência. em uma socledede, cujovalor único
é o lucroe a codificação.

A questão. Sr. Relator, da vida afetiva. a mim
choca grandementepensar que fique algumres
quiciodessa forma'de ver a educação que qra
vlgeno nosso País,porqueaqui o Sr. tem dados,
quantificações dos privilégios de grupos partlcu·
laresda socledadequevivem da educação.eprivi
légios de grupos. masV. Ex'nãovênadaa respeito
do que é o conteúdo, precípuoda educação.Por
educação se entende hoje. no BrasU, apenas a
formaçãode mão-de-obra barata para a divisão

~~~;;n:c~~~~ad~:~~~~~~:a~o~:~tt'~~~C:6
homem produtorenquantoassalariado, e só. En
tão eu Imagino que com essa nova ordem que
agora se inicia, a implantação, que a educação
vai ser o cuidado pedagogicamente da cultura
do povo, e cultura Implica no conjuntode valores,
e me pareceque um dos valores básicosde qual.
quer sociedadehumana é exatamente a queStão
afetiva, porque se aos animais Irracionais resta
uma dose Imensa de carinho pelo c011lunto de
sua espécie, é inacreditável que o homem, que
já deveria ter superado a fase da necessidade,
e entradona faseda liberdade, não lhesejapossi
velpensarem educação,istoé,o ocupar-sepeda
gogicamente da cultura do povo, como uma for
ma depropiciar relações afetivas, nãoentreiguais,
e não na familla sanguinea, e não entreos porta
doresde deficiência ou entreos velhos, querdizer,
não Issoque existe na sociedade burguesa, mas
uma afetividade que pudesse Inclusive superar
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as barreiras; se nós temos as telecomunicações
que nos trazem hoje em dia o imperialismo cultu
ral, se nós temos a indústria cultural aí, é impos
sível que já não se pense em uma fraternidade
universal. Eu não posso acreditar muito que se
estabeleça o amor ao próximo, como é pensado
entre alguns, sem que a fraternidade universal
sirva como base, e não posso acreditar em amor
individual antes da fraternidade universal.

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nós inter
rompemos para anunciar a presença honrosa no
plenário do Constituinte Edme Tavares, Presiden
te da Comissão Temática de Ordem Social, e
convidar S. Ex"a fazer parte da Mesa. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos
Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Esta Subcomissão, Sr. Presidente, está
começando a ficar com um valor político imenso,
e nós tivemos pela manhã a presença do Relator
geral da nossa Comissão; hoje temos a presença
do Presidente da nossa Comissão Temática, de
um Constituinte Senador, que está aqui ao meu
lado, então, realmente, está ficando uma coisa
inportante, está virando um fato político.

Gostaria de parebenizar, de dizer o que significa
nós termos, neste momento, na Constituinte, um
depoimento, uma análise, uma reflexão do nível
feito pela Maria Leda de Rezende Dantas; o povo
brasíleíro através da reflexão sobre as minorias,
a sociedade brasileira, no meio de todas as contra
dições em que nós vivemos, em termos sociais,
em termos culturais, e em termos políticos, ela
aponta luzes nas crises, e as luzes, as perspectivas
de mudanças nessa sociedade, e elas passam
exatamente pela lata de lixo da História do Brasil.
A esta Subcomissão a Maria Leda colocou uma
perspectiva muito bonita que poderia ser conside
rada Subcomissão da Cultura, mas ela também
poderia ser considerada e o é, frente à sociedade,
mais ampla, mais abrangente, como uma da Sub
cultura, aquele em que são jogados os destroços
sociais - é a lata de lixo da cultura da sociedade
brasileira. E talvez exatamente por isso ela esteja
mostrando todo o vigor, toda essa força que está
aparecendo hoje pela manhã, que significou
aquele ato, hoje de manhã, das pessoas porta
dores de .defícíêncías mentais e das instituições
que apóiam essa luta e hoje à noite os depoi
mentos dos alcoólicos anônimos e agora sobre
a velhice. E uma coisa que me preocupa, e eu
gostaria de deixar registrado na documentação
desta Subcomissão, é que a velhice é um proble
ma tão sério, neste País, que nós niío temos com
quem dialogar não tem quem representa-Ia a ve
lhice; todos os grupos que por aqui passaram,
todos os grupos que pediram audiência a esta
Subcomissão, até os próprios alcoólicos anôni
mos, ficou registrado o seu pedido para que não
fosse documentado o nome dos representantes
que aqui vieram, mas eles estiveram aqui presen
tes. Nós temos aqui uma teórica, um intelectual,
uma assessora do Ministério da Cultura, que nos
falou sobre as faltas de perspectivas dos velhos,
das pessoas de mais idade da nossa sociedade;
agora, nós não temos com quem dialogar, tama
nho é o medo, tamanho é o estigma da velhice
na nossa sociedade. E falando nisso eu me lem
bro de duas passagens, de dois velhos, de dois
homens de idade avançada que me impressio-

naram muito. Um foi o Pedro Nava, três meses
antes de sua morte, ele dava uma entrevista à
revista Veja, que lhe perguntava, o que achava
da velhice? Qual era a sua sensação com relação
à velhice? Aí ele dizia o seguinte: nA velhice é
como se fosse um carro; a pessoa de idade já
envelhecida é como se fosse um carro em uma
estrada escura. Só que, quando você é jovem,
o carro está com o farol ligado para a frente;
na velhice, os faróis, os dois faróis estão ligados
para trás - eles não iluminam, não dão perspec
tivas para o futuro". É assim que a sociedade
considera o velho, na visão crítica do Pedro Nava.

E um outro depoimento de uma outra pessoa
que admirei muito na nossa sociedade, Alceu
Amoroso Uma, em um dos últimos momentos
dos últimos artigos que ele fez,ele diziao seguinte:
"Na idade dele, não tinha mais condições de fazer
elogios fáceis ele não se permítia nem era permi
tido por toda sociedade, que ele, em algum mo
mento, caísse no rídiculo. Ou ele era rigoroso
e era crítico, ou então cairia no ridículo".

Essa é a percepção da velhice vista numa visão
histórica, em uma visão de não complacência.
É o rigor com a humanidade, é o rigor em termos
filosóficos, em termos críticos, do que significa
a existência, é uma visão existencial, que é levada
de uma forma coerente e autêntica até o último
momento da vida.

Essa visão do Pedro Nava é uma visão muito
dura, agora, ela só pode ser entendida, e estou
fazendo toda essa reflexão aqui, mas no sentido
de deixar algumas sementes para o nosso com
promisso na grande Comissão da Ordem Social.
Porque não temos interlocutores para ouvirem
suas reivindicações, tamanha a seriedade do pro
blema.

E gostaria de dizer o que significa, hoje, a pes
soa ser velha numa sociedade, reafrrmando as
questões que a Maria Leda colocou - "Você é
velho, você significa que, em chegando o mo
mento da aposentadoria, ou até antes, você é
descartado." Não existe li menor diferença entre
os produtos descartáveis inventados na nossa so
ciedade, por uma medida de consumo, de econo
mia de escala, com aqueles que passaram a vida
inteira vendendo a sua força de trabalho.

E o problema é tão sério que, chegando a um
determinado momento, com a aposentadoria,
não nos resta, a essa sociedade capitalista, no
tipo de capitalismo implantado neste País, no pre
sente momento, não nos resta senão impedir que
os velhos de renda baixa, economicamente, não
tendo condições de ter renda própria, que viveram
de salário toda vida, não resta outra condição
a não ser, eles não terem condição de reproduzir
a própria força fisica. É a prova de que, assim,
não legítimamos a eutanásia, mas a eutanásia,
em termos do sistema econômico, é permitida.

E gostaria de dizer o que significa o idoso, em
termos rurais. Venho de um Estado em que 60% ,
66% da população está no meio rural, e me elegi
trabalhando a questão agrária, em tomo da ques
tão agrária. E uma das reivindicações com que
convivo diariamente, mais proximamente, é a
questão dos'velhos que passarem 50, 60 anos
de vida, curvando-se diante de uma economia
primitiva, como é o caso da agricultura do Nor
deste, no Maranhão, e no final da vida recebem
400 cruzados por mês, 500 cruzados eor mês.

Tenho a impressão de que não poderíamos
mais permitir que isso continue acontecendo nes
te País: é a negação de tudo, é a negação de
todos os direitos.

Fica da minha parte somente um lembrete, a
nós, desta Subcomissão, e a todos os Srs. que
estão testemunhando, testemunharam a análise
feita pela Se"Maria Leda, para que, no momento
em que nós nos defrontarmos, na Comissão de
Ordem Social, com as questões dos direitos so
ciais dos mais velhos, dos aposentados, com as
políticas sociais existentes neste Pais, tenhamos
a ousadia de reviveresta análise dura que foi feita
hoje, aqui.

A SRA. MARIA LEDA RESENDE DANTAS
Gostaria de lembrar que não forneci nenhum da
do concreto a respeito, por exemplo, das prisões
domiciliares, da espoliação dos bens dos velhos,
do seu banimento, da sua prisão perpétua, da
indústria da velhice. Não fiz denúncias, porque
quis manter a minha fala não a nível de uma
CPI do idoso, mas de uma reflexão mais concei
tuai a respeito do papel da velhice enquanto signo
da obsolescência, em uma sociedade capitalista,
como uma forma de mobilização das gerações
mais novas e da neutralização da experiência vívi
da por estes. Quero dizer é que, quando V: Ex'"
tiverem necessidade dos dados concretos, aí tere
mos não só alguns documentos, como disse tam
bém, e algumas sugestões de pessoas que pode
rão vir aqui.

Gostaria de acrescentar, do ponto de vista da
não existência dos interlocutores, que eles exis
tem, eles estão aí no Brasil mesmo, e aqui em
Brasília mesmo.

O que ocorreu é que eu quis sair um pouco
daquele limite de família-menor-idoso, no sentido
de que já era urna especialização da questão do
velho, como se fosse uma questão familiar,quan
do é uma questão política. Então, eu quis estar
com V.Ex'shoje.

Agora, os velhos serão ouvidos em outras Co
missões, porque vamos ficar batalhando essa
questão.

E, hoje, estaria aqui, com V.Ex", algumas pes
soas da cidade-satélite do Gama, que vêm produ
zindo, anualmente, alguma reflexão grupal a res
peito de sua situação. E esse grupo que saiu even
tualmente do Gama, que não chegou, porque,
como V. Ex'"sabem, as classes subalternas não
têm muito acesso aos espaços do poder. Então,
eles estão perdidos em algum lugar de BrasOia.
Agora, esses que estão perdido por aí estão com
uma tese escrita em grupo chamada "O Grito",
e que eles teriam lido para V.EX"" Eu teria cedido
a minha palavra, com a concessão de V. Ex', a
esse grupo que foi criado em 1980, na cidade
do Gama.

Nós temos movimentos sociais do porte da
Confederação Brasüeira de Aposentados e Pen
sionistas que, embora se recusem a se identificar
com o critSrio etário, representam a maioria dos
velhos brasüeiros, ou por estarem dentro dela ou
por terem desejo e direito de ingressarem nela.
E que, quando V.EX'" quiserem e puderem, estarei
às ordens para colocá-los em contato, então, com
esse grupo de reivindicação mais polltica, e esses
outros de base, mesmo, de movimento popular
dos velhos.
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o SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Só nos resta
agradecer à Professora Maria Leda Resende Dan
tas pela sua brilhante exposição, por ter nos dado
momentos de reflexão e de aprendizado em cima
dessa questão tão séria do idoso; e, por certo,
tenha a certeza, Sr' Professora, que o seu relato
irá nos auxiliar bastante em cima da nossa função
e do nosso papel de escrever a Carta do Brasil
novo. Muito obrigado. (Palmas.)

Estamos com a presença e, agora, abrindo um
espaço, dos deficientes auditivos, do Sr. Gilson
Borba, Secretário da Comissão de Luta pelos Di
reitos dos Auditivos, Regional do Paraná; da Sr'
Dana Regina e Sousa Campelo, Presidente da
Federação Nacional de Educação e Integração
do Deficiente Auditivo - FENEIDA; também, do
Professor João Carlos Carreira Alves, professor
de deficientes da audição, Diretor da FENEIDA,
o Diretor da Associação Alvorada, Congregadora
dos Surdos; e, ainda, da Professora universitária
Oélia Maria Ignatios Nogueira - Associação dos
Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Para
ná.Alguma outra presença? (Pausa.)

Nós gostaríamos de ver com os participantes
aqui presentes a forma como gostariam que fos
sem encaminhados os trabalhos.

Nós suspenderemos a reunião por alguns mi
nutinhos, até que chegue à Mesa uma forma de
encaminhamento, inclusive a Mesa gostaria de
saber se dispõem de tradutores. (Pausa.)

Convidamos a passar aqui à Mesa, a Professora
C1éliaMariaJgnatiQs-.Nogueira,professora univer
sitária, membro da Associação de Pais e Amigos
dos Deficientes Auditivos do Paraná. Nós também
comunicamos a presença, no plenário, do Padre
José, que servirá de intérprete aos companheiros
auditivos aqui presentes, em todas as manifes
tações deste plenário. «Pausa.)

Concedo a palavra à Professora Clélia Maria
Ignatios Nogueira.

A SR' CLÉLIA IGNATIOS NOGUEIRA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, Srt' e
Srs.

!'vJ receber o convite para depor perante esta
Subcomissão, comecei imediatamente a pensar
numa forma de colocar, de maneira simples, clara
e destituída de paixão, tudo aquilo que nós, pais
de crianças surdas, gostaríamos de dizer aos Srs.
que têm - não diria simplesmente a honra, 
mas sobretudo a grande responsabilidade de ela
borar e aprovar a Constituição brasileira.

Tentei, então, escrever alguma coisa, a fim de
que, aqui, lendo,'eu conseguisse desentravar da
garganta todo o sofrimento, toda a angústia acu
mulada de uma maneira impessoal, sem me des
mancar em lágrimas a todo instante.

Busquei para isso um ponto de partida - a
nossa atual Constituição. Eu, ingenuamente, pro
curei formular proposta sobre artigos e parágra
fos. Qual não foi porém a minha surpresa, que
salvo alterações de redação, para a maior clareza
ou para evitar interpretações errôneas, a atual
Constituição contém muita das nossas aspira
ções, quer em seu corpo original, quer em emen
das, como por exemplo a Emenda Constitucional
n" 12, de 1978, que dispõe em seu artigo único:

"É assegurado aos deficientes a melhoria
de sua condição social e econômica, espe
cialmente, mediante: Primeiro, educação es
pecial e gratuita, assistência, reabilitação e

reinserção na vida econômica e social do
País, proibição de discríminação, inclusive
quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço
público e a salários; possíbilídade de acessos
a edifícios e logradouros públicos."

*É mútil e até seria ridículo ficar aqui pro
vando por A mais B que tal emenda não é cum
prida. Ao deparar com tais situações, fatalmente
a dúvida que aflige a todos nós, cidadãos brasi
leiros, assume proporções fantásticas.

É possível crer na Constituinte? É possível ter
esperança na Constituinte? Leis, temos muitas,
mas e quanto ao seu cumprimento? Surgiu-me
então, a certeza de que é imperativo que se faça
uma proposta antes de qualquer outra.

É necessária a criação, a exemplo de outros
tribunais já existentes, de um tribunal constitu
cional, onde seriam julgados, não somente as
transgressões à Constituição, as inconstituciona
lidades de fato, mas também e, por que não dizer,
principalmente às inconstitucionalidades por
omissão o não-cumprimento das leis pelo própno
Govemo. A Constituição brasileira assegura, em
seu art. 176 - "a educação é direito de todos
e dever do Estado".

Eu tenho cinco filhos, três meninos ouvintes
e duas meninas surdas. Para a educação dos
meus meninos posso fazer opção entre inúmeras
escolas públicas ou particulares, para as minhas
meninas foi necessário um grupo de serviçocriar
uma escola que atende precariamente a 30 crian
ças surdas de 1 a 7 anos, e que se mantém às
custas de promoções realizadas pelos pais, ape
lando à caridade da já tão explorada população
brasileira.

Os surdos então não se enquadram entre os
todos, para quem a educação é um direito e dever
do Estado? É a inconstitucionalidade por omis
são.

Nada entendo de Direito enquanto ciência mui
to menos de Direito Constitucional para ser ho
nesta eu, como a maioria dos brasileiros, e nesta
maioria eu me atrevo a incluir alguns Constituin
tes, sequer conheço a Constituição brasileira, e
portanto, ao invés de correr o risco de propor
matéria não pertinente à Constítuição em forma
de artigos e parágrafos, optei por colocar de uma
forma ampla os problemas por que passa os pais
dos surdos.

Por que não falar dos problemas dos surdos?
Porque eles aqui se encontram e falam por si.
Ouçam bem, eu disse falam por si. Estes que
aqui se encontram pertencem a uma minoria que
teve o privilégio, friso, esse privilégio entre aspas,
de terem sido reabilitados e não pertencerem ao
contingente dos surdos e mudos, a quem é nega
do um dos direitos mais essenciais, o direito à
comunicação, por muitas razões, mas principa
mente pela inconstitucionalidade por omissão.

Falo, pois, pelos' pais, aos milhares de pais de
crianças surdas neste País. Só no nosso Estado,
caro Relator, o Estado do Paraná, está em tomo
de 22 mil e 500 o número de surdos em idade
escolar. Pais que têm que criar e manter escolas
para os seus filhos; pais que não contam com
o acesso à Previdência Social para reabilitação
de seus filhos, pais que arcam sozinhos com o
encargo de formar cidadãos brasileiros; pais que
não têm a oportunidade de sonhar com o futuro
dos seus filhos; pais que só à custa de muito

sacrifício recebem de seus filhos respostas às per
guntas mais banais, como por exemplo: "Como
você foi de escola hoje"?

Para maior clareza de exposição, procurei divi
dir nossos problemas segundo suas caracterís
ticas essenciais. Evidentemente, o preconceito,
a estigmatização, problema de todas as pessoas
diferente também é problema dos surdos. Acre
dito mesmo que a deficiência auditiva seja, entre
toda a menos cornpreendída,

Todos nós podemos imaginar o que é ser cego,
apenas fechando os olhos por uns momentos.
Todos nós nos sentimos em algumas ocasiões
de nossas vida como portadores de deficiência
física, ao ter um braço ou uma pema engessada.
Jamais conseguiremos desligar, fechar os ouvi
dos e imaginar o que significa o silêncio total,
a solidão do silêncio.

Não espero, é claro, que se elimine o precon
ceito por decreto ou pela inserção de artigos na
Constituição. Mas a garantia, de fato, dos direitos
dos surdos, especialmente os direitos à educação,
comunicação, reabilitação e trabalho, certamente
contribuiriam enormemente para a aproximação
surdo-ouvinte, aumentando a compreensão da
surdez pela população, em geral, e consequen
temente diminumdo o preconceito. Afinal, o pre
conceito é inversamente proporcional à com
preensão.

Se os problemas têm origem na incompreen
são e no preconceito, isso não se esgota aí; no
setor educacional, a omissão do Estado é gritante.
O atendimento na rede oficial de ensino, quando
existe, é precário. Consiste, na sua maioria, de
salas especiais, sem recursos físicos e materiais,
e com profissionais sem formação específica, cu
jo objetivo não declarado, evidentemente, é muito
mais retirar as crianças-problemas das classes
comuns do que preocupar-se, verdadeira e con
cretamente, com a sua reabilitação. Além disso,
quando existe esse minimo atendimento, ele
ocorre a partir do primeiro grau, ou seja, após
os 7 anos; época em que, se não foi trabalhada
anteriormente, a criança já está com o seu apare
lho fonoarticulatório no mínimo parcialmente da
nificado. É imperativo, portanto, não só o ensino
pré-escolar, mas, também, a estimulação preco
ce.

Outro ponto de extrema importância dentro do
contexto da educação especial, na rede oficial
de ensino, é que tal atendimento seja sempre
efetuado numa escola comum, ao lado e junto
às crianças ouvintes, evitando-se a segregação.
Não se pode, também, ao se falar, mesmo que
superficialmente sobre a educação de srudos,
passar ao largo da questão dos aparelhos eletrô
nicos. A falta de incentivo às pesquisas que gerem
tecnologia própria, e mesmo métodos de reabili
tação nacionais, nos deixam à mercê de empresas
estrangeiras que, ao nos vender a sua aparelha
gem, muitas vezes já ultrapassadas, nos impin
gem, também, a sua própria metodologia. À falta
de modelos aditivos que promovam o condicio
namento da fala, o surdo tem o seu universo seve
ramente restringido.

Há que se pensar, também, num ensino profis
sionalizante, nas perspectivas de reabilitação pro
fissional do surdo, bem como há que se pensar,
e muito, na responsabilidade do Estado para com
os adultos surdos não reabilitados.
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Embora a questão educacional não se esgote,
absolutamente, no exposto, mister se faz que ou
tros pontos sejam lembrados. Vamos falar um
pouquinho da Previdência Social.

Na reabilitação do surdo, uma das ferramentas
utilizadasé a prótese individual, cujo custo é bas
tante elevado. Muitobem. Se a família é bastante
pobre, existem órgãos governamentais de assí
tência que distribuem, algumas vezes sem um
diagnóstico preciso, próteses auditivas. Além do
risco da utilização de uma prótese não adequada
ao tipo e grau de surdez, o aparelho em si não
resolve o problema. Há necessidade de treina
mento e adaptação, e não há como fazê-loatravés
da Previdência Social. Agora, se a família não é
pobre o bastante, para se enquadrar às famílias
assistidas pelos órgãos governamentais, e nem
tem posses suficientes para arcar com os custos
da reabilitação e das próteses, não tem a quem
recorrer. O Inamps não custeia próteses auditivas.

Um outro ponto relevante. No Brasil já se faz
atualmente, o implante coclear, cirurgia que, em
muitos casos, recupera, no mínimo, parcialmente,
a capacidade auditiva do individuo. O INAMPS
não cobre os custos de uma cirurgia de implante
coclear. No entanto, embora o custo do implante
coclear seja equivalente ao do implante do conhe
cido marca-passo, este último é coberto pelo
INAMPS. É certo que o marca-passo é implantado
em pacientes com risco de vida. Mas, e a quali
dade de vida oportunizada pelo implante coclear,
não deveria entrar no mérito da questão? Real
mente, falta muito a ser conquistado, muito há
que ser feito.

Não pretendo e mesmo jamais conseguiria aqui
e agora exaurir todos os problemas, todas as dis
criminações, todo o sofrimento por que passam
os surdos e seus familiares.Muitacoisa foisequer
mencionada, e tenho também perfeita clareza de
que a maioria das minhas abordagens não são
pertinentes à Constituição, mas são pertinentes
aos Srs, Constituintes; e espero não apenas ter
contribuido como os Srs. mas, principalmente,
ter conseguido sensibilizá-lospara com a nossa
situação. Espero ter conseguido mostrar-lhes que
existem milhares de cidadãos brasileiros surdos
com problemas, com necessidades, com reivindi
cações e, sobretudo, com direitos, sim, Srs., com
direitos, que nós, os milhares de cidadãos brasi
leiros pais de surdos não podemos suprir. Esta
mos atentos e esper,amos muito dos Srs., e em
nome das minhas filhas e de todos as crianças
que ainda não podem, mas esperam poder um
dia dizer obrigado, agradeço. (Palmas.)

O SR. RELATOR (AlceniGuerra) - Eu preci
sava lhe dizer, Professora, que a senhora toca
com o meu orgulho de paranaense. Foi uma bela
exposição, tantc na forma como no conteúdo.
A Sr"abordou um tema que eu havia me referido
aqui, pela manhã, e que cada veztoma mais espa
ço na minha cabeça, na minha mente, quando
eu penso nas minorias, especialmente nos defi
cientes, que é a inconstitucionalidade por omis
são.

Acho que esse, Constituinte Sabóia, pode ser
o grande avanço que'hós vamos propiciar à esta
Constituição. E me parece que a nascente dele,
a vertente, vaiser esta Subcomissão. Quanto mais
eu leio, e me entuasiasmei com as suas calorosas
palavras, mais eu vou cristalizando a certeza de

que é o momento de nós colocarmos na Consti
tuição esse aspecto; obrigarmos, pela força da
LeiMaior,aos governantes e ocupantes de cargos
executivos do Governo ou não, apenas que pos
sam ser responsabilizados pela omissão.

Ademais, quero cumprimentá-Ia, pois a Sr' fa
lou aqui com a voz candente de que sofre na
alma o problema. A sua referência à obrigato
riedade do Estado em prover a educação foimuito
boa, poderá sair daqui. Não quero antecipar o
pensamento dos Srs. Constituintes, mas quase
com a certeza de que pelo menos este aspecto
nós haveremos de consertar, porque me parece
já, ouvida a opinião dos Constituintes, essa é uma
opinião cristalizada aqui na Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Professor
o seu depoimento foitão bonito que nós entende
mos, o Relator e a Presidência, de interromper
os pronunciamentos e os testemunhos dos auditi
vos, e nós, então, retomamos, agora, com o pro
nunciamentos do Sr. Gilson? Qual é a ordem?
(Pausa.) O Sr. Gilson Tostes Borba, Secretário
da Comissão de Lutas pelos Direitos dos Defi
cientes Auditivos, Regional do Paraná, a quem
concedo a palavra.

O SR. GILSON TOSTES BORBA - Antes de
mais nada, desejo uma boa noite ao Sr. Presi
dente, ao Sr. Relator e ao demais Constituintes
que estão aqui presentes.

E ao mesmo tempo agradecer o convite que
recebi para participar do debate aqui, mas como
a chamada foi feita em cima da hora, não para
me aprofundar mais no que eu queria falar. Vou
falar sobre o desejo que o deficiente auditivotem
em relação à Constituinte.

O desejo do deficienteauditivoé que as propos
tas que nós mandamos para Subcomissão de
Deficientes Auditivos fossem aprovadas pela
Constituinte, porque é uma maneira de o defi
ciente auditivo conquistar um lugar que ele quer
ter na sociedade, de um modo geral.

Uma das ambições do deficiente auditivoé que
ele possa ter o mesmo espaço que as outras pes
soas têm, e não ser rejeitado. Existem várias leis
que dedicam uma parte de um emprego, algumas
repartições públicas, para os deficientes de um
modo geral. Mas tendo uma percentagem reser
vada aos deficientes, é muito difícil que o defi
ciente auditivo consiga obter alguma percenta
gem Nós temos notícia de que os deficientes
são empregados, mas a maior parte dos deficien
tes empregados o são de área de deficientes físi
cos e da área de deficientes visuais.É muito dificil
acontecer que alguma empresa, autarquia, ad
mita o deficiente auditivo, tudo isso pelo simples
fato que uma palavra resume tudo - a comuni
cação. Porque para um deficiente físico e o defi
ciente visual é muito fácil as pessoas entrarem
em comunicação com eles e dizeralgo a respeito
do problema do deficiente. Mas, em relação ao
deficienteauditivodificilmenteisso ocorre, porque
ninguém, na minha maneira de dizer,tem alguma
cancha de se comunicar com o deficiente audi
tivo,e é aí que se discrimina o deficiente auditivo.

Uma vezfiqueisabendo que existem vários defi
cientes auditivosque se sentem revoltados porque
não conseguem ter o mesmo direito que o defi
ciente físicotem e o deficiente visual, em matéria
de arrumar emprego. Inclusive, no ano passado,
em Curitiba, nós fizemos um encontro de pais

e de professores, inclusive o Dr. Paulo Roberto
esteve lá e debatemos a respeito dos deficientes
auditivos.

Num contexto geral, a minha opinião é a se
guinte: realmente o deficiente auditivo é muito
discriminado. Não lhe dão oportunidade, não lhe
dão chance de mostrar o que pode ser ou que
as outras pessoas pensam que ele não pode ser.
Existe muito paternalismo. O deficiente auditivo
quer ter condições por si mesmo de provar que
pode concorrer, nas mesmas proporções que os
outros deficientes. É por isso que estou aqui para
conversar sobre este problema.

Nós fizemos vários debates e encontros no Pa
raná, em que de um modo geral o único problema
que é unânime em todos os debates é o seguinte:
a falta de apoio da Constituição, seja ela federal
ou estadual, e até municipal. Porque em Curitiba,
estou falando de Curitiba porque sou de lá, não
sei como é em outros Estados. Lá em Curitiba
tem uma lei que destina uma percentagem de
vagas numa empresa pública para os deficientes.
Agora, dentro desta percentagem não discrimina
qual é a porcentagem para deficientes físicos, vi
sual ou auditivos, quer dizer, é uma percentagem
de um modo geral para deficientes. Mas no fim
das contas o deficiente auditivo não tem percen
tagem nenhuma dentro desta percentagem. Não
tem chance para nada.

Primeiro porque muitos pensam, e vão pensar
sempre, que pelo fato de uma pessoa ser defí
ciente auditivo eles acham que não vão ter condi
ções de chegar perto da pessoa e falar: "Você
fez assim e assim". Porque se o deficiente não
entendeu a primeira vez,vaiter de falara segunda
vez, terceira, quarta, até a pessoa entender, real
mente, o que a outra pessoa está querendo dizer.
Isso dificulta muito a outra parte. Agora, no caso
do deficiente físico é diferente, falou uma vez o
pessoal pega, e o deficiente visual também.

Exite uma coisa que muita gente não sabe e
que eu gostaria de dizeragora. A maior qualidade
do deficiente físicoé ter um OUVIdo mais apurado
e a mente mais apurada, também. O deficiente
visual, a maior qualidade do deficiente visual é
o ouvido. Porque quando odeficiente visual ouve
uma coisa ele capta na memória e grava sempre.

Agora, a maior qualidade do deficiente auditivo
é o que muita gente não sabe, é a visão. A visão
do deficiente auditivo é o ouvido do deficiente.

Se alguma pessoa chegar perto do deficiente
auditivo e conversar com calma, de frente para
a pessoa, o deficiente auditivo vai ouvir, entre as
pas, com os olhos. É isso que muita gente não
percebe e parece que não entende. Eles têm falta
de paciência em conversar com o deficiente sobre
certos problemalr.- - . ---

Posso falar com experiência própria, porque
fizconcurso para o Banco do Brasil,fui aprovado,
mas no exame médico, o médico do Banco do
Brasilqueria reprovar-me, porque ele achava que
pelo fato de ser deficiente auditivo eu não teriaI

condições de trabalhar no Banco do Brasil;então
ele me encaminhou para o otorrino. Descrevi o
problema para ele, e ele me disse: "Se até hoje
você mostrou condições de fazer o que você fez,
também terá condições de fazer alguma coisa
dentro do Banco do Brasil". Só pelo relatório do
médico otorrino eu consegui ser aprovado para
o Banco do Brasil.Este é um caso à parte porqu~ ..
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tem muita empresa, muita autarquia que não acei
ta os deficientes auditivos,porque acham que eles
não têm condições de trabalhar; pelo contrário,
acho que não têm condições pelo simples fato
que não darem chance de eles demonstrarem
que têm condições. É por isso que a nossa pro
posta para a Constituinte é a de que os direitos
devem ser iguais para todos os deficientes, seja
ele auditivo,visual ou fisico,e que tenha a oportu
nidade de mostrar a mesma capacidade que os
demais deficientes. Porque acho que a discrimi
nação está sendo muito grande e nós estamos
querendo acabar com essa barreira, que é a da
c:IIIc:riminação. Lutando, por nós mesmos, vai ser
multo difícil, porque é muito difícil ter apoio de
alguém que entenda mesmo o problema do defi
ciente auditivo e que dê apoio aos mesmos. Ago
ra, com este debate da Subcomissão sobre os
deficientes, a nossa área espera que muita coisa
possamudar aqui no Brasil,mudar para favorecer,
e não para discriminar mais ainda, porque tem
muitos surdos ou deficientes auditivos revoltados
por esta atual situação de coisas. Situação de
coisas que muitos deficientes auditivos não que
rem aceitar, mas são obrigados a aceitar, porque
não têm oportunidade de entrar e mostrar que
podem fazer alguma coisa de um modo geral.
Nós esperamos que, com este encontro, com este
debate, possa sair alguma coisa em nosso favor,
nAo em maior parcela, em detrimento do defi
ciente físico e visual,apenas queremos uma com
preensão igual a que o Constituinte dá aos outros
deficientes. Só isso. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Com a pala
vra a SI'" Ana Regina de Souza Campelo, Presi
dente da Federação Nacional de Educação e Inte
gração do Deficiente Auditivo- FENEIDA.

ASRA ANADE DE SOUZACAMPELO - Boa
noite. Eu gostaria de esclarecer que o que me
faz diferente é o fato de eu ter uma surdez profun
da. Sou Presidente da Federação Nacional de
Educação e Integração do DeficienteAuditivo. Es
ta Federação conta com 40 Associações de Sur
dos e com mais de 300 escolas especializadas
que trabalham com surdos. Apropostada Federa
çãoé de acabar com as discriminações de surdos,
principalmente nas escolas especiais, onde têm
muitos professores que trabalham para si próprios
e trabalham para os surdos, mas não conhecem
os problemas dos surdos em profundidade. Por
exemplo: como Gilson acaba de falar, a maior
dificuldade que o surdo tem é a da comunicação.
É realmente verdade que os surdos têm sua pró
pria linguagem, sua própria estrutura, têm seu
português diferente dos ouvintes. Mas como a
educação especial para introduzir o português pa
ra os surdos não é suficiente, os surdosvêm traba
lhando muito para conseguir um espaço ou lutan
do contra as discriminações não só na educação,
mas também na família. Há falta de apoio de
pais, falta de apoio do Governo; uma forma de
conscientização quanto aos problemas dos sur
dos perante a sociedade brasileira; educação s0

cial; esporte; trabalho ...
Quero propor aos Constituintes aqui presentes,

ao Governo, ao Presidente da República, que pro
curem sempre a comunidade dos surdos, encon
trando as soluções certas para formar uma Cons
tituição certa. Há muitas falhas, omissões, porque
pensam como antigamente: o surdo era conside-

rado excepcional. O surdo e o excepcional são
pessoas diferentes. Os surdõãfêm capacidade
de trabalhar e têm mentalidade diferente do ex
cepcional. O excepcional não pensa e tem o apoio
dos pais. Mascom o surdo tem na verdade muito
patemalismo, não deixando os surdos falarem.
O surdo pensa, mas não pode falar porque não
tem comunicação com os ouvintes. Parece ter
uma parede muito grande.

Eu, na qualidade de Presidente da Federação,
estou tentando diminuir a parede de comunica
ção, pensando integrar mais e mais os surdos
com os ouvintes, visando mais a importância nes
te momento da Constituição brasileira, para me
lhorar as condições dos surdos. Eu e todos os
surdos do Brasil desejamos e queremos que te
dos tenhamos os mesmos direitos e oportuni
dades iguais como os ouvintes e, assim, acabar
as discriminações. É só isso que nós desejamos.
Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra a Tereza Cristina Lago Barbosa Silveira,
Presidente da APADA, Associação de Pais e Ami
gos dos Deficientes Auditivos.

A SRA. TEREZA CRISTINA LAGO BARBOSA
SILVEIRA - Sou Presidente da Associação de
Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos aqui do
DistritoFederal, e sou mãe de duas crianças defi
cientes auditivos, uma de 8 anos e um de quatro
anos, das quais o mais velho além de deficiente
auditivo tem tabém paralisia cerebral. Estávamos
escutando as reivindicações dos deficientes audi
tivos, e nada melhor do que eles para dizer o
que necessitam. A barreira da comunicação, real
mente é muito séria, percebemos o quanto é dificil
para o surdo se comunicar, mesmo o surdo bem
treinado nem sempre ele consegue uma lingua
gem boa, tenho exemplo de dois surdos aqui que
têm uma linguagem muito boa, mas isso não
é freqüente, mesmo em surdos bem treinados;
e uma batalha que os deficientes auditivos têm
é que a linguagem dos sinais seja aceita, e a
maneira que essa linguagem fosse aceita que pu
dessem haver cursos para intérpretes de deficien
tes auditivos.

Nós tivemos aqui em Brasília há poucos dias,
um curso para deficientes auditivos, organizado
pela nossa Associação, e de repente sendo pai
de surdo, vemos como é bom começarmos a
nos comunicar melhor com eles. Então, uma me
neira que quebraria essa barreira é que mais e
mais pessoas tomassem conhecimento da lin
guagem dos surdos, que houvesse cursos para
pessoas ouvintes serem intérpretes, e que essa
interpretação da linguagem dos sinais fosse reco
nhecida como profissão, e que depois estes intér
pretes fossem colocados em lugares onde os sur
dos pudessem haver necessidade deles, como
em rodoviárias, aeroportos, hospitais; isso seria
a maneira de quebrar essa barreira de comuni
cação. Seria benéfico se mais e mais pessoa apre
dessem a usar a linguagem dos sinais.

Uma coisa que os deficientes auditivos vêm
batalhando muito é a obrigatoriedade para legen
da nos meios de comunicação, na TV.Realmente
eles ficam totalmente à parte de um meio de
comunicação muito importante. Se não tiver al
guém que esteja conseguindo traduzir para eles
ou passar para eles no que eles estão interes-

sados, eles perdem essa parte; essa legenda na
'TV passa somente de madrugada, mas nos jor
nais, nos filmes mais cedo eles não têm esse
acesso a esse meio de comunicação.

Na escolarização também se encontra uma bar
reira muito grande com o número de vagas sem
pre muito limitado nas escolas do Govemo. E
nas escolas particulares também econtramos
uma barreira, e quando chegamos lá para colocar
um filho surdo, procura-se várias escolas e na
maior parte delas não conhecem como lidar com
surdos. Nas escolas do Governo notamos que
o número de vagas é limitado. E se ocorre de
uma criança, além de deficiente auditivo, ter al
gum outro problema, como o caso que enfrentei
agora: estou com um filho de 8 anos, em que
se procura um tratamento para ele, em uma esco
la pública; lá ele é avaliado e a pessoa chega
e me diz: "Sinto muito mas a nossa escola não
tem como recebê-lo; a nossa escola não tem con
dições de receber uma criança com deficiência
desse tipo". E como se fica nesta hora?

Acho que a pessoa deficiente tem que ser vista
como um cidadão com todos os direitos dos ou
tros cidadãos. Esta é a proposta principal que
o Constituinte deve ter, de que o deficiente, de
uma maneira geral, é um cidadão brasileiro com
todos os direitos, -com os quais o Estado tem
obrigação.

E a maioria das reivindicações por parte dos
deficientes auditivos é o que eles realmente sen
tem. Ninguém melhor do que eles para falarsobre
suas deficiências. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Agora convi
damos o professor João Carlos Carreira Alves,
professor de deficientes da audição, Diretor da
FENEIDA, e Diretor da Associação Alvorada,Con
gregadora dos Surdos.

O SR. JOÃO CARLOS CARREIRA ALVES _
Boa noite. Serei breve, exatamente como eu gos
taria que fosse o novo texto constitucional. Consti
tuinte é uma palavra que se refere a todo um
processo com vistas à elaboração denominada
Constituição.

Até agora, em um dado momento, o grande
problema de uma Constituição no Brasil é o seu
cumprimento. Por isso, nos meus sonhos, eu gos
taria que a palavra, em termos de Brasil fosse
outra, "conscíentuínte", um neologismo que re
presentaria o processo global de conscientização
e morallzação do Parlamento, do Executivo e do
Judiciário. O exemplo deve vir de cima; um novo
texto constitucional não é suficiente, em termos
de Brasil fica faltando a disposição efetiva para
o seu cumprimento.

Apesar do meu aparente pessimismo, tenho
esperanças, esperanças de ver filmes pela televi
são com legendas, um direito garantido por lei
que o próprio Governo não cumpre em suas emis
soras oficiais;esperanças de ver os meus amigos
e alunos surdos compreenderem o noticiário de
televisão através de sua linguagem e de gestos,
direito garantido e não cumprido; tenho espe
ranças de ver os srs., nossos representantes, exi
gir, sem deixar de dar exemplo, que o Governo
pare de ter o direito inconstitucional de violar a
Constituição. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obri
gado ao professor, e agora nós gostarfamos de
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ouvir um homem que nós já conhecemos cons
tantemente nos nossos encontros nacionais de
pessoas portadoras de deficiências, um homem
que em todos os encontros sempre faz sinais,
e nós até o presente momento, não tínhamos
ainda a oportunidade de vê-Io falar. Convidamos
e ao mesmo momento agradecemos a sua pre
sença, como intérprete, o Padre José Rinaldi.

Só que nós solicitamos que ao mesmo tempo
em que falar continue interpretando, para que
a Ana Regina consiga entendê-lo.

O SR. PADRE JOSÉ RlNALDI- Sou o padre
José Rinaldi, e convidado neste momento, sem
ter preparado nada. Sou diretor de uma escola
especial de Brasíliado CEAL,e faço parte também
da Associação de Pais e Amigos de Deficientes
Auditivos. Peço desculpas, eu também como os
deficientes auditivos, porque o meu português é
um pouco diferente do português de todos os
brasileiros, eu sou estrangeiro, não sou brasileiro.
Pode ser que saiam muitos erros de português.

Convivo com o problema, desde 1973, seja na
Itáliacomo aqui no Brasil,convivendo com essas
pessoas, com esses cidadãos, iguais a todos nós,
acho que aprendi muito das lutas delas e dos
nossos medos em relação a elas. Nós, como ou
vintes, temos medo. Falou-se de discriminação,
se falou de separação, se falou de integração,
mas não deveriam existir essas palavras se nós
considerássemos o surdo como gente, como pes
soa, mas, infelizmente, isso não acontece aqui,
como no mundo afora.

Acho que o problema deveria ser enfrentado
partindo do grande assunto da prevenção. É inútil
gastar dinheiro para recuperar, quando ele pode
ria ser gasto muito melhor na prevenção, evitando
problemas sucessivos, evitando problemas a nível
monetário e, principalmente, a nível humano, de
sofrimentos. Falou-se do sofrimento das famílias,
falou-se do sofrimento das pessoas portadoras
dessa deficiência. Deveríamos, primeiramente, fa
lar, discutir, colocar em todos os itens da Consti
tuição saúde, prevenção dos acidentes de traba
lho, educação sanitária. Deveria haver itens, su
gestões que possam evitaro surgimento de todas
essas deficiências.Estamos falando da deficiência
auditiva: as causas, as pesquisas que o nosso
centro audiológico também faz em que falam
muito claro que são causas que poderiam ser
evitadas, do t6xico;então, é um problema da clas
se médica, como a consangüinidade; um proble
ma o de sensibilização a nlvel social; tem outras,
que estou esquecendo agora, como a rubéola.
nos primeiros três meses de gravidez; fizemos
campanha contra o sarampo, fizemos campanha
contra outras doenças. Por que não fazer contra
essa também, que evitariao nascimento de crian
ças surdas, com todos os seus problemas que
isso comporta. A prevenção, é um dos problemas,
mais importantes e deverá ser enfrentado.

Logo depois vem a reabilitação, se não puder
mos evitar 100%, então teremos que tomar co
nhecimento e a responsabilidade devida para com
as crianças portadoras de deficiência auditiva.
Aqui já se falou bastante do problema da reabili
tação, do problema da educação especial. Quero
frisar neste aspecto, neste momento, que o pro
blema é a integração social mesmo na idade esco
lar.Numa experiência que estamos fazendo desde
1973, o ano em que foi aberta a nossa escola.

em que a criança surda, a criança portadora de
DA tem condição de ser preparada adequada
mente para viver,conviver com a criança normal
numa escola normal. Mas a sensibilidade social
e muito fraca, nós temos problemas de aceitação,
temos os problemas por parte de professores,
diretores, de pais de crianças de ouvintes que
têm medo de aceitar nossas crianças portadoras
de DA, como se deficiência auditiva possa pegar
nas outras crianças. Há uma falta de conscien
tização que é terrível.Tudo isso implica um atraso
na integração social; se a criança é desligada ou
tirada da família para a área de reabilitação, se
a criança não tem condição, não tem oportu
nidade de entrar no momento da escolarização
será muito mais difícil depois, no momento do
trabalho. Infelizmente,também a rãvelde trabalho,
nem sempre tem respaldo legal. Nós, aqui em
Brasília, já falamos da nossa situação; é muito
na base da boa vontade, do conhecimento pes
soal que nós temos, ou que as assistentes sociais
também têm num trabalho que fazem num outro
trabalho a nivel de Fundação do Serviço Social.
Isso vai assim, com toda boa vontade, com todo
o medo, com todo receio, com toda humildade,
sabendo que mesmo apanhando de vezem quan
do patadas na cara, nós vamos lutar,vamos conti
nuar lutando. Mas não tem nada que se possa
dar aquele reforço que deveria expressar a cons
ciência que o DA é igual a um cidadão qualquer;
o DA tem o mesmo direito não somente de ou
tros deficientes como se falou aqui, mas de qual
quer outra pessoa. Quando falo de direito igual,
quero sempre acrescentar uma outra coisa, não
só direito, porque DA tem direito como todos
nós de ver a televisão, ma'>não têm a condição
para "ver" a televisão, para viver esse seu direito.
Ele tem direito à comunicação, mas ninguém ou
muito poucos, dão-lhe a possibilidade de viver
a comunicação. A Lei rr 5.692 diz que toda a
criança tem que ter as oportunidades e as condi
ções iguais. Então, não é só dizer que eles têm
direitos,temos que dar-lhes as possíbdldades para
que esses direitos possam ser vividos. Falou-se,
nas reuniões que fizemos com os pais, que quan
do tem concurso, o surdo nunca passa e nem,
quando tem vestibular. Nós tivemos um rapaz
que passou no vestibular e fomos lá como quem
pede esmola, no sentido de que os professores.
que deveriam corrigir as provas, que tivessem um
carinho especial, na correção da redação, porque
o surdo profundo, mesmo sendo escolarizado,
tem uma redação cheia de erros. O português
dos surdos é diferente do português dos ouvintes.
Não é preciso dizer que o surdo tem o direito
de fazer o vestibular, eu sei, mas não tem chance
de passar no vestibular por esse problema. Tem
o direito de ver todos os fllrnes da televisão, como
todos os outros, mas quando são traduzidos de
outras línguas a leitura labial não serve para nada,
porque falam em inglês, em italiano,em espanhol.
São direitos somente escritos no papel, que não
têm nenhuma outra ajuda para que eles possam
de verdade viveresses direitos. Para a integração,
muitas vezes esta é uma palavra muito bonita
que nós usamos, mas que não tem respaldo na
prática.

Falei bastante emocionado, porque fui chama
do no último momento, mas esses momentos
acho que têm que entrar em todos os momentos
da Constituição: a prevenção, a reabilitação e a

integração. São os três pólos que deveriam escla
recer a todos os brasrleíros, partindo para uma
conscientização de todos sobre o problema dos
DA, dos portadores de deficiência auditiva como
os portadores de qualquer outra deficiência.Muito
obrigado. (Palmas)

O SR.PRESIDENTE(IvoLech)- Muitoobriga
do, Padre José Rínoldí.

Passamos a palavra aos Srs. Constituintes para
colocar suas impressões, ou mesmo questiona
mentos aos Srs. Depoentes. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sala
tiel Carvalho.

O SR. CONSmrnNTE SAlATIELCARVALHO
- Sr. Presidente, nós temos tido o privilégiode
ouviratentamente as colocações feitas,aqui, hoje,
tanto na parte da manhã como à tarde também.
E hoje realmente nós sentimos a compensação
por termos ficado nesta Subcomissão e, foi até
melhor, o acaso de nós ficarmos nela inicialmen
te; inicialmente a nossa preferência era pala Sub
comissão da Ordem Social, e depois descobrimos
que nosso nome estava nesta Subcomissão. Na
verdade os depoimentos que nós ouvimos, por
parte dos nossos convidados, são depoimentos
que expressam uma realidade que às vezes nós
tentamos esconder.

Logo que foram definidas as Subcomissões,
e quando num grupo de colegas Parlamentares
eu dava informação que estava nesta Subcomis
são - apenas um detalhe para vermos como
realmente o problema é encarado por todas as
classes que integram a nossa sociedade - um
colega me falava: "Puxa, quem foi seu padrinho?"
Ele achava, realmente, que era uma das Comis
sões com muito valor. Depois, numa roda de
amigos, quando eu falava que estava nesta Sub
comissão, os amigos falavam: "Puxa, realmente
você está numa Subcomissão mesmo".

De forma que, realmente nós sentimos, diante
das colocações que são feitas,que é um problema
muito mais de conscientização. A nossa Consti
tuição atual está aí,explicitandocom muita clareza
que todos são iguais perante a lei;a nívelconstitu
cional não deve realmente haver nenhuma forma,
nenhum tipo de discriminação. Mas nós vemos
depoimentos, que estão sendo dados aqui com
muita força, que, realmente, o grande problema,
a grande questão que envolve as minorias, esses
segmentos sociais que são relegados a segundo
plano, são problemas de conscientização e de
falta de informação, até. Eu como integrante da
grande maioria, da grande massa de brasileiros
que têm a felicidade de não ter problemas como
os representantes desses vários segmentos des
sas minorias, que aqui estiveram, e colocaram
o que nos admiram multo, inclusive a força de
espirito, a garra de realmente viver uma vida que
procura se integrar ao restante da sociedade. Nós
sentimos uma oportunidade como esta, nós te
mos de dialogar, de ouvir essa pessoas, de ouvir
testemunhos, experiências próprias, então isso
nos sensibiliza.

Realmente, quando eu falo que eu não alcan
çava, por falta dessas informações, amaqnítude,
a amplitude desses problemas que realmente en
volvem esses nossos irmãos brasileiros, que vi
vem realmente privações de toda ordem, pelo
fato de serem portadores de algum tipo de defi·
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ciência ou pelo fato também de pertencerem às
chamadas minorias.

De forma que, eu acho que o momento, a opor
tunidade que nós temos aqui na Constituinte,
mais especificamente aqui na nossa Subcomis
são, é assim uma oportunidade raríssima que,
realmente, a sociedade brasileira seja motivada,
seja sensibilizada; nós vimos que a discriminação
parte dos mais variados segmentos, inclusive dos
próprios meios de comunicação que impedem,
como foi mostrado aqui, agora a pouco, os defi
cientes auditivos de terem acesso às informações
como nós temos.

Então, a minha proposta, depois desta análise
rápida, seria que n6s pudéssemos aproveitar esse
momento, raro, na história do nosso Pais, de nós
procurarmos levantar essas questões. Eu fico até,
não somente sensibilizado mas até emocionado,
com a riqueza de detalhes, com as colocações
que estão sendo feitas aqui, dos dramas que são
vividos pelas próprias pessoas que estão envol
vidas com esses tipos de problemas, e eu quero
dizer que nós temos inclusive, não somente a
oportunidade como a missão, a responsabilidade,
de dar uma resonância a todas essas colocações
que estão sendo feitas aqui na nossa Subcomis
são.

Ontem eu tive a oportunidade de ver, pare
ce-me, no Jornal de BrasiIia, uma colocação
do nobre Presidente tentando ressaltar a impor
tância desta Subcomissão. Fiquei feliz com aquela
matéria no jornal, uma das poucas matérias sobre
a nossa Subcomissão, quando realmente a maior
parte dos espaços na imprensa, nos meios de
comunicações, são destinados a outros assuntos.

De forma que, nós temos aqui uma oportu
nidade ímpar de dar ressonância, de darmos o
peso que realmente merecem as questões que
estão sendo colocadas aqui, até porque como
o problema não é legal, não é problema de lei
e não se restringe simplesmente ao que estiver
definido na nova Constituição, como é um proble
ma de conscientização, a nossa missão não vai
se esgotar só no aspecto constitucional, no pro
cesso constitucional, porque ela realmente ultra
passa os Ilmites desse processo constitucional,
e nós que estamos envolvidos aqui, pejo menos
os Constituintes que estão freqüentando com
mais assiduidade estes depoimentos e estas reu
niões da nossa Subcomissão, eu acho que nós
teríamos historicamente essa responsabilidade.
Porque nós temos uma tribuna permanente, pelo
menos durante esses próximos 3 anos e meio,
teremos uma tribuna, nós teremos a imprensa,
nós teremos os meios de comunícação, enquanto
que o horizonte, o espaço dos representantes des
sas minorias, átê pelo fato de já serem discrimi
nados, eles não teriam a oportunidade que nós
vamos ter, não somente agora na Constituinte
mas mesmo depois de realmente dar seqúênçia
a esse processo de conscientização.

Realmente é lamentável nós analisarmos o as
pecto de individualismoque existe na consciência
do brasileiro, e eu acho que exatamente é uma
hora muito importante e de minha parte eu posso
dar o testemunho pessoal de que realmente tomei
um gosto muito profundo por esta Subcomissão,
pelos problemas aqui tratados, até por questão
de formação cristã. E com relação à imprensa
do meu Estado, sempre que possível eu tenho, /
em Pernambuco, procurado fazero máxim~n-

tro do que está ao meu a1cançe, de procurar dar
ressonância àquilo que está sendo tratado aqui,
às questões que estão sendo trazidas aqui a esta
Subcomissão.

Deixo apenas como sugestão para os demais
colegas aqui presentes, que, em verdade, nós pos
samos dar a repercussão que merecem todas
as questões que estão sendo realmente colocadas
aqui. Que esta gente, creio que, pela primeira
vez, como foi inclusive testemunhado por alguns
aqui, estão tendo a oportunidade de trazer ao par
lamento brasileiro,que é a tribuna nacional, essas
questões verdadeiras, questões torturantes, mas
sacrantes, difíceis de serem enfrentadas e que,
realmente, só sabem expressar a profundidade
dessa angústia de quem vive envolvido com esse
tipo de problema.

Fica, portanto, o meu apelo de que nós possa
mos dar ainda mais ressonância a este assunto;
que não tenha sido apenas ontem, mas que não
somente o nobre Constituinte Alceni Guerra e ou
tros colegas que aqui estão, como o nosso presi
dente da nossa Comissão, que nós possamos
realmente dar-lhe a repercussão que merece.
Acredito que o caminho da conscientização será
muito mais importante do que aquilo que vier
a ser colocado na nossa Constituição. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Muito bem.

Com a palavra o Constituinte Nelson Seixas.

o SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Como falou o colega Constituinte Augusto Carva
lho, nós estamos aqui com poucos depoentes,
poucos Constituintes, poucas pessoas, e é um
momento assim sobretudo de conscientização,
como ouvimos aquela mãe que falou ao começo,
dando-nos um depoimento assim bem contuden
te, e achei que este é o momento da Constituinte
ir aos meios de comunicação.

De modo que, este é um aspecto e quero pedir
ao presidente da Comissão e ao presidente da
Subcomissão que chamaremos a atenção de que
não iremos ser uma Subcomissão! Vamos ser
uma Comissão de um valor humano transcen
dental.

É óreclamo que eu gostaria de fazer à Consti
tuinte, que chegue até ao Presidente da Consti
tuinte essa falta de contato, de conscientização,
ou seja, de que nós estamos perdendo uma opor
tunidade muito grande.

Eu, embora como médico e pai de dois retarda
dos, vivo há 23 anos lidando com o problema
da pessoa deficiente, não gosto da separação dos
deficientes, .não gosto da separação de excep
cional de outra deficiência, dá-me impressão de
que há preconceito entre nós mesmos. Nós mes
mos criamos barreiras entre nós, deficientes, co
mo se fosse uma coisa feia ser retardado. É para
isso que gostaria de chamar a atenção das pes
soas portadoras de outras deficiências que não
a deficiência mental.

Meus filhos,infelizmente,não poderão fazer co
mo aqueles deficientes auditivos que aqui fizeram
suas colocações. Ainda hoje de manhã tivemos
a sorte de ouvir depoimentos de dois deficientes
mentais de nívelbom. Mas aquelas de nívelmode
rado, severo e profundo certamente não irão ter
essa oportunidade de comunicação, de colocar
o que acham da vida, se são felizes ou não. A

felicidade é o que nós,pais, mais almejamos para
nossos filhos, ou seja, eles estarem bem neste
mundo.

Gostaria que procurássemos mais os nossos
pontos de convergência do que as nossas diver
gências; e que fizéssemos uma compatibilização
de propostas. Fizemos uma série de propostas
da Federação Nacional das APAEs, porque excep
cional, repito, não é só retardado - ele é exceção
à regra - tanto é o super como o subdotado.
E de encontros nacionais de entidades de pessoas
portadoras de deficiências, conselhos e coordena
dorias também saíram várias propostas, em nú
mero de 14. Vamos compatibilizar essas propos
tas, para ver onde elas falham, o que têm em
comum, para que tenhamos, assim, um trabalho
eficiente.

Gostaria que a Sra., como mãe, entendesse
também a minha posição de pai. Também estou
preocupado com o futuro. Vimà Câmara Federal
especialmente como pai. Se conseguir transmitir
aos meus companheiros Constituintes qual é a
situação de nós, pais de excepcionais, já me darei
por bastante satisfeito e por cumprida a minha
missão.

Era isso o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA·
BÓIA- Queria agradecer a vocês, dizendo muito
obrigado.

Enquanto vocês falavam, fiquei meditando so
bre este dia de muitas emoções, de coisas muito
duras que ouvimos aqui hoje, mas que são a
realidade do nosso País, e a realidade das minorias
que não são ouvidas.

Uma coisa me impressionou muito: continuem
nessa luta, pais e mães que estão com o grito
atravessado; continuem nessa luta que um dia
seremos capazes de fazer com que as elites brasi
leiras, as oligarquias que mandam neste Pais, que
são donas deste País, sejam capazes de abrir seus
ouvidos e seus corações ao grito de tedos nós.
E isso estamos aprendendo com vocês. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Com a pala
vra o nobre Presidente da Comissão Temática
da Ordem Social, que nos honra, nesta oportu
nidade, com a sua presença.

O SR. CONSTITUINTE EDME TAVARES-A
democracia é um momento, é a essência e o
fundamento maior. S6 acredito na democracia
quando forem assegurados todos os direitos. E
por acreditar no homem é que estou áqui, nesta
Subcomissão, que pode parecera este Congresso
Constituinte uma das menos importantes. Mas,
para a sociedade brasileira e para nós, Consti
tuintes, esta Subcomissão se enquadra entre as
mais importantes na HistóriaConstituinte do País.
Porque é nesta Subcomissão que está o objetivo
maior de uma conquista de tanto tempo. É a
conquista das minorias, que sempre foram colo
cadas à margem desse processo democrático e
dos direitos inalienáveis dos cidadãos brasileiros.

Aqui" fui feliz ao chegar e ao participar, nesta
tarde, desta reunião da Subcomissão. Não tive
o prazer de ouvir a Maria Leda Resende, mas,
no final da-sua palestra e pelas intervenções que
foram feitas, pude testemunhar o esforço de uma
mulher na luta pelos mais esquecidos, que são
os idosos neste País.
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Aqui,pude testemunhar o exemplo de uma mu
lher, vivendo e convivendo em casa e fazzendo
do seu sacrifício e da sua angústia o grito de
liberdade, o grito dos direitos daqueles que não
têm o privilégio de ouvir.A Clélia Ignatios trouxe
um depoimento da maior sensibilidade e trouxe
um exemplo da vivência do cotidiano, que é o
próprio retrato, a própria imagem, de todos aque
les que estão espalhados por este Brasil afora.

Perguntaria, neste oportunidade, se é apenas
a sensibilidade, a emoção que vivemos aqui, que
nos trará o depoimento maior para estas conquis
tas agora, na Constituinte? Diria que as formas
paliativas não devem ser próprias de um texto
constitucional. Devemos nos levar, nos conduzir,
nos concientizar de que aqui não estã o apelo
da sensibilidade, mas está um direito que assiste
a todos.

É por isso que, nesta oportunidade, desejo
cumprimentar a eficiência deste trabalho desta
Subcomissão, inclusiveposso assegurar a todas
as senhoras e senhores que, nada mais feliz para
a Constituinte do que ter na Presidência desta
Subcomissão o Constituinte Ivo Lech, que, sem
dúvida alguma, está se constituindo num dos Par
lamentares que tem por esta Subcomissão, não
pela sua condição de deficiente, mas pela sua
responsabilidade de homem público,com destino
maior de todos os cidadãos brasileiro, pela sua
eficiência,pela sua inteligência,pelo seu conheci
mento de causa de todos os assuntos ligados;
de todos os temas ligados a esta Subcomissão.

E o Relator desta Subcomissão, meu ilustre
companheiro o Constituinte Alceni Guerra, sem
dúvida alguma, terá um parecer dos mais brilhan
tes de todas essas Subcomíssoões da Constituin
te. Nem se fala nos Constituintes, Sabóia, Seixas,
Salatiel, e de todos os outros que compõem
esta Subcomissão, porque já se pressente de que
esta Subcomissão terá um miniprojeto de Consti
tuição da maior importãncia para o texto final
da Constituição.

Desejava,nesta oportunidade, como Presidente
da Comissão Temática da Ordem Social que en
volvetodas essas três Subcomissões, se a Subco
missão dos Trabalhadores e Servidores Públicos
é importante, se a Subcomissão da Saúde e Segu
ridade Social e MeioAmbiente é importante? Sim.
Porém, acho que dentro do contexto esta Subco
missão é a mais importante de todas elas, porque
aqui estão sentido humano e social da nossa nova
Constituição.

Quero inclusive, nesta oportunidade, assumir
um compromisso. Após o dia 25 de maio, as
Subcomissões estarão entregande não só os seus
relatórios finais, mas a própria decisão de cada
Subcomissão sobre as matérias aqui discutidas,
aqui analisadas, a fim de que possa a Comissão
da Ordem Social, com os 63 membros compo
nentes de todas as três Subcomissões, possamos
discutir,debater e votar o Projetona Ordem Social
que será encaminhado à Comissão de Sistema
tização. Eu devo assegurar-lhes, que eu quero
na discussão, que eu desejo no debate e durante
a votação das matérias desta Subcomissão, a pre
sença, se possível, de representações de todos
os Srs, para que possamos, democraticamente,
pressionar na Comissão da Ordem Social, a Te
mática, aqueles que não tiveram a oportunidade
de ouvi-los, que não tiveram a oportunidade de
sentir de perto esses angustiantes problemas, e

principalmente possam pressionados no bom
sentido, pelas formas das colocações e pelos di
reitos que são de justiça, das Sr". e dos Srs.,
possamos encontrar no texto da Constituição um
dispositivoque lhes assegure os direitos futuros.

Com estas palavras eu me sinto, nesta oportu
nidade, mais do que emocionado, mais compro
metido e acima de tudo, mais responsável pela
causa de todos os Srs. que é a própria causa
do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao ConstituinteProfessor Paulo Roberto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO-::
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desculpem-me
a ousadia, compreendo perfeitamente o privilégio
que os parlamentares têm dado, e são raras as
autoridades constituídas neste País,mas confesso
e sei também que o Plenário se manifestando
sempre poderá tomar um tempo que não seja
viável à participação. Mas eu pediria, Sr. Presi
dente, que tivessem compaixão daqueles que não
resistem à necessidade de falar, porque vejo que
o clima é muito cordial e eu estou desempenhan
do no momento um papel político, mas não é
minha vocação - lutar por uma política maior
- mas não por uma políticade negociação. Estou
forçando a minha própria natureza, o meu papel
é mais de intelectual,meu papel é mais de inco
modar.

Então, eu não teria nada a acrescentar ao que
a minha colega Leda Resende Dantas falou, por
que eu tenho o privilégio de tê-Ia ao meu lado
como interlocutora e como pessoa com a qual
aprendo muito. A Clélia, se tudo der certo fará
parte de uma geração que não será pessoa porta
dora de deficiente. Como foi dito, um dia, ela
estimulará os seus filhose os seus amigos, porta
dores de deficiências, assim como todos nós a
ir em frente. A todos os colegas que ouviram
eu gostaria de dizerque a imprensa não está aqui,
e a maioria das pessoas que aqui estão me conhe
cem; então, se tem alguma vez na vida em que
fale sem que a vaidade seja um fator prepon
derante é esta.

Gostariade dizerque não gostei do depoimento
dos alcoólatras anônimos. Eu costumo ser impla
cável com os meus colegas marginalizados, por
que liberdade não se negligencia, liberdade pode
até se negociar, mas não se pode negligenciar,
assim como, não gosto de uma série de pronun
ciamentos. Eu me coloco como membro de um
grupo discriminado, de uma maioria ou de uma
minoria fora do poder; acho que nossa visão não
pode ser ingênua, os poderes constituídos vivem
dizendo que a nossa questão é questão médica,
e a nossa questão como vimos na palestra da
Leda não é uma questão médica: é uma questão
afetiva, psicológica, familiar, social, político, eco
nômica, de meio ambiente, educacional, de justi
ça, e é também médica; mas é de planejamento,
de previdência. A aposentadoria poderá ser uma
sentença de vício ou de morte, de trabalho, de
estética, porque se falou que os gregos primam
pela beleza deles, pois eu conheço e vivocurtindo
a beleza de tetraplégicas,' porque eu aprendi ver
a beleza delas. E: um problema de comunicação
de massa; observem a dificuldade que existe,
quando os nossos deficientes sensoriais têm de
se comunicar. É um problema de tecnologia, é

um problema científico, é um problema filosófico
de discussão de conceitos. O conceito é funda
mentaI, porque quando chamamos uma pessoa
de deficiente,a invalidamoscompletamente; é um
problema até espiritual.Eu era materialista,já não
o sou mais; é um problema espiritual, é um pro
blema cultural, mas é um problema de cultura
não elítista que, lamentavelmente, este País não
viuaté hoje, não enxergou que cultura não é coisa
de elite.Cultura é coisa de gente que está à mar
gem do poder, nós estamos à margem da cultura,
é por isso que teremos de ser os herdeiros da
cultura.É um problema total,abrangente, por isso
qye a palestra da Leda estava tão clara, porque
era abrangente, mas é um problema dialético,
que implica em contradição. Hoje pela manhã,
deu-me vontade de perguntar assim: - Aqueles
que acham que somos todos iguais levantem a
mão". Levantariaa mão mais da metade das pes
soas. ''Aqueles que acham que somos diferentes,
levantem a mão". Levantariam uns 30 a 40% das
pessoas. Aqueles que acham que somos iguais
e diferentes ao mesmo tempo levantariam a mão
5 a 10% das pessoas. Por quê? Porque a nossa
linguagem é não contraditória, é atemporal, nós
não percebemos a contradição das coisas; e ga
nharia do meu ponto de vista aqueles que disses
sem que nós somos iguais e diferentes ao mesmo
tempo. Obrigado.

o SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Só nos resta
agradecer à professora Maria Leda de Resende
Dantas; ao Secretário da Comissão de Lutas pelos
Direitos dos Deficientes Auditivos e Regional do
Paraná, GilsonTostes Borba; à companheira Ana
Regina de Souza Campelo, Presidente da Federa
ção Nacional de Educação e Integração do Defi
ciente Auditivo - FENEIDA;-ao ProfessorJoão
Carlos CarreiraAlves, Diretorda FENEIDA e Dire
tor da Associação Alvorada Congregadora dos
Surdos; a participação, a presença do Padre José
Rinaldi; a participação também da Sr' Teresa Cris
tina Barbosa Silveira, e ainda do ConstituinteSala
tielCarvalho;do ConstituinteNelson Seixas e José
Carlos Sabóia; ao meu presidente Edme Tavares;
ainda ao nobre relator Alceni Guerra Os quase
14 anos da minha paraplegia, os quase 14 anos
da minha deficiência física não me deram ainda
o suporte para passar e conseguir vencer, com
a tranqüilidade que eu deveria ter" momentos
que nós tivemos hoje.

Penso que posso falar por todos os colegas
da Subcomissão. A Professora CléliaMaria Igna
tios Nogueira,como eu gostaria de vê-Iade capital
em capital, de estado em estado, de cidade em
cidade, nos Parlamentos e nos meíos de comuni
cação, ensinando até a parlamentares, levando
a sua mensagem para professores, para srs. Cons
tituintes, para os srs. que estão aqui a nos honrar
com a sua presença.

Só falam assim, pessoas que têm uma verdade
interior muito grande. Venho dizendo isso à sr'
e me refiro também a todos que nos deram o
seu testemunho. Muitoobrigado pela verdade in-
terior de vocês. .

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos de audição, da reunião de hoje. (Pal-.
mas).

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 20 horas e 35

minutos.)



120 Quarta-feira 20 DIÁRIO DAASSEMBLÉIANACIONAL CONSm(JJNTE-(Suplemento) Maio de 1987

ATADA7' REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1987

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas,
na Sala da Comissão de Assuntos Regionais 
Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subco
missão dos Negros, Populações Indígenas, Pes
soas Deficientes e Minorias,sob a presidência do
Sr. Constituinte Ivo Lech, com a presença dos
seguintes Constituintes Doreto Capanari, Bosco
França, Alceni Guerra, Benedita da Silva, Edival
Motta, Hélio Costa, José Carlos Sabóia, Nelson
Seixas Renan Calheiros, Salatiel Carvalho, Almir
Gabri~l, Olivio Dutra, Carlos Alberto Caó, Edmil
son Valentim,Anna Maria Rattes, Domingos Leo
neUi, Haroldo Sabóia, Osmir Uma e Ruy Nedel.
Havendo número regimental, o senhor presidente
declarou iniciados os trabalhos ~ solicitou fosse
dispenSada a leitura da Ata da reunião anterior
quefoi considerada aprovada. Em seguida foram
iniciadas as audiências públicas sobre a questão
do negro com participação das professoras Lelia
deAlmeida Gonzales e Helena Teodoro. Também
participaram dos debates os seguintes represen
tantes de classe, Maria das Graças dos Santos,
MuriIoFerreira, Ugia Garcia Mello,Orlando Costa
Januário Garcia e Mauro Paré. Discursaram os
senhores Constituintes, Ivo Lech, Alceni Guerra,
José Carlos Sabóia, Nelson Seixas, Hélio Costa,
Carlos Alberto Caó e Almir Gabriel. Após encer
rados os debates o senhor presidente Ivo Lech
suspendeu temporáriamente os trabalhos às
13:45 horas que foram reiniciados às 17:00h.
Dando prosseguimento às audiências públicas
sobre Problemas do Negro com a participação
dasseguintes personalidades: Professor Lauro U
ma, Professora Lélia GonzaIes e Helena Teodoro,
Professor Paulo Roberto Moura, Natalino Caval
cante de Melo, Raimundo Gonçalves dos Santos,
Januário Garcia, Uno de Almeida,MarcelinoCam
pos Dominiques e Valdemiro de Souza. Também
fizeram uso da palavra os senhores Constituintes:
RuyNedel,Benedita da SilvaeJosé Carlos Sabóia.
O inteiro teor dos debates será publicado após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no DiárIo da Assembléia
Nacional Constituinte. Nada mais havendo a
tratar o senhor presidente deu por encerrados
os trabalhos às 20:45, convocando os senhores
Constituintes para a próxima reunião a ser reali
zada dia vinte e oito de abril às nove horas, com
a seguinte pauta: Audiências Públicas Sobre Po
pulações Indígenas e Homossexuais. E, para
constar, eu Carlos Guilherme Fonseca, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo senhor Presidente. 
Constituinte Ivo Lec:h, Presidente

AJYEXO À ATA DA 7' RE{]NIÃO DA S(JB
COM/SÃO DOS NEOROS, POP{]U\ÇÓES
INDfOENAS, PESSOAS DEFlCIEN7ESEM/
NORIAS. REALIZADASEM28 DEABRILDE
1987,ÀS9 HORAS, ÍNTEGf?A/JADOACOM
PAJYHAMENTO TAQ{jfGRAFlCO, COMra
BUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTEDA S(JBCo
M1SSÂÔ, CONST/T(JJNTE IVOLECH.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Declaramos
aberta a nossa segunda reunião de audição, da
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,

Deficientes e Minorias. Dando início aos nossos
trabalhos, convidamos a Constituinte Beneditada
da Silva a fazer parte da Mesa e auxiliar a Presi
dência e a Subcomissão da nossa pauta do dia
de hoje.

De imediato passaríamos a palavra à Deputada
Constituinte Benedita da Silva, para fazer a apre
sentação e o convite para nossa primeira pales
trante e manifestar-se perante o Plenário da Sub
comissão.

Com a palavra a Constituinte Benedita da Silva.

A SR' CONSmUINTE BENEDITA DA SILVA
- Estamos, mais uma vez, nesta Subscomissão
com o interesse profundo de discutir a temática
"O Negro" na compreensão de que temos dado,
de uma maneira ou de outra, uma grande contri
buição à sociedade no que diz respeito a esse
tema. Temos vistopessoas brilhantes nessa temá
tica, que têm sido enfática, têm trabalhado conos
co a nível do Movimento Negro Organizado, do
Movimento Negro como um todo e que dispensa
por nós, conhecedores que somos dessas gran
des figuras, qualquer cometário.

Temos entre nós, hoje, como expositora da te
mática "O negro e a sua situação" uma das mais
brilhantes antropólogas que os negrós puderam
conhecer na história da sociedade brasileira, que
é Lélia Gonzales.

Sinto-me extremamente honrada em poder fa
zer esta apresentação, dizerque temos hoje, como
já tivemos em outra ocasião, a melhor qualidade
no que diz respeito ao conhecimentoe no que
diz respeito ao compromisso que tem a nossa
ilustríssima e digníssima expositora Lélia Gonza
les, a quem convido neste momento e em nome
da Subcomissão a fazer parte da Mesa e iniciar
a sua exposição. (Palmas.)

A SR' LÉLIA GONZALES - Antes de mais na
da, apresentamos nossos cumprimentos à Mesa,
ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator, à companheira
Benedita da Silva,aos Srs, Constituintes aqui pre
sentes, aos companheiros e companheiras do
Movimento Negro.

Colocar a questão do negro numa sociedade
como a nossa é falar de um período histórico
de construção de uma sociedade, construção es
sa que resultou em um grande País como o nosso
e que, em última instância, resultou, também, para
os construtores deste País, num processo de mar
ginalização e discriminação.

Invocamos aqui as palavras de Joaquim Nabu
co, ao afirmar que o africano e o afro-brasileiro
trabalham para os outros, ou seja, construíram
uma sociedade para a classe e a raça dominante.

E falar de sociedade brasileira; falar de um pro
cesso histórico e de um processo social, é falar
justamente da contribuição que o negro traz para
esta sociedade, por outro lado é falar de um silên
cio e de uma marginalização de mecanismos que
são desenvolvidos no interior desta sociedade, pa
ra que ela se vejaa si própria como uma sociedade
branca, continental e masculina, diga-se de passa
gem. Ao levarmos em consideração qua a ideolo
gia é veículada nos meios de comunicação.
na escola, nas teorias de prática e pedagógicas
- vamos constatar o quê? Sabemos sempre que
a escolha de um sistema de representação, de
classificação, valoração e de significação nos re
mete sempre a uma cultura dominante. No caso
da sociedade brasileira. apesar da contribuição

extraordinária que o negro trouxe, vamos perce
ber que a cultura, a classe e raça dominante im
põem ao todo desta sociedade uma visão alienada
de si.

Tenho esse tipo de experiência pelo fato de
haver muitos alunos estrangeiros que vêm estudar
conosco na universidade onde trabalhamos, a
PUC do Rio de Janeiro, temos muitos alunos es
trangeiros que vêm estudar no Brasile o primeiro
espanto que têm diz respeito, por exemplo aos
meios de comunicação, sobretudo televisão, re
vista, etc., onde a imagem do Brasil é a imagem
de um país escandinavo. Eles levam um susto
muito grande entre o que eles vêm na publicidade.
na propaganda, na comunicação de massa em
geral, o que eles vêm e ouvem, e o que efetiva
mente acontece. A sociedade brasileira criou esta
visão alienada de si mesma, visão essa imposta
pelas classe e elites dominantes, que querem fazer
do nosso País, como o que fizeram a partir da

chamada grande migração, um grande País. E
neste processo, vamos, constatar que se instau
raram políticas concretas de branqueamento da
sociedade brasileira. Sabemos perfeitamente, es
tamos a um ano do Centenário da Abolição da
Escravidão, que um dos processos típicos desen
volvidos pelos poderes públicos no Brasil foi no
sentido de estimular a vinda de imigrantes bran
cos a fimde embranquecer concretamente o Pé.
Sabemos que o Brasil foi o único país das Amé
ricas que se negou a receber imigrantes não bran
cos. Mesmo nos Estados Unidos, considerado um
país extremamente racista, receberam os india
nos, chineses, enfim todos os grupos não bran
cos; como vamos encontrar no Peru, também
no Caribe etc. O Brasilfoio único País que rejeitou
o imigrante não branco, porque o próposito fun
damentai era transformar este País num país ca
paz de chegar à civilização. O que significa isto?
Significa que a ideologia dominante na sociedade
brasileira, no fmal do século passado até os anos
30, embora esta ideologia se perpetue até os dias
de hoje, era justamente embranquecer a socie
dade brasileira, dar uma injeção muito grande
no sentido da transformação fisica da população
brasileira. E daí, termos o período conhecido co
mo o período da grande imigração. Por ironia
da história, a grande imigração se balisa por

duas datas: a primeira delas se coloca dois anos
após a famosa abolição da escravatura no Brasil.
De 1890 a 1930 vamos ter no País políticas de
estímulo à presença do imigrante europeu na nos
sa sociedade, uma vez que a ideologia que se
estabeleceu na nossa sociedade era justamente
aquela de branqueamento. E qual a fundamen
tação dessa teoria? Claro que a fundamentação
estava no velho evolucionismo, hoje devidamente
superado, aquela perspectiva de que ser branco,
europeu e homem. significava estar no degrau
máximo da sociedade ou da humanidade. Conhe
cemos bem os textos dos grandes ideólogos, an
tropólogos, sociólogos e cientistas sociais do sé
culo passado. Sabemos perfeitamente a presença
muito forte da ideologia positivista na formação
da sociedade braslieira, sobretudo na formação
da nossa República. Sabemos que essa ideologia
é urna ideologia evolucionista, que parte do mais
baixo para o mais alto, do inferior para o superior
e sabemos perfeitamente que essa ideologiajUlti
ficou, inclusive, o colonialismo europeu na Africa
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e no resto do mundo. Mas, fundamentalmente,
interessa-nos aqui, no caso, a África, a partida
do Continente africano, tendo como base ideoló
gica justamente a famosa teoria evolucionista.
Com isto o homem branco se colocava no centro
da evolução da humanidade e se afirmava supe
rior. Conhecemos perfeitamente, esta bem é mais
a nível do senso comum, a célebre Lei dos Três
Estados, de Augusto Conte: o Estado Teológico,
Metafísico, e o Positivo ou Científico. Claro que
no Estado Teológico, sempre tripartidamente, va
mos encontrar as diferentes culturas, que eram
olhadas pelo europeu somo selvagens. Quer di
zer, o homem que não fosse europeu, que não
fosse branco, era jogado no domínio da natureza,
fundamentalmente os negros. Sabemos o que
significou o encontro das populações africanas
com o europeu, sobretudo nós que nos preocu
pamos com a situação da mulher negra. Nós sa
bemos que as clvílízaçôes africanas desenvolve
ram, no que diz respeito ao papel da mulher, um
ação social que não vamos encontrar no mundo
ocidental e não vamos encontrar nas famosas
civllizações greco-romanas, judaicas ou cristãs,
etc. Vamos perceber que essas civilizações são
absolutamente desconhecidas entre elas, são
omitidas no interior de uma sociedade como a
nossa, que é constituída por cerca de 60% de

descendentes de africanos. Desconhecemos to
talmente a história das culturas e das cívílízaçôes
africanas, e nos afirmamos num país europeu.
O nosso conhecimento do passado europeu é
extraordinário, mas o nosso desconhecimento em
ideologia é isto, é um reconhecimento - desco
nhecimento, mas o nosso desconhecimento com
relação à história da Árnerica Pré-Colombiana,
com relação à História africana é extraordinária.
E aponta tranqüilamente para um tipo de escolha,
uma escolha que se dá justamente para afirmar
uma suposta superioridade do homem branco
ocidental.

A sociedade que se construiu no Brasil é como
a sociedade que se estratificou racialmente. Ve
mos que no Brasil, as relações de poder ~e dão
de uma forma absolutamente hierárquica. E uma
sociedade hierárquica que temos, sociedade on
de cada um reconhece o seu lugar; é a sociedade
do "você sabe com quem está falando"? Ou uma
sociedade cuja língua aponta para esta hierarquia
porque nossos representantes têm de chamar-se
mutuamente de Excelência. Aqueles que se en
contram numa hierarquia superior, temos que

"rnudar o tratamento, porque esta história de tu
e você só com os nossos iguais. Vejam que a
própria língua aponta para essas diferenças, para
essas desigualéIades que se estabelecem numa
sociedade hierárquica como a nossa. Hierárquica
do ponto de vista das relações de classe; hierár
quica do pontç de vista das relações sexuais, por
que sabemos o papel da mulher dentro desta
sociedade, fundaméntalmente da mulher negra;
e hierárquica do ponto de vista social. Porque
se no vértice superior desta sociedade, que detêm
o poder econômico, político e social, de comuni
cação, educação e cultural, neste vértice superior
se encontra o homem branco ocidental, no seu
vértice inferior vamos encontar, de um lado, o
índio e. do outro lado, o negro.

Uma vez que a ideologia emana daqueles que
detêm os meios de comunicação em suas mãos,

que detêm a estrutura educacional, que detêm
as políticas educacionais e culturais, o que se
passa para o brasileiro médio é a visão de um
país branco ocidental e absolutamente civllizado
É interessante percebermos que no nosso País.
cultura, por exemplo, segundo essa perspectiva
da classe e da raça dominante e do sexo, é impor
tante dizer, a cultura é tudo aquilo que diz respeito
à produção cultural ocidental. Já a produção cul
tural indígena, ou africana ou afro-brasileira é vista
segundo a perspectiva do folclore, seja como pro
dução menor, ou produção artesanal, mais ou
menos nesta produção entre arte e artesanato.
Vamos constatar, então, que um grande risco so
fre a nossa sociedade. Vejam que estou falando
de sociedade o tempo inteiro, não falei em ne
nhum momento em nação brasileira, uma vez
que o projeto de nação brasileira, ainda é o projeto
de uma minoria dominante, o projeto do qual
a população, o povo, isto é, o conjunto dos cida
dãos não participam e neste conjunto de cida
dãos, temos 60% que são negros. E para criarmos
uma nação, temos que criar o impulso comum
de projeto com relação ao futuro. E para poder
mos ter impulso com relação ao futuro, temos
de conhecer o nosso passado. E a história do
nosso País é uma história falada pela raça e classe
dominante, é uma história oficial,apesar dos gran
des esforços que vêm sendo realizados no pre
sente momento. Então é que vamos perceber
que nesse período que vem de 1888 para cá as
grandes promessas da campanha abolicionista
não se realizaram; aquelas promessas de que o
negro pode ser doutor, que pode ser isto e aquilo,
que pode pretender a uma ascensão social, nada
disso aconteceu. Porque, efetivamente, vamos ve
rificar que os mecanismos jurídicos criados pela
República positivista brasileira, no sentido de ma
nutenção do negro na condição de trabalhador
não-qualificado e alijado do centro da produção
econômica. Não é por acaso que essa população
acabou por ser atirada na periferia do sistema
de produção que se instalou no País, um modo
de produção capitalista e a população negra, o
conjunto dos trabalhadores negros vão constituir
uma espécie de exército de reserva ou até mesmo
a população marginal crescente, que só tem aces
so em termos de trabalho a periferia do sistema,
ou seja; aos setores satelitizados da economia
brasileira. Estou querendo dizer com isso é que
não vamos encontrar o negro com aquele tipo
de posição e de acesso aos chamados centros
de produção do capitalismo monopolista, vamos
encontrá-lo ainda dentro da área periférica do ca
pitalismo competitivo, nas pequenas indústrias e
no campo, lutando por uma terra à qual ele tem
o mínimo de direito, uma vez que fOI ele o cons
trutor da riqueza fundiária neste País e sabemos
que essa riqueza é absolutamente intocável e into
cada e fonte de poder. Vamos constatar que esse
negro vive nas regiões rurais, no campo ele vive
nas regiões mais pobres e a concentração da
população negra brasileira se dá justamente nas
regiões ditas menos desenvolvidas, fundamental
mente no Nordeste do País, enquanto que a con
centração da população branca se dá nas regiões
ditas desenvolvidas. Quer dizer, temos uma divi
são racial do espaço não só a nível do País, mas
como a nível das entidades, como a nível do cam
po e a nível, evidentemente, da própria estrutura
social, como já dissemos anteriormente. O Brasil
está estruturado também numa perspectiva racial.

E não é por acaso, portanto, que vamos constata:
que a maior parte da clientela dos presídios brasi
leiros é constituída por negros. E não é por acaso
que a maior parte da clientela dos hospícios brasi
leíros é constituída por negros e por mulheres;
não é por acaso que a mulher negra se encontra
na prostituição, uma vez que a ideologia que aí
está, a ideologia que nos vê a nós mulheres ne
gras, como prostitutas, somos sempre encaradas
dentro dessa perspectiva, que historicamente te
ríamos de resgatar na medida em que sabemos
que a famosa ideologia da mestiçagem, da demo
cracia racial que, efetivamente, é uma grande
mentira, se faz em cima da violentação e do estu
pro da mulher negra. Sabemos que quando afir
mam que o negro é incapaz de produzir intelec
tualmente, sabemos que existe uma discrimina
ção racial, do ponto de vista pedagógico, do ponto
de vista das teorias e das práticas pedagógicas
assim como existe uma discriminação no mer
cado de trabalho.

O censo de 1980 está aí demonstrando que
na nossa sociedade a hierarquia permanece. No
que diz respeito ao acesso aos melhores salános
nas diferentes profissões, vamos encontrar a rela
ção hierárquica e no primeiro plano está o homem
branco, abaixo a mulher branca, em seguida o
homem negro e, finalmente a mulher negra. É
Importante ressaltar que o racismo que existe na
nossa sociedade tem que ser encarado olho no
olho. Chega de ficarmos disfarçando que somos
democratas, raciais, que batemos no ombro do
pretinho, mas não admitimos que case com nos
sas filhas, porque é demais! Chega desta postura
patemalista que marca todas as relações da socie
dade brasileira, as relações dos donos do poder
com relação aos explorados, oprimidos e aos do
minados; relações de compadrio, relações pes
soais.

Sabemos, perfeitamente, o espanto que carac
teriza esses senhores do poder, seja ele político,
econômico, quando por exemplo, o trabalhador
brasileiro se organiza e faz uma greve. É um es
panto: "Afinalsomos tão bons, por quê estáo fa
zendo greve"? Estamos cansados de ouvir isso.
Por que? Porque o tipo de ideologia que marca
as nossas relações é a do paternalismo. Então
nós, negros, temos que nos manter em nosso
lugar, como já disse o MillôrFemandes: "No Brasil
não existe racismo, porque a negro reconhece
o seu lugar". É assim que se tenta manter a popu
lação negra neste País. Não se atentou, por exem
plo, que o português que falamos aqui, nós todos,
negros e brancos, é um português profundamen
te africanizado, português esse que foi transfor
mado nos seus falares graças à presença da mu
lher negra nesta sociedade que com sacrifício
de seus fílhos, que muitas vezes jogada na prosti
tuição, e muitas vezes' explorada pelo seu senhor
e pelo seu patrão nos dias de hoje, ela trouxe
a sua contribuição. Anonimamente transformou
o português camoniano cuja pronúncia não sabe
mos exatamente. Nesse português que falamos
aqui e agora, nesta linguagem muito mais rítmica,
muito mais rica de som, essa mulher anônima
fe~ isso. No entanto, tudo isso está apenas no
discurso, quando está, daqueles que são respon
sáveis pela sociedade brasileira.
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Por isso, num momento como este, nós, mem
bros da comunidade negra, vimos colocar, se pos
sível para toda a sociedade, esta situação de uma
sociedade, de um país onde as diferenças são
vistas como desigualdades. Onde o fato de se
ser negro, portanto, diferente do branco, significa
ser inferior ao branco. Onde o fato de se ser índio,
portanto, diferente do branco, significa ser inferior
ao branco. Onde o fato de se ser mulher, portanto,
diferente do homem, significa ser inferior ao ho
mem. Uma sociedade profundamente injusta,
porque hierárquica. Uma sociedade, onde, efetiva
mente, as relações de classe custam a se estabe
lecer, embora nos pólos mais avançados da pro
dução econômica essas relações tenham se de
senvolvido e, evidentemente, se espalhado por
aí. Mas,sabemos perfeitamente que grande parte
das classes trabalhadoras brasileiras ainda estão
num processo de tentativa de articulação em ter
mos de luta de classe, em termos de luta pelos
seus direitos.

No que diz respeito à população negra não
podemos, efetivamente, deixar de denunciar num
fórum como esse, deixar de chamar a atenção,
num fórum como esse, do tipo de grande injustiça
que se estabelece numa sociedade que, ironica
mente, se autodenomina democrata racial. Que
pelo fato da construção ideológica, das relações
raciais no Brasil terem sido diferentes do modo
de construção ideológica das relações raciais nos
Estados Unidos, ou seja, aqui o preconceito é
que marca, lá o preconceito é de origem, aqui
é uma sociedade hierárquica, lá não é, está basea
da nos velhos princípios da Revolução Francesa
e da americana. Tendemos a achar que os Esta
dos Unidos são um país racista e o Brasil não.
O Brasil é uma democracia racial. Sabemos as
origens desse mito da democracia racial. Ele tem
a ver com a desmobilização do negro que se
organiza nos anos 10,20, 30 ímplodindo na frente
negra brasileira. Vemos o Sr. GetúlioVargas apro
priando-se dessa muito bem elaborada ideologia,
pelo mui digno representante das elites açuca
reíras deste País, e se apresentou para a popu
lação negra como pai. O famoso discurso da de
mocracra racial desmobiliza, inclusive, as esquer
das, que embarcam num discurso de direita, por
que, transpondo mecanicamente a questão da
luta de classe para a sociedade brasileira, mecani
camente, não geneticamente, o que vamos perce
ber? As esquerdas embarcam no velho discurso
da democracia racial brasileira e não atentam para
o fato de que a maior parte dos trabalhadores
brasileiros é constituída por negros e não atentam
para essa contradição que marca as relações de
nossa sociedade.

Diante disto, nós, negros, tivemos que ir à luta,
praticamente, sozinhos e sobretudo nos anos 70,
inspirados muito pela nossa própria história, pela
nossa história de resistência, de postura demo
crática já em Palmares, no século XVII, demo
crática do ponto de VIsta racial. Partindo para nos
organizar e vamos ter, nos anos 70, todo o renas
cer do movimento negro na nossa sociedade, ins
pirado efetívamente nas lutas de libertação da Áfri
ca, sobretudo a Africa lusófona. Inspirado na luta
pelos direitos civis nos Estados Unidos, mas, fun
damentalmente, apoiados, rastreados, em cima
da nossa própria hist6ria de resistência e de luta.
Os nomes de Zumbi e de Palmares, Revolta dos
Malês, OS nomes de Luiz A1marim, de Dandara,

a Revolta das Chibatas, dentro já do esquema
da República positivista. São todos elementos de
inspiração de nossa presença no interior do movi
mento social que na segunda metade do anos
70 se organiza e parte para a crítica do regime
militar. E nesse momento em que aqui estamos,
para discutir a questão da Constituinte, não pode
mos, se pretendemos efetivamente construir uma
sociedade onde o princípio de isonomia efetiva
mente se concretize, não podemos mais construir
mentiras que abalem a possibilidade que são uma
grande ameaça à possibilidade da construção da
Nação brasileira, porque sem o crioléu, sem os
negros, não se construirá uma Nação neste País!
Não adianta continuarmos com essa postura pa
ternalista de bater nos ombros, mas que na hora
H "fecha todas as portas para que o negro, com
toda a sua competência histórica, tenha acesso
ao mercado de trabalho, à organização dos parti
dos políticos. Sempre somos as bases, já perce
beram isso? Ou então somos cooptados pelas
resentarmos o teatro da democracia racial. Não
queremos mais isso.

Todos os que aqui estão presentes têm uma
responsabilidade muito grande, sobretudo aque
les que pretendem efetivamente não defender os
seus interesses pessoais ou da sua classe domi
nante. A esses não temos muita coisa a dizer
e não significamos muito, mas àqueles que efeti
vamente têm um projeto de construção de uma
sociedade justa e igualitária, onde o princípio
da isonomia efetivamente se concretiza, a esses
nos dirigimos, temos que nos unir, temos que
nos dar as mãos. E nesta Constituinte, fundamen
talmente, o nosso papel, de povo atento ao que
05 senhores estão fazendo aqui, atentos ao traba
lho que vai-se desenvolvendo aqui, preocupadís
simos em belas propostas de campanha e práti
cas aqui dentro totalmente contraditórias.

Mas, de qualquer forma nos unimos àqueles
Constituintes, àqueles efetivamente representan
tes do povo brasileiro, que se unem a nós, que
são sensíveis às nossas propostas, às nossas de
núncias, às nossas reivindicações, porque, repito,
não é com a mulher negra na prostituição; não
é com o homem negro sendo preso todos 05

dias por uma política que o considera, antes de
mais nada, um suspeito, não é com a discrimi
nação no mercado de trabalho; não é com a apre
sentação distorcida e indignificante da imagem
do negro nos meios de comunicação; não é com
teorias e práticas pedagógicas que esquecem,
que omitem a História da Áfricae das populações
negras e índigenas no nosso País, não é com
isso que se vai construir uma Nação. Construir
se-á, isto sim, uma Áfricado Sul muito bem estru
turada, melhor estruturada do que a própria África
do Sul, porque sem assumir legalmente o aparo
theid através, de um discurso teatral da demo
cracia racial, ela mantém um tipo de apartheid.
Isto, nós negros deste País, que lutamos nós, cida
dãos deste País, pela nossa cidadania neste País,
nós negros; mulheres; trabalhadores, não vamos
permitir isso e pqr isso estamos aqui. Se quiserem
estruturar uma Africa do Sul, que o façam, mas
não pensem em construir conosco uma Nação,
esse p.rojeto de Nação não é o nosso. O nosso
projeto de Nação está presente em nossas institui
ções negras, está presente, por exemplo, em uma
umbanda que recebe de braços abertos católicos,
espíritas, budistas, etc. O nOS50 projeto é efetiva-

mente de democracia, de sociedade justa, com
todos 05 segmentos que a acompanham e iguali
tária com relação a todos os segmentos.

Muito obrigado. (Palrnas.)

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- Gostaríamos de pedir a Sra. Lélia Gozales que
permanecesse conosco à mesa, gostaríamos de
convidar, também, uma grande colaboradora que
trará a sua constribuição a esta Subcomissão e,
tenho absoluta certeza, o fará com o mesmo de
sempenho, o mesmo brilhantismo. São pessoas
que têm nos ajudado nesse movimento e que
têm, ao lado dos conhecimentos teóricos, a prá
tica do cotidiano.

Gostaríamos de chamar, para fazer parte da
Mesa, a nossa Doutora em Filosofia, Mestre em
Educação, Professora de Pós-Graduação e Didá
tica do Ensino Superior da Universidade Gama
Filho, membro da Sociedade dos Estados da Cul
tura Negra no Brasil, Coordenadora da Comissão
Especial de Cultura Afro-Brasileira do Município
do Rio de Janeiro, forte militante do Movimento
Negro, Elena Teodoro. (palmas.)

A SRA. ELENA TEODORO - É um prazer,
uma honra estar aqui e, também, um dever. Acho
que esta oportunidade de encontrar com esta
Subcomissão da Constituinte é muito importante
para todos nós.

A nossa companheira Lélialevantou, realmente,
aspectos fundamentais da problemática do negro
no nosso País. Eu gostaria de começar do ponto
em que ela terminou. Não acredito, realmente,
como a companheira falou, que possamos ter
uma Nação sem levar o povo em consideração,
e a maioria da população brasileira é realmente
constituída, em sua grande parte, de negros, co
mo nós.

Muitose tem falado no nosso País em violência.
Mas, gostaria de lembrar que a violência tem vá
rias formas. Queria lembrar uma das formas que
é muito pouco comentada, que é a chamada vio
lência simbólica. Todo mundo conhece a violên
cia institucionalizada, quando vemos farda, quan
do vemos tanque, quando vemos arma. Todo
mundo conhece a violência interpessoal, quando
brigamos com o outro diretamente, abertamente,
mas a dita violência como um estado latente, a
violência que agride sócom o olhar, a dita violên
cia simbólica, a violência que 05 negros deste
Pais, que vivem em apartheid, não instituído,
é a violência da discriminação, a violência do ra
cismo e é uma violênc:ia difícil de ser detectada
objetivamente.

Gostaria que pudéssemos lembrar muito isso.
No momento em que se faz uma Constituição,
no momento em que se lança um país novo,
temos que pensar realmente em construir alguma
coisa nova. Pensar em alguma coisa nova implica
divisão de poder. Violência e história estão muito
ligadas e mais do que nunca ligadas ao poder
político. Como podemos pensar em Constituição,
como podemos pensar em soberania, sem pensar
no povo soberano? E que povo soberano é este
que se divide, soberania para uns, poder para
uns e nada para outros. Essa é a grande violência
simbólica que o negro vem sofrendo em nosso
País.

O poder político é exatamente uma função so
cial que vei consistir em tomadas de decisões
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soberanas. Areque ponto o nosso povo tem toma
do decisões soberanas? E como podemos per- '
mitir que isto aconteça?

Quando a companheira Lélia fala que chama
mos os companheiros de Excelência, por toda
a hierarquia organizada em nossa sociedade, te
mos que pensar que, na realidade, quando nós
delegamos a um companheiro falar por nós, ele
nos representa, ele é igual a nós, nós demos a
ele a responsabilidade de nos representar, ele tem
o poder político para falar por nós, para fazer
por nós, é este o seu dever, não é um favor. Ele
foi escolhido para isso. Como é que podemos
pensar objetivamente nisso em relação a negros
neste País? Primeiro,temos que entender que este
País é plural e é um País que tem objetivamente
um hábito de se ver pelo Mundo Ocidental, dentro
de um princípio universalista de verdade que só
aceita os princípios e valores europeus como sen
do valores nossos. Onde fica a população negra
em tudo isso? Absolutamente violentada, absolu
tamente calada e é desse silêncio de muitos sécu
los, são quatro séculos de silêncio que usamos
aqui o nosso poder de fala. É desse silêncio de
séculos que faz com que a nossa tradição oral
seja realmente muito forte. Como os negros con
seguiram preservar a sua memória durante quatro
séculos? Pelo silêncio. O silêncio que faz com
que não estejamos presentes nos anúncios da
televisão, com que não estejamos presentes no
Legislativo, com que não estejamos presentes nas
indústrias, com que não estejamos presentes co
mo gerentes de bancos, como reitores, que não
estejamos presentes como povo efetivo com to
dos os direitos neste País. Porque o que a Consti
tuição tem de dar ao negro é, única e exclusiva
mente, a condição de cidadão, porque, na realida
de, o negro brasileiro tem cidadania de segunda
categoria. Ele não é apto para todos os atos da
vida civil porque tem sempre o estigma, antes
de ser doutor, antes de ser qualquer coisa, ele
é negro. Ele pode ser excelente, mas ele tem
de ser muito mais do que excelente, ele tem de
ser brilhantíssimo para conseguir alguma coisa,
porque há sempre uma justificativa. - Não, olha
é negro, mas é muito capaz, é muito inteligente.
- Olha, é negro, mas é muito bonitinho. - É
negro, mas é organizado, é de boa família, nem
é marginal. Então, até que ponto nos acostuma
mos a entender isso objetivamente?

Acho dificil para os companheiros desta Comis
são, para as Excelências desta Comissão enten
derem objetivamente a problemática do negro
mas acredito que possamos fazerum esforço par~
entender. Porque, na realidade, é muito impor
tante ver o outro como outro, como ele é, mas
no Brasilo outro sempre foi colocado no espelho
a nossa semelhança. O que significa o outro?
O outro não existe, o Brasil tem tido toda uma
tradição de homogeneizar, de fazer com que se
escamoteiem as diferenças, mas não há violência
maior do que não querer ver as diferenças. Quan
do temos uma Subcomissão do Negro, quando
falamos na necessidade de estabelecer as alian
ças, só se fazaliança quando há necessidade real
mente de se trabalhar com as diferenças.

Muit<;> se tem falado sobre diferenças aqui, mas
como lidar com elas? A tradição brasileira estabe
lece uma forma de lidar com diferenças expur
gando os diferentes. Os alunos que não se com
portam bem na escola são expulsos. As pessoas

que não são bem comportadas são discrimina
das. Toda a nossa vida, toda a nossa sociedade
se organiza para aceitar os pares, aqueles que
são iguais, nunca se questiona o porquê do dife
rente. Nunca se questiona quanto se ganharia
em se ver o ponto de vista do outro, se ele é
diferente do seu

Gostaria que pudéssemos refletir muito sobre
isso. Será que um ponto de vista não é, única
e exclusivamente, a vista de um ponto? Como
é que podemos entender toda a maneira de ser
do Mundo se somos um ponto único? E quando
o outro tem um ponto de vista diferente que indica
uma outra visão do Mundo, você não quer ouvir,
você não quer saber porque não é igual ao seu.
Quando você recusa o diferente, você recusa o
crescimento. Você recusa a ampliação.

Maisuma vezcitando a companheira Lélia,por
que acho dificil podermos caminhar sem verificar
o que nos aproxima e o que nos afasta. A compa
nheira falou muito bem: como podemos ter uma
Nação brasileirasem a culturanegra estar incluída
no bojo desta Nação sem escamoteamento? Co
mo podemos objetivamente crescer, sem conhe
cer a história da África, a luta que se travou em
Angola durante séculos e séculos pela libertação?
Sem entender o que representa a Umbanda? Sem
entender o que representa o candomblé? Se, in
clusive, pensar na língua que falamos. Falamos
português ou falamos pretoguês? (Risos) A Lélia
disse muito bem, já várias vezes, falamos o preto
guês. Afalasignificanós fora de nós. E que somos
nós fora de nós? Nós não somos a língua portu-

: guesa, não somos a cultura portuguesa. Somos
I uma recriação dessa cultura portuguesa aqui. Per
,gunto a vocês: que é o Brasil, ecologicamente?
Um país tropical, abençoado por Deus e bonito
por natureza. Como é que português poderia
manter a sua condição de europeu aqui? Ele tinha
que se africanizar porque a ecologia do Brasil
é uma ecologia tropical, não é de clima tempe
rado, não de européia, é muito difícil viver euro
peiamente no Brasil. Estamos falando, estamos
suando, é um calorzinho deste País que não per
mite que tenhamos aquela assepsia européia de
estar todo mundo sequinho, bonitinho, maquia
dinho, comemos toda a maquiagem, literalmente,
porque o nosso País é um país tropical e o homem
é o resultado da sua relação com o seu meio.
A cultura se faz no viver, no realizar.

Nós, na medida em que vivemos neste País,
construimos a cultura deste País, temos uma ma
neira de ser basicamente africana, mas nomeada
mente portuguesa. A grande dificuldade que te
mos é exatamente essa; é admitir essa dubiedade
nessa relação nossa com a mãe Portugal, ou o
pai Portugal. Não significa que vamos dizer "não"
a todas as coisas da Europa, "não" à tecnologia
moderna, mas que possamos dizer,objetivamen
te, o que somos e como somos. Acho que só
aí o Brasil realmente vai surgir. Perguntaria a vo
cês: o que caracterizaria o Brasil hoje? O que
faria do Brasil um país diferente de Portugal, um
país diferente de qualquer país europeu? Se pe
garmos uma música dita universal, se pegarmos
a música clássica brasileira,ela vai-se caracterizar
com Villa-Lobos com 'Trenzinho Caipira",vai-se
caracterizar pelo chorinho de Vílla-Lobcs, nitida
mente brasileiro. De onde vem o chorinho. Se
formos pegar a música popular, vamos pegar o
samba, nitidamente brasileiro,vem do samba afri-

cano. Se pegarmos a comida; qual é a comida
típica brasileira? Não é a maionese que deteriora
rápido com este calor, é a comida basicamente
africana, é o dito ensopadinho tradicional que os
negros faziam ou a "comida de santo".

Então, temos uma realidade muito importante
que precisa ser colocada. Temos dois níveis de
País: temos um nível de um Brasil formal, de um
Brasil no papel, de um Brasiloficial,de um Brasil
de receber visita. em casa. Aquele negócio; vem
gente importante, vem uma excelência, então, os
mel~ores talheres, os melhores copos, o cardápio
modifica. No dia de receber visitatem vinho tem
maionese - todo dia comemos ensopadínho.
Mas o que faz a vida de um povo? O que deve
nortear os caminhos de uma Constituição para
regular a vida do povo? É o extraordinário ou
é o cotidiano? Temos que nos portar pelo ordiná
rio:não pelo extraordinário.O que é, basicamente,
a Vida do brasileiro?O futebol brasileiroé o inglês?
Nada disso, é a ginga marota, é realmente a ginga
do negro, é um Garrincha, é a queda do corpo,
da capoeira, é toda a influência negra que está
presente nos nossos esportes, que está presente
na nossa música, na nossa comida, na nossa vida
de todo dia.

E na nossa fala?A nossa fala não é a fala portu
guesa, é a fala recriada aqui. Gostaria de chamar
a atenção de vocês para este aspecto. Como, no
Brasil, a maneira de falar tem sido uma forma
de poder? Durante muito tempo o saber tem sido
poder, mas no Brasil a fala tem sido uma forma
de manter a dominação. Quando temos o povo
falando de uma maneira e temos as elites escre
vendo de outra e falando de outra, temos uma
dispersão e toda uma forma de subjugar o outro
que é considerado invasor.

Se colocarmos pessoas que têm uma formação
escolar junto com quem nunca foi à escola, va
mos encontrar uma defasagem grande nesta co
municação. Por que será isso? Esse é um aspecto
fundamental. Quem freqüenta a escola no Brasil
faz um curso de desescolarização, na verdade,
e de desbrasllízação porque a escola deveria ser
o local de encontro do povo consigo mesmo.
A nossa escola é um ponto de desencontro. É
um ponto de neuroses, é um ponto de vestiruma
camisa que não é a sua, é aquele negócio, o
defunto era maior ou era menor, normalmente
menor, fica sempre sobrando muito povo para
pouca escola. Vive a escola absolutamente iso
lada.

Como é que essa escola poderia retomar a
realidade desse povo? Será que 50% de repro
vação na primeira série do primeiro grau é gratui
to? Será que isso acontece porque não temos
métodos pedagógicos capazes de ensinar o Por
tuguês? Será que o Português é uma língua tão
dificil assim que as nossas crianças não têm capa
cidade de aprender? Será que isso é uma forma
de se manter esse analfabetismo, de se manter
esse poder, de se manter o povo alijado dos pro
cessos de decisão, de se manter essa escola alie
nada da realidade do seu povo? De não se permitir
que haja realmente uma construção e acabe com
essa pirâmide, onde o povo sabe o seu lugar e
basicamente o povo é o negro e o negro sabe
o seu lugar, onde, no Riode Janeiro, é além-túnel,
onde o Poder-central vai-se constituir muito longe
da periferia. Hoje s6 se permitem ao trabalhador
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determinados direitos, direitos de ter deveres,
nunca direitos de ter direitos.

No momento em que estamos fazendo uma
Constituição,temos que pensarobjetivamente em
como o nosso povo vai manter a sua dignidade
como povo. E manter a dignidade do brasileiro
como povo é se olhar de verdade no espelho.
O que é o brasileiro basicamente? É conjugação,
é plural,é aliança, é um País que não ficouséculos
e séculos se formando como o Japão, como a
China,mas é um Paísnovo que conta com negros,
comíndios, com brancos e que precisa fazeralian
ças, e pactos e o primeiro pacto que temos que
fazer é o pacto semântico. O que falamos? O
que pensamos? Como é que nós realmente nos
expressamos? Isso tem que estar presente numa
Constituição. Temos que assegurar representa
tividade. Acho meio difícil de se conseguir isso,
mas temos que lutar.

Corno é que poderíamos estar presentes em
todos os setores da vidabrasileirase construímos
este País? Por que o povo está sempre alijado
de todas as coisas? Por que é tão difícil se chegar
até o cumprimento do nosso destino aqui? O
destino de cada um deveria ser a ventura, deveria
a felicidade.Quais os empecilhos reais?

Uma das coisas que considero fundamental é
exatamente o entendimento de uma nova ma
neira de ver o mundo. O que é ver o mundo?
O que é entendera vidasegundo a ótica do medo?
Quando dissemos que o candomblé é uma reli
gião de libertação, ou a umbanda é uma religão
de libertação, que temos uma democracia dentro
do grupo, o que significademocracia? O que sig
nifica respeito ao companheiro? Significa objeti
vamente você poder ouviro outro, poder entender
a necessidade que você tem de ser você, mas
deixar que o outro seja o outro.

Durante muito tempo pensamos que as alian
ças deveriam ser feitas na base da amizade, na
base do jeitinho, mas entendemos agora que é
necessário, muitas vezes, em nome do amor, fa
zermos a guerra. E acho que para nós, comu
nidade negra neste País, esse elemento é de luta,
que está profundamente ligado à nossa própria
cultura. Para que sobrevivêssemos aqui sempre
seguimos dois elementos fundamentais da cultu
ra negra, que são a dimensão de luta e uma di
mensão de mistério. O que nos faz continuar vi
vos? É uma força, é uma energia. O que fazemos
com essa energia que chamamos de axé? Procu
ramos transmitir esta energia, procuramos fazer
com que essa energia cresça. O que significa
entender como essa energia funciona e como
esse crescimento ocorre? Significa olhar de um
outro ângulo o mundo, não apenas de um ponto
de vista, mas.de vários.Aí. acho fundamental que
esta Constituição dê possibilidade real para o que
a Constituição anterior já dizia: não existem dife
renças de credos, de raças e não existe diferença
de religião. Mas o que significa, objetivamente,
isso? O que significa não haver diferença e não
aceitar o diferente? Significa a compreensão das
religiõesafro-brasileiras,a compreensão da cultu
ra negra como a realidade do povo brasileiro;
a compreensão de que a nossa escola não é nos
sa, é do outro. Porque a escola brasileira precisa
encontrar-se com o povo brasileiro.Nós não pre
cisamos continuar detectando que a escola está
afastada do povo, é uma escola isolada. Desde
que eu me formei, eu ouso dizer que a escola
brasileira é isolada da comunidade. Vinte anos

se passaram e nós continuamos dizendo que a
escola brasileira é isolada da comunidade, mas
nada se fazpara mudar. Hávinte anos já se lutava
para se conhecer um pouco mais de África. Se
nós não conhecermos um pouco mais o nosso
ethos, a nossa relação com o nosso mundo místi
co, com as nossas origens, com o mundo todo
que nos cerca, nunca vamos poder nos entender.
Como é que nós vamos poder introjetar uma
compreensão maior se nós temos uma idéia ain
da de África dos teíteís, do Tarzan, da tanga e
do tantã? As escolas não falam das lutas dos ne
gros em África, não falam das lutas dos negros
no Brasil,não falam efetivamente na Cultura que
se cria, se modifica e se transforma; não faz, se
refaz. Isso fica na tradição oral.

Modificar a escola, incluirnos currículos a histó
ria do negro do Brasil e a história do negro em
África. Estabelecer uma relação de igualdade, en
tre os cultos afro-brasileiroscom os cultos católi
cos e protestantes. É uma necessidade efetiva
para que nós possamos ver um Brasil real. Essa
Subcomissão tem uma responsabilidade muito
grande, a meu ver. Porque é a responsabilidade
de construir um novo Brasil;de construir a possi
bilidade de se entender que este País é um país
plural e que nós temos que fazer alianças, temos
que dar um pulo muito grande, de sair de uma
ótica, que é uma ótica unificada,posta no liquidifi
cador, homogênea, para uma ótica heterogêneas.
Porque a riqueza está no diferente, não está no
igual. A grande riqueza do nosso Pais está exeta
mente aí, nessa possibilidade que nós temos des
sas diferenças; em modificar o nosso discurso.
A única maneira que nós temos de modificar o
nosso discurso é fazer um pacto semântico; é
estabelecer uma relação de realidade entre o que
nós pensamos, o que nós falamos e o que nós
queremos. Como é que nós podemos fazer isso?
Há necessidade de acabarmos com esse ensino
de português que faz com que digamos: Como
vai?vaibem? Tudo bem! Quando você quer dizer
que está tudo mal. Como é que nós podemos
modificar essa forma de cumprimentar o outro
sorrindo, quando você tem vontade de morder?
Essas relações absolutamente falsas e camufla
das que não gostam de expressões exageradas
de alegria?Todo mundo tem que ser muito bem
comportadinho, falar baixinho, rir entre dentes,
isso não tem nada a ver com a característica de
ossa. Todo mundo, quando está à vontade, ri e
gargalha. E gostaria que nós pudéssemos pensar:
O que significaviverbrasileiramente e o que signi
fica vivernegramente? O que não gostamos basi
camente nos ditos negros do Brasil?O que signi
fica, objetivamente, a maneira de ser brasileira?
Se ela não for negra, eu vou ficar muito desapon
tada. Se cada um de nós fizer uma análise pro
funda da realidade do nosso País, nós vamos en
contrar basicamente a nossa cultura e as coisas
que nós gostamos de fazer, como sendo basica
mente elementos elaborados dessa fusão do ser
negro com a ciência ocidental, com muita coisa
do índio também.

Então, é preciso que nós possamos entender
isso. Mas é muito difícil, objetivamente, se ver
isso. Nós temos toda uma tradição de ver no
espelho o outro como é descrito, não como ele
é. Nós trabalhamos sempre em cima de estereó
tipos no nosso País. Qualquer livro escolar vai
mostrar uma família tradicional brasileira dentro

de um conceito de família européia consangüí
nea, não de família extensiva brasileira.

E eu pergunto: Como nós vivemos, objetiva
mente? Que conceito de família é o nosso? Nós
temos tios que não são nossos tios, primos que
não são nossos primos; os nosso amigos são
tios para os nossos filhos. Nós temos sempre
relações profundas com pessoas que são chama
das os agregados, que são família. Nós formamos
uma famíliaatravés do Brasilde irmãos e compa
nheiros, de movimentos de irmãos e companhei
ros de luta, de irmãos e companheiros de partido,
que não tem nada de consangüíneo. A grande
família brasileira não é consangüínea, se une por
objetivos comuns, por uma luta comum, por difi
culdades comuns, por problemas comuns, As as
sociações de moradores se ligam politicamente.
O que é consciência política?Consciência política
é a consciência de uma necessidade comum, é
a consciência da necessídade de lutar por uma
melhoria comum. Nós caminhamos num mundo
moderno por valores que são basicamente de
cultura negra. O que nós entendemos como mu
lher?Mulheré procriar,mulher é transformar, mu
lher é criar, mulher é alimentar a família,mulher
é participarefetivamente da vida,Não é o conceito
tradicional de mulher européia. E o conceito bási
co de mulher, dentro da cultura negra, é a mulher
que procria,é a mulher que transforma, é a mulher
que participa, é a mulher que é companheira.
E preciso conhecer um pouco mais os valores
de cultura negra; é preciso conhecer um pouco
mais os valores do Brasil.

Nós tivemos várias Constituições, todas elas
pautadas em modelos estrangeiros. Nunca se pa
rou para olhar para dentro, para dialogar com
o povo e para pensar na realidade de uma Consti
tuição que deveria ser urna Carta que regulasse
a melhor maneira deste povo, neste aqui, neste
agora e viver mais feliz e mais inteiro. E preciso
que nós possamos entender isso. Não é simples
mente o bem-estar de uns que estão no cume
da pirâmide, mas o bem-estar de todos da maioria
da população brasileira; que tem fome, que não
tem emprego, que não tem respeito próprio e
que não é respeitado pelo grupo. Epreciso modi
ficar isso, senão nós vamos criar uma Nação.
Eu acho muito dificil podermos entender objetiva
mente a profundidade do racismo no Brasil. Ele
é tão sub-reptício, é uma violência simbólica tão
violenta que nós temos poucas condições de de
tectar isso. Mas isso está muito presente até na
maneira de olhar,na maneira de vestir,na maneira
de entender o outro e nas palavras que são usa
das. O maior preconceito que o negro encontra
é a sua própria linguagem.

Uma das coisas que nós temos que reabilitar
na nossa Constituição é a relação da cultura como
literatura, dando a visão da tradição oral de toda
a história do nosso povo, de todos os velhos das
comunidades, contadores de história, como ele
mentos fundamentais da nossa cultura, e que és
tejam ligados diretamente à nossa literatura. É
preciso entender os poetas negros, os escritores
negros, os artistas negros, não como primitivos,
mas como outras formas de manifestar a emoção.
Nós ainda nos pautamos pelos cânones euro
peus, de que a arte precisa ser perfeita como
cópia da vida. Mas, se a vida não é perfeita, a
arte, como cópia da vida, não pode ser perfeita.
Em todos os lugares do mundo se aceita o cubis-
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mo. Nós vamos encontrar Cézanne, vamos en
contrar uma série de artistas consagrados mun
dialmente e que se basearam nas máscaras africa
nas, na cultura africana. Mas, na realidade brasi
leira nós vamos encontrar artesãos maravilhosos
colocados como artesão, não como artistas efeti
vos. Qual é o artista que não é um artesão, basica
mente? Ora, ele trabalha com as mãos. Nós temos
uma diferença.

Recebemos aqui, há algum tempo, alguns es
critores africanos, um dos maiores escritores afri
canos dos últimos tempos; Manoel Monteiro, Mia
Couto, David Mestre, Antônio Cardoso, pessoas
consideradas importantíssimas na literatura uni,
versa!. Eles remeteram uma crônica de avaliação
de viagem e disseram o que nós havíamos co
mentado aqui. Eles não foram recebidos pela pri
meira vez como escritores, foram recebidos como
negros. Não tiveram contato com a comunidade
acadêmica brasileira e nem com a comunidade
negra. Eles ficaram pairando no ar como qualquer
coisa estranha. Escritores africanos, eram negros,
mas eram escritores, mas escritores negros. En
tão é, um negócio assim absolutamente confuso.
E houve uma pergunta muito interessante de Ma
noel Rui sobre isso: "E vocês, afinal, no Brasil
têm o quê? Vocês não têm literatura, não? Alitera
tura brasileira separa a literatura negra, literatura

.branca? Não é literatura?" E aí nós paramos para
pensar: O que é a realidade do Brasil? É tudo
dividido: branco e negro. Há uma dificuldade real
e objetiva de se ver alguma coisa como efetiva
mente pertencente ao Brasil, sem as classifica
ções de branco, negro, primitivo ou não. É samba
ou é música popular brasileira? A MPB exclui o
samba. Samba é uma coisa, MPB e outra coisa,
que não inclui o samba. Como nós vivermos nes
sa realidade dualista e não sentimos este apar
Uteid existente na nossa sociedade? Como é difi
cíl pararmos para pensar que se tem que modi
ficar isso se queremos realmente viver democrati
camente. Como esse outro, que inclusive é consi
derado invasor, é alijado de todos os espaços?
E como através da Constituição podemos mudar
isso? Não acredito que seja só através da Consti
tuição. E por um processo de educação? Não
é só um processo de educação na escola que
tem que mudar muito tempo, há 50 anos que
tentamos mudar a escola no Brasil. Por que a
escola não muda? Porque, se começarmos a mu
dar a escola alguma coisa vai começar a mudar.
O processo de educação tem que ser um pro
cesso de educação lato senso. Areligião precisa
ser encarada de outra maneira.

Discutimos, no dia 23 de abril,Dia de São Jor
ge, no Rio de Janeiro, com Frei "avi, sobre a
problemática dos padres negros na Igreja. N6s
vemos a dificuldade de a CNBB aceitar a condição
dos padres negros de se verem como negros
e como padres. Não vai haver campanha da frater
nidade no Riode Janeiro, porque não há interesse
de se vincular o problema do negro dentro da
Igreja Cat6lica. Nós temos que lutar para mudar
isso. O negro tem que ter espaço em todos os
lugares dentro da Igreja,dentro da umbanda, den
tro do candomblé, dentro da Igreja Protestante
ou fora de qualquer Igreja; dentro do Partido Co
munista, dentro do Partido Verde, dentro do Par
tido do Governo, PMDB, PFL, todos os Partidos,
em qualquer espaço que qualquer brasileiro tenha
condição de entrar. O negro é cidadão brasileiro

e tem que ter os direitos do cidadão brasileiro.
Esse é o maior desafio que eu encontro nesta
Comissão. Como fazer com que o negro no Brasil
tenha condições de cidadão? Essa é a grande
resposta de que nós precisamos. Condição de
cidadania plena, condição de estar presente como
garção em qualquer restaurante de luxo, porque
a Africa do Sul tem apartheid sim. Se você che
gar em Jonesburgo, em qualquer restaurante cin
co estrelas, a freqüência é só de brancos, mas
os cozinheiros e os garções são negros. Em qual
quer restaurante cinco estrelas no Brasil os fre
qüentadores são brancos, os garções também,
e os cozinheiros, estrangeiros, franceses. Nós não
temos o mínimo respaldo para nada neste País.
Se nós encontrarmos na universidade vinte pro
fessores negros em quatro mil professores. A mi
nha universidade é a Gama Filho, tem aproxima
damente 2.800 professores. Nós somos 5 negros.
Na pós-gradução só eu, mais ninguém. Inclusive,
causa espécie quando chego de guia no pescoço,
ou de branco nas sextas-feiras.

Como nós podemos fazer com que o País cres
ça sem ter vergonha de si mesmo? Pintar este
quadro não é fácil, mas estabelecer condições
legais para que isso corra, eu acho que é uma
missão que precisa ser feita nessa Constituição.
A nossa esperança está depositada nos Senhores.
A nossa esperança, não em nome do negro brasi
leiro, mas em nome do brasileiro, porque antes
de qualquer coisa o negro brasileiro, é brasileiro.
Se o País crescer, nós vamos crescer juntos com
ele. Eu não acredito que o País possa crescer
sem levar o seu povo em consideração. Nós va
mos ficar com um projeto de nação que não
é o nosso, até quando? Um País não pode ser
forte e rico, sem que cada um se considere forte
e rico.

Um País não pode transformar-se numa grande
potência mundial se cada um não tiver a certeza
de que é capaz de mudar e de se transformar.
E aí eu vejo basicamente os conceitos de cultura
negra. E penso acabarmos com essa idéia de
que Exué o diabo. Exué a capacidade de transfor
mar, é a dinamização, é a mudança, é o poder
de cada um; Exu estána fala, está na realização
de cada um de nós; está na arte, está na escrita.
Está no poder que cada um tem de ser, de existir,
de transformar o meio ambiente através dessa
existência. Precisamos entender que Axé é o po
der de realização de cada um de nós, como pes
soa e basicamente do negro, que sentido de pos
sessão tem de ser entendido, e que esse é o mítico
do brasileiro que deu força, durante 400 anos,
a uma grande parcela da população brasileira,
para se transformar, para sobreviver, para cons
truir o País, para utilizaro seu know how, porque
ninguém ensinou nada ao negro, foi ele que cons
truiu com o que ele já trazia. Se nós não enten
dermos que este País é basicamente o resultado
do esforço do seu povo, não vamos conseguir
realmente nada. E eu acredito que seja a hora
de lutarmos juntos. Um grupo luta aqui, como
a Benedita, nossa representante, e um outro gru
po, como nós, ajuda, apóia, pressiona. E eu digo
a vocês, neste momento, eu acredito que até por
amor ao amor nós tenhamos que usar o ódio.
Se for preciso fazer a guerra para chegarmos aon
de queremos nos a faremos. Obrigada pela aten
ção. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Srs. Consti
tuintes, Sra" e Srs. ontem, a Subcomissão enfo
cou, às 9 horas, a questão dos deficientes mentais.
Às 17 horas, esAssociações de A1c60licosAnôni
mos, e, às 19 horas, os deficientes auditivos. Hoje,
nós tivemos aqui o dia inteiro a questão do negro,
às 9, 17 e 19 horas. E a questão do negro ainda
voltará a ser enfocada no dia 4 de maio, às 17
horas. Não é sempre que se consegue reunir,
e nem é sempre que conseguimos conhecer, num
só dia, E1ena Teodoro e Lélia GonzaIes. Não é
sempre, também, que se tem a oportunidade n6s,
Constituintes, de ouvirmos estas cientistas, estas
pesquisadoras, estas brasileiras e também tenho
a impressão que não é sempre, Constituinte Bene
dita da Silva, que a própria comunidade negra
tem a oportunidade de tê-Ias juntas. Então, é com
este espírito, com o espírito da Subcomissão que
é fundamentalmente de ouvir, que nós coloca
mos, agora até o auxílio, com a coordenação da
nossa colega, Constituinte Benedita da Silva, a
oportunidade para que as lideranças do movi
mento negro, aqui presentes se bem que rapida
mente, porque não gostaríamos que excedessem
a 3 minutos, questionamentos a estas nossas
duas convidadas. Elas responderiam e se travaria,
então, aquela troca de idéias. No período da tarde,
por recomendação da Constituinte Benedita da
Silva, nós faríamos então um debate mais amplo,
com os membros da comunidade do negro aqui
presente, em que de uma maneira assim mais
concreta, mais formal, poder-se-ia até encami
nhar propostas de nível constituinte. E ainda aler
tamos aos Srs. e às Sra' Constituintes e as nossas
ilustres convidadas e painelistas que os parlamen
tares aqui presentes gostariam de, ainda, no fím
desta manhã, fazer, evidentemente, as suas colo
cações e também os seus questionamentos. Só
que neste momento nós estamos nos colocando
no papel de ouvir a sociedade civil, porque nós
entendemos que o tempo da mordaça já passou.
O tempo do cerceamentojá passou. E não haveria
razão para se ter uma reunião de audição, no
momento em que se enfoca a questão das mino
rias e as minorias não falassem, não questionas
sem, de forma primeira, e de forma prioritária.

Então, eu gostaria que as duas painelistas conti
nuassem na Mesa e que a Constituinte Benedita
da Silvanos ajudasse a passar a palavra àslideran
ças do Movimento Negro, aqui presente.

A SRA.CONSmUINTE BENEDITA DASILVA
- Antes, eu gostaria de lembrar que nós acaba
mos de ouvir a segunda expositora, que é a nossa
amiga querida, Df" em Filosofia, E1ena Teodoro.
E ouvimos, também, na primeira exposição, a
antropóloga, Professora do Departamento da So
ciologia da PUC, membro do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher, Vice-Presidente da Ass0
ciação Internacional do Festival Pan-Africano da
Arte e Cultura, M~mbro do Conseho Diretor da
Sociedade Intemacional para o Desenvolvimento,
Membro do MUDAR, Mulheres para um Desenvol
vimento Alternativo,e Membro do Conselho Deli
berativo do Memorial Zumbi, e Militante.do Movi
mento Negro, a nossa Antrop61oga Lélia Gon
zales.

Agora, n6s teremos ainda um tempo de 3 minu
tos para que as entidades presentes possam se
manifestar. Neste sentido, eu gostaria de chamar
Maria da Graça dos Santos, pelo MNU.
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A SRA. MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS 
Srs. Constituintes, Prof.Lélia,Prof.E1enaTeodoro,
é emocionante a oportunidade de falar neste mo
mento. E a gente verifica a importância disso.
Eu pertenço ao Movimento Negro Unificado,uma
entidade a nívelnacional, que a Prof,LéliaGonza
les expôs. A gente está na batalha assim com
um grupo de pessoas, na luta que não têm grande
oportunidade de participação. Mas, a gente acre
dita que um dia realmente a gente consiga mudar
a situação atual. O que foi dito pelas professoras,
realmente, é o fato que acontece no dia-a-dia
de cada um de nós. Agora, eu gostaria de saber
como seria o encaminhamento para conseguir-se
realmente, iniciar uma mudança em nosso País.
Porque verificamos o seguinte: vivemos num mito
de democracia racial. E é esse que eu acho que
é o ponto fundamental, a barreira mais forte da
gente tentar esta mudança, porque a luta está
ai desde 1500, quando chegou o primeiro negro
escravizado aqui. E desde aí, Iuta-se e nada se
consegue mudar. Então, eu desejaria saber o se
guinte: como iniciar esta luta, tentando derrubar
este mito da democracia racial, instigando até
a sociedade brasileira a assumir o seu racismo?
Acho que isto seria primordial. Seria uma coisa
assim mais aberta, mais direta para podermos
discutir e tentar fazer uma mudança. Porque eu
acredito que com isto ainda camuflado, com esta
coisa toda de se tentar negar, de se insistir na
democracia racial,não se vai conseguir nem mos
trar as nossas reivindicações. Por que, quando
nio se reconhece o racismo como é que se vai
reconhecer reivindicações contra? Então eu acho
que a minha pergunta seria, neste caso, como
fazer para que a sociedade brasileira assumisse
abertamente o racismo existente no País. Seria,
através de uma educação, de uma mudança es
truturai de.um sistema educacional.

A SRA CONSillUINTE BENEDITA DA SILVA
- Com a palavra LéliaGonzales e Helena Teodo- 
ro. Pela ordem, as duas vão-se compor para ver
quem fala primeiro.

A SRA.LÉLJA GONZALES - Bom, companhei
ra, não me chama de professora não, porque,
na verdade, vamos perder este formalismo que,
do ponto de vista proxênico, o espaço nos impõe.
Nós somos companheiras de luta e nós aprende
mos umas com as outras e uns com os outros
efetivamente. É verdade que, em termos de uma
mudança, a níveleducacional, isso é fundamental.
Esta colocação que você faz ai no sentido de
acabarmos com o famoso mito da democracia
racial é que levlfa sociedade brasileira a alienar-se
de uma realidade que lhe é cotidiana. Evidente
mente que as transformações, em termos das
teorias e das práticas educacionais existentes em
nosso País são fundamentais, na medida em que
o que nós constatamos, e, também, por outro
lado, além do sistema educacional, nós consta
tamos que a chamada educação informal é aque
la mais terrível ainda, que é aquela que passa
pelos meios de comunicação de massa e que
repassa uma imagem distorcida do negro, uma
imagem inferiorizadae que, efetivamente, se refle
te nas nossas crianças pela intemalização de uma
inferioridade, inferioridade esta que é interiorizada
através dos meios de comunicação e através do
que se aprende na escola e, inclusive, no seio
ºªl.amOla, porque a família negra não está alijada

da sociedade. Quer dizer, são anos e anos de
repetição contínua da famosa ideologia do bran
queamente, que se articula com a ideologia e
comício da democracia racial.

Na verdade, o que se constata é que são dois
aspectos de uma mesma questão.

Então, nos parece fundamental que, por exem
plo, em termos dos meios de comunicação de
massa, nós temos que nos aliar a todas as propos
tas mais avançadas no interior da Constituinte
e fora dela, para que esses meios de comunicação
de massa não fiquem nas mãos de determinadas
pessoínhas, que determinam o que deverá ser
passado. Cabe, aí, uma critica até mesmo às tele
visões, não as particulares, de iniciativa privada,
mas, inclusive, até mesmo às chamadas Televi
sões Educativas, porque o Rio de Janeiro, o que
nós observamos, é uma Televisão Educativa que
deseduca o nosso povo, na medida em que tem
elementos supostamente progressistas, elemen
tos supostamente avançados, mas que produzem
tranqüilamente esse mito da democracia racial
e reforçam a ideologia do branqueamento.

Nós vimos agora que um dos poucos represen
tantes da comunidade negra na 1V Educativa do
Rio de Janeiro não pode mais aparecer no video.
E o que acontece quando as nossás crianças,
as nossas familias só vêem figuras como a do
Muçum, que é um idiota, um débil mental, é o
que "fala errado"? Quando nós vemos nas nove
las, por exemplo, quando surge alguma coisa com
relação ao negro de uma maneira mais avançada,
como na novela Corpo a Corpo, o que a gente
percebe é que o nosso discurso de movimento
negro, na novela, estava na boca dos brancos.
Quer dizer, os personagens negros da novela
eram uns alienados; não sabiam de nada; queriam
mais era embranquecer.

Agora, o discurso do movimento negro, que
resulta de uma prática doida e sofrida, que todos
nós temos tido no decorrer desses anos todos,
aparece tranqüilamente na boca de personagens
brancos, reafirmando de novo a superioridade
cultural, intelectual, etc.

Então, quando nós vemos na publicidade que
a criança negra só aparece para anunciar choco
late, quando aparece, e que o negro só aparece
como trabalhador braçal, ou então como mulata,
e ai entra a questão da exploração da mulher
negra como objeto sexual, nós vamos constatar,
então, que, efetivamente, nós temos que desen
volver um trabalho muito grande nessas suas
áreas, que parecem fundamentais, porque, de re
pente, a televisão forma muito mais do que a
escola. Mas, dentro da escola, nós temos que
lutar, e já foi colocada, que é uma das nossas
grandes reivindicações, lançada, inclusive, pelo
MNU, nesses anos todos de luta, a instauração
da história da África, num currículo em todos os
níveis e graus do ensino público e gratuito no
Brasil, não é verdade? Porque, de repente, está
aí a nossa companheira, que é Doutora em Filo
sofia e que sabe perfeitamente que a famosa Filo
sofia grega não passou de uma apropriação muito
grande dos mistérios egípcios, porque o Egito,
na antigüidade, era o grande centro de produção
do saber e que houve uma apropriação por parte
dos Sócrates, dos Aristóteles, dos Anaximandros,
dos Empédocles, dos Pitágoras, etc, e que de
repente nós ficamos, assim, encantadas com es
ses Srs. quando nós sabemos que a fonte eles

se abeberaram foi justamente a dos mistérios
egipcios. E para quem tem um pouco de cons
ciência histórica, para quem tem um pouco de
saber histórico, sabe perfeitamente que os egíp
cios negros foram os civilizadoresdo mundo Oci
dental. Só que isso é devidamente recalcado e
tirado de cena. Nós sabemos que toda uma egpto
Jogia foi criada no século passado, justamente,
para tirar de cena, para recalcar a contribuição
negra no sentido da humanidade, da civilização
humana. Nós sabemos da presença de culturas
negras importantíssimas dentre os sumerianos,
os fenícios, na fndia, e mesmo na América, antes
de Colombo. Mas nada disso nos é trazido. Então,
nós temos que lutar, sim, companheiros, nesses
dois níveis, sempre tendo em vista a questão da
construção de um projeto de Nação, porque um
povo que desconhece a sua própria história, a
sua própria formação, é incapaz de construir o
futuro para si mesmo. E o povo brasileiro, neste
momento, se encontra nessa encruzilhada; o povo
brasileiro aqui representado pelos Constituintes.

Foi o que nós colocamos: querem continuar
com o apartheid sofisticado, sofisticadissimo,
como é o racismo brasileiro; é o mais sofisticado
do mundo inteiro.Se querem continuar com isto,
vão fazê-lo sozinho, porque o povo brasileiro esta
rá construindo a sua própria história com muita
luta, com muita sangue, suor e lágrimas. E, como
disse a Helena; "Por amor, a gente vai à luta,
a gente vai à guerra".

A SRA. CONSill(J)NTE BENEDITA DA SILVA
- Com a palavra o Sr. MuriloFerreira, da Funda
ção Afro-Brasileirado Recife.

O SR. MURILO FERREIRA - Sr. Presidente,
Sr. Relator, irmã LéliaGonzales, irmã Helena Teo
doro, Srs. Constituiante, irmãos:

Eu sou representante da Fundação Afro-Bra
sileira do Recife - PE, e queria conversar com
o palestrante, principalmente com a irmã Helena
Teodoro, sobre o que foienfocado na sua palestra.
E algumas faço indagações, porque o ponto, prin
cipal, me parece, tratar da cultura nacional, sobre
o conceito de nação. Eu gostaria de indagar, prin
cipalmente, a respeito da defasagem que há entre
a Constituição e os fatos cotidianos do negro bra
sileiro,o dia-a-dia, a dinâmica do dia-a-dia. Gosta
ria, então, de saber da Sr', talvezaté confirmando
mais a sua fala, porque sempre a Constituição
constitui-se, num produto abstrato em oposição
a essa dinâmica do dia-a-dia. Talvez essa Consti
tuição crie, sempre, uma camisa de força, uma
redoma, uma maneira de ver o povo, uma ma
neira de ver o negro.

Talvezseja interessante lembrar as várias Cons
tituições, as várias Constituintes que teve este Bra
sil,não sei quantas seis, sete. Quer dizer,eu gosta
'ria de sabe da Sra., continuando, o que a Sra.
poderia propor, ou o que a gente poderia encon
trar, em termos de que como a Constituição não
criaria uma visão estratificada, uma visão conge
lada do povo negro, principalmente, se existiria
algum país no mundo, ou se existiriaalguma de
mocracia onde a Constituição teria mecanismos
para acompanhar a dinâmica desse dia-a-dia.

A SRA HELENA TEODORO - A colocação
que você fez é correta. Vamos, primeiro, voltar
um pouco antes da Constituição. Qualquer tipo
de lei vai surgir sempre do costume do povo.
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Então, você tem uma lei de um determinado gru·
po, quando aquele grupo aceita as regras daquele
jogo. Então lida-se com determinadas normas
e com determinadas regras, para conviver.Essas
regras, então, são determinadas pelo próprio ful
cro em sua dinâmica. Então, as leis primeiras
saurgiram dos costumes dos povos. Dentro da
realidade brasileira quando nós tivemos a nossa
primeira Constituição? Com a independência em
1822, vamos ter a primeira Constituição em 1824.
A Constituição Imperial já vai ser uma Consti
tuição pautada naquilo que o Imperador achava
que seria bom para o povo, dentro de uma visão,
de um projeto de nação que não se pautava na
realidade do povo, que a maioria era de escravos,
isso aqui era uma colônia e, então, a nossa inde
pendência de Portugal foi um arranjo, para que
Portugal não perdesse a colônia.

Então, isso realmente tem influências muito sé
rias na nossa realidade, porque Nós já partimos,
desde o início,com uma Constituição que seriam
as leis fundamentais de vida do povo, que não
se pautava na realidade do povo, mas sim nos
interesses do grupo de cúpula.

Modificar isso, fazer com que os escravos na
quela época, em 1824, deixassem de ser escravos
em 1987, ou deixem de ser escravos agora, é
um negócio complicado, porque na realidade a
sociedade brasileiraé uma sociedade que sempre
foi dirigida de cima para baixo. Quem sempre
manipulou o poder não foram os representantes
do povo, mas as pessoas que eram donas de
terras, os proprietários de terras e as pessoas que
tinham poder e influência política.

Para que nós possamos ter uma democracia
real é preciso que essa Constituição expresse a
realidade do povo brasileiro, e para expressar a
realidade do povo brasileiro, nós temos que mu
dar também a prática de vida do povo brasileiro.
Não se mudam os hábitos de um povo só pela
Constituição. Por isso essa dimensão de luta nos
sa, por isso que nós temos que lutar por uma
mudança de educação na escola, uma mudança
na família, na comunidade, porque ninguém vai
deixar de ser racista por causa de uma lei que
diz que ele vai ser preso se ele for racista.

Essa é alguma coisa de atitude, de comporta
mento. Precisa ter informação, sim, para poder
depois chegar a uma modificação de comporta
mento. Mas um comportamento de sistema de
diferentes níveis de esforço e de relação, de co
nhecimento, de tempo e esforço para incorpo
ração de informação.

Então, você tem informação, você tem uma
atítude modificada pela informação, você tem
uma atitude individual, depois você tem um com
portamento do outro, depois você tem um com
portamento do sistema.

Aqui nós sempre recebemos direto o compor
tamento do sistema, direto para a informação.
Então, não há elaboração de nada. Ascoisas sem
pre são ditas se cima para baixo e nada é, na
realidade, vivido. Então, nós temos uma socie
dade que tem um nível real e um nível formal.
O nivelformal é o nívelda lei, é o que está escrito,
mas ninguém faz; e o nível real é o que a gente
vive. Então, todos são iguais perante a lei. Está
lá,mas todos são desiguais, na realidade. Entra-se
num ônibus; a poJftica vai checar quem está no
ônibus e só pede carteira para quem é negro.
Onde é que está isso? Então, para a gente poder
mudar isso tem que ser todo um processo de

conscíêncía do próprio povo e toda uma revisão
de cada um de nós como agente da história, por
que já é um processo que se abre, que vem desde
o inicio da primeira Constituição brasileira e da
própria organização do Estado brasileiro, que foi
um Estado organizado autoritariamente, de cima
para baixo e que mantém essa tradição de autori
tarismo ainda, infelizmente.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Com a palavra a Sra. Lídia Melo da CAEB
- Centro de Estaudos Afro-Brasileiros.

A3RA.LfoIA MELO- Para nós é uma satisfa
ção muito grande, uma alegria maior ter Elena
Theodoro e LéliaGonzales,hoje, na Subcomissão
questionando os nossos problemas, as nossas
realidades.

O Centro de Estudos Afro-Brasileiros é uma
entidade de Brasília, com existência de sete anos,
que tem uma luta também, junto com outros gru
pos e as outras associações e entidades de Brasí
lia,e tem tido oportunidade, nesses anos, de traba
lhar na questão negra dentro da educação, dentro
das coisas da sociedade, da cultura, e eu, como
educadora e moradora na cidade há 27 anos,
batalhadora do movimento negro também há
bastante tempo, tenho hoje o prazer de poder
ouvir e falar com os Constituintes e com os cole
gas.

Eu teria duas questões que foram abordadas
já inicialmente. A primeira é a questão que eu
acho que é primordial dentro dessa Constituinte,
que é a questão da educação, dos lívrosdidáticos.
Eu acho que esse momento é o momento maior
para nós, negros, fazermos uma força dentro des
ta Subcomissão e da Subcomissão de Educação,
para que esses lívros didáticos sejam realmente
modificados. Nós temos tido congressos, encon
tros, seminários durante vários anos, mais ainda
não temos tido o prazer e a oportunidade de ver,
realmente, essa questão mostrada de uma vez
dos lívrosdidáticos, dentro dos currículos e dentro
também dos educadores que passam por univer
sidades.

Essa questão foi abordada pela colega Graça
e muito bem respondida por Lélia.Então, eu acho
que não vou desenvolver, mas isso vai voltar.

A outra questão que então resolvi colocar é
a questão do poder. Eu acho que no momento
em que E1ena fala desse processo de maior co
nhecimento dentro dos outros níveisde sociedade
do que é o negro; eu tenho tido e acredito que
outros colegas, até mesmo por questão assim
de inibição, não proclamam essa discriminação.
Essa discriminação que, no início, quando nós
começamos a nos reunir era muito flagrante. "Eu
fui discriminado aqui e ali".

Nós, então, nos reunimos em associações e
entidades e grupos, para movimentármos mais,
para debatermos, mas eu tenho sentido nesses
anos todos, nesses dias, que estão muito próxí
mos, inclusiverecentemente, essa questão do po
der. Eu acho que nós precisamos adentrar aos
espaços maiores da justiça, para que a polícia
civil, para que os outros órgãos, que têm o poder
da autoridade, ou poder de corrigir a violência,
ou o poder de diminuir essa violência, tenham
conhecimento realmente de que o negro existe,
de que o negro fazparte desta sociedade, de que
a mulher negra, de que a criança negra faz parte
dessa sociedade.

Então, esta Constituinte tem que ter um espaço
maior, para uma divuJgação maior do que é ser
um negro no Brasil, ser um negro no universo,
para que a gente não seja discriminado nos pon
tos de ônibus, nas festas, nos hospitais, quando
a gente precisa de uma autoridade, se a polícia
chega e é um negro ele não quer nem saber,
ele não ouve. E esta frase "Sabe com quem está
falando?" eu acho que de repente é uma frase
muito forte, quer dizer, ela não deveria ser usada,
mas há momentos em que nós, negros, também
temos que dizer;"Sabe com quem está falando?"
Porque no momento em que você é negro você
não é ouvido, nem como gente, nem como edu
cador, nem como religioso, nem como mulher.

Então, vai aqui a minha ênfase em colocar que
nós precisamos, dentro desta Constituinte, fazer
uma divulgação maior do que é ser negro neste
País, para que os homens que detêm o poder
possam ouvir melhor as pessoas quando dentro
de situações de direito não são ouvidas.

Então, eu não sei se algumas dessas colegas
teriam alguma coisa a colocar, mas vai em mim
assim uma tristeza muito grande desse poder que
vai em cima do negro, esse poder negativo.

Muitoobrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Antes da
colocação das nossas e paineilistas, gostaria de
comunicar a presença na Mesa de S. Ex-o Consti
tuinte Almir Gabriel, Relator-Geral da Comissão
Temática da Ordem Social, à qual está ligada
à nossa Subcomissão.

Sr. Constituinte, a nossa alegria, a nossa honra
de contar com a sua presença, prestigiando os
nossos trabalhos.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Como, democraticamente, as expositoras não
têm nada a falar, porque o que nós ouvimos da
companheira foimais um acréscimo a tudo aquilo
que já foi exposto, nós passamos para Orlando
Costa, do INABRA -Instituto Nacional Afro-Bra
sileiro.

O SR.ORLANDO COSTA-Inicialmente, que
ria congratular-me com a Subcomissão por trazer
duas oradoras que realmente brilham com grande
intensidade nesse firmamento negro do Brasil.

Eu teria duas perguntas a formular. A primeira
à Dr' Lélia e a segunda à professora Elena. São
as seguintes:

Asrealizações dos africanos e dos seus descen
dentes sempre foram, no Brasil, escamoteadas
do conhecimento público.

Assim, os valores reais da afrlcanidade perma
necem ainda desconhecidos desse grande públi
co. Quero crer que os megros e suas realizações,
tanto no Brasil quanto em todo o mundo, é algo
por demais volumoso e extremamente difícil de
permanecer encoberto nesse universo nebuloso
em que se procura mantê-lo.

No entendimento da oradora, quais as estraté
gias possíveis capazes de modificar as tendências
históricas, valorizando-se e elevando-se às suas
reais dimensões, as imagens de valores negros,
não só no Brasil como em todo o mundo?

Segunda questão: um grave problema que o
Brasil enfrenta é o de ter alijado e dispensado
dos seus processos decisórios o talento, a capací
dade e a maneira de pensar dos descendentes
da africanidade. Não vejo razões, no quadro atual,
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para tal estado de coisas. O que se tem feito
com a comunidade negra, ao longo de sua histó
ria, foi um crime perfeito, os resultados estão aí:
um quadro social que não se diferencia muito
daquele de um século atrás; e os criminosos per
manecem desconhecidos. Pergunto: como equa
cionar, com urgência, as possíveis formas de fazer
com que o negro passe a participar das decisões
nacionais, de vezque ele representa cerca de 40%
do coléigo eleitoral do País?

A SRA. LÉlLA GONZALES - Bom, com rela
ção à questão que o companheiro meu colocou,
diretamente, vou tentar responder. A próxima, a
E1ena responde sinteticamente, mesmo que me
seja dirigida,mas ela responde, e vaitentar colocar
de maneira sintética.

Acabei de participar da conferência sobre Ne
gritude, Etnicidade e Culturas na Afro-America,
onde tivemos um encontro extraordináriode cien
tistas, pensadores, filósofos, poetas, artistas ne
gros, nos Estados Unidos, agora, no finalde feve
reiro. E essa grande contribuição, vejam vocês,
essa grande estratégia, a nível internacional, ela
está-se desenvolvendo. Nós temos aí o FESPAC,
o Festival Pari-Africano de Arte e Cultura, que
no próximo ano vai reunir tanto o continente
quanto as diferentes diásporas para discutirem
uma série de aspectos. A próxima conferência
da negritude, que será na Martinica, a questão
que será colocada é justamente essa: quais as
alternativas para uma nova sociedade? É essa
a tarefa que nós temos. É importante dizer o se
guinte, companheiros aqui presentes, que a igno
rância que caracteriza, ignorância muito bem es
truturada e assumida em termos de Brasil, a res
peito da contribuição do negro. Não há dúvida
de que isso existe. O que nós percebemos é que,
por exemplo, um tipo de encontro como este
nenhum jornal brasileirodeu, não dá, ele não fala,
não interessa, porque estaria informando à maior
parte do povo deste País a respeito da sua própria
história, a respeito das suas próprias criações.

Agora, no que dizrespeito à realidade brasileira,
com relação a esta contribuição, me parece que
nós não podemos jogar tudo em cima da Consti
tuição, evidentemente. Nós temos que estar aten
tos, temos que estar vigilantes,mas nós mesmos
temos a nossa tarefa, temos a nossa tarefa de
organizar, de mobilizar e de organizar a comu
nidade negra no sentido de que ela possa desen
volver, com suas próprias características, com
suas características específicas, uma estratégia
em termos de transformação, transformação no
sentido, inclusive, de sensibilizar - parece-me
que um dos aspectos fundamentais da nossa es
tratégia passa por aí - e mobilizar os setores
progressistas não negros da sociedade brasileira
para que, unidos, possamos construir uma nova
sociedade. Nós temos duas responsabilidades, a
nível oficial da Lei Maior, que é a Constituição,
por isso estamos aqui, e a nível da nossa própria
organização e onde quer que estejamos, no nosso
local de trabalho, na igreja, no partido polítíco,
no clube, nós temos que estar tentando passar
para os outros esta questão, organizadamente,
e não esquecendo jamais, fundamentalmente, as
nossas crianças. E parece que a grande questão
passa por ai.

A SRA. ELENATEODoRo - Acho que essa
estratégia vai também, e principalmente, em rela
ção às nossas crianças, uma coisa fundamental,

que esta Constituição possa ser conhecida e vivida
em todos os lugares, em todos os espaços. Desde
muito pequeno, na família, em casa. No Brasil
ninguém sabe dos seus direitos; é preciso traba
Iher encima dos nossos direitos e apontando isso
legalmente, na Constituição. É preciso estar com
a Constituição na ponta da Jingua e a todo mo
mento a ela reportar-se, como sendo um docu
mento realmente que represente a nossa realida
de, os nossos anseios, a nossa vontade. Isso é
fundamental como estratégia, senão ela não vai
funcionar de maneira alguma.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Com a palavra o Sr. Mauro Paré, Fundação
Sangô.

O SR. MAURO PARÉ- Companheiros, meu
caro amigo e companheiro IvoLech, conterrâneo
do Rio Grande do Sul, que o destino permitiu
sabiamente que viesse a participar desta nova
Constituinte. Companheira, Constituinte Benedi
ta, militante dos movimentos negros e da luta
pelas pessoas menos favorecidas. Caro Consti
tuinte Almir Gabriel, que nos dá a honra de sua
presença, Constituintes presentes, companheiros
militantes de movimentos negros:

Nós, do Rio Grande do Sul, entendemos que
era muito importante nos fazermos presentes por
ocasião deste encontro. Há pouco conversava
com meu amigo Januário que dizia que parece
que o RioGrande do Sul fica à parte, ou à margem
dessa luta negra. Mas queria dizer aos nossos
companheiros que o racismo no Rio Grande do
Sul é o pior de todos os que existem no País.
Se o racismo já é doloroso em todos os Estados
que compõem a Federação, nós devemos acres
cer mais um delta quando nós falarmos em ter
mos do Rio Grande do Sul.

Ouvi atentamente as exposições da antropó
loga LéliaGonzalez,da professora Elena Teodoro.
Eu teria uma questão para encaminhar a elas,
poderia ser respondida tanto por uma quanto pela
outra, e teria também uma questão específica que
eu deixaria para a Mesa de Constituintes.

Eu perguntaria à companheira Léliaou à com
panheira E1enaTeodoro se há algumas propostas,
algumas sugestões que entendessem oportunas
de ser incluídas nesta nova Carta Magna, de tal
forma que nos permitam avançar em termos de
direitos - quando digo avançar em termos de
direitos, estou-me referindo à comunidade negra
- mesmo admitindo, como foi muito bem colo
cado aqui há pouco, tão-somente a Carta Magna
não vai resolver, é necessário todo o engajamento
da nossa comunidade. Então, eu perguntaria que
sugestões deveriam compor essa Carta Magna.

Uma segunda questão eu colocaria à Mesa,
que seria a seguinte: se esta Mesa está efetiva
mente aberta a receber as contribuições da comu
nidade negra, e se concorda com a necessidade
de que seja estabelecidos mecanismos para que
efetivamente essa nova Constituição seja obede
cida.

O SRA ELENATEODORO - Bem, como su
gestão objetiva, quer dizer, têm-se muitas coisas
na cebeça, Eu tenho uma preocupação muito
grande com a educação e com a cultura. Uma
das coisas seria pensar que 1% do Orçamento
da Uniãodeveriaser para a cultura, e que inclusive
não se colocasse como obrigatoriedade para
exercíciode profissão no Brasilnívelsuperior. Isso

acaba com os artistas negros, praticamente, que
não têm oportunidade de ir à escola, porque a
obrigatoriedade de um ator ter que fazerfaculdade
para ser ator, de uma artista ter belas-artes para
ser pintor, acabar com essa diferença de artesão
e artista, acabar com essa história de que o artista
precisa ter nívelsuperior dentro de uma realidade
como a nossa, que é uma realidade de analba
tetos. Uma preocupação básica com a alfabeti
zação e com uma literatura voltada para a pós-al
fabetização. Uma valorização da tradição oral, da
leitura oral, uma valorização dos nossos velhos,
dos nossos contos tradicionais, e uma valorização
das religiões afro-brasileiras e logicamente uma
divulgação de toda uma forma de ser negro. Quer
dizer,eu comecei com o Orçamento porque para
isso a gente precisa de dinheiro, e logicamente
seria essa determinação de 1% do Orçamento
da União para a difusão de cultura e basicamente
de cultura ligada à realidade do Brasil, que seria
a cultura negra.

Essas são algumas idéias. Não sei se Léliagos
taria de acrescentar mais alguma.

A SRA. LÉUAGONZALES - Só complemen
tando. É o seguinte, companheiro, você deve estar
ciente que uma série de encontros foram realiza
dos pelo movimento negro, inclusive houve uma
Convenção Nacional do Movimento Negro aqui
em Brasília.No Rio de Janeiro nós nos reunimos
no IPeN, em casas, uns com os outros, etc. para
apresentar uma série de contribuições para entre
garmos à companheira Benedita da Silva,na me
dida em que ela nos representa aqui e nos parece
fundamental que a Bené, nossa Bené,essa força,
linda, maravilhosa aqui, que para nós a mulher
mais bonita da Constituinte, é a Benedita da Silva.
Quer dizer, os criolos todos acham isso. É só
olhar para ela. Olha a força! Olha a beleza!

A SRA. ELENATEODORO - O axé.

A SRA LÉUA GONZALES - É, o axé, não
é verdade? Então, nós temos uma série de pro
postas, de sugestões para as mais diferentes co
missões, não só para a Comissão da Ordem S0
cial, à qual a Bené pertence, mas para todas as
outras comissões, como a Comissão de Educa
ção e Cultura, etc. de que a Elena falou, a Comis
são dos Direitose Garantias do Individuo, na ques
tão do preso, do preso comum, da tortura, uma
série de sugestões que já estão nas mãos da com
panheira Bené, para que ela possa apresentar,
em termos do nosso apoio, e a sua representa
tividade, em termos de comunidade negra.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- A pergunta da Mesa vai ser no debate dos
Constituintes.

Com a palavra o Sr.Januário Garcia,do Instituto
de Pesquisa da Cultura Negra.

O SR. JANUÁRIO GARCIA - Para nós é muito
difícil,após as brilhantes exposições das compa
nheiras Lélia Gonzales e Elena Teodoro, colocar
qualquer tipo de pergunta para elas. Mas uma
coisa me chama a atenção aqui. Nós estamos
há 100 anos da abolição. Significa que hoje nós
estamos atravessando a quarta geração dos se
nhores de fazenda, e, como sempre, as coisas
do negro neste País sempre foram tratadas com
um determinado descaso, e essa coisa se repro
duz aqui nesta Comissão, uma Comissão em que
temos 19 Deputados, apenas 5 ou 6 estão aqui
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presentes para nos ouvir,nós que nos deslocamos
do Maranhão, da Bahia, do Rio Grande do Sul,
do Riode Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo
também. Peço ao Sr. Presidente, pois acreditamos
em sua capacidade de articulação, na sua capaci
dade de liderança na Presidência desta Comissão,
para que no expediente da tarde tenhamos aqui
um número expressivo e representativo dos mem
bros desta Comissão. Acreditamos nisso, porque
o momento aponta para o resgate da nossa cida
dania, e ao mesmo tempo a reconstrução da nos
sa dignidade, que até hoje é tratada pelos bisnetos
desses senhores de igual maneira que nos trata
vam quando aqui chegamos por volta de 1551
até 1880.

Muito obrigado aos senhores.

o SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Eu diria ao
nobre líder que levanta um questionamento e uma
sugestão a esta Presidência que sem querer nos
escusar e nos eximir das responsabilidades, n6s
alertamos também ao Plenário que os trabalhos
constituintes se avolumam num nívelbastante in
tenso. Então, um sem-número de delegações, de
entidades, de associações de todos os Estados
que acorrem, a todo o momento, à Assembléia
Nacional Constituinte. Quero crer e tenho a con
vicção que os Parlamentares que porventura não
estejam aqui neste momento, estão recebendo
delegações dos seus Estados, que vêm trazer,
mesmo a outras Comissões e Subcomissões, os
seus anseios, as suas propostas enfim. Também
há Parlamentares que fazem parte desta Subco
missão e têm compromissos como suplentes em
outras Subcomissões, e às vezes o tema aflora
de uma maneira em que a sua vivência parla
mentar, a sua base parlamentar requer a sua pre
sença, como suplente, em outra Subcomissão.

Esta é a dinâmica da Assembléia Nacional
Constituinte, esta tem sido a dinâmica dos nossos
trabalhos. E podem observar os presentes que
em momentos aqui n6s temos a presença bem
maior dos Srs. Constituintes, em outros momen
tos esse afluxo desce um pouco. Também têm
compromissos esses Parlamentares com suas
respectivas lideranças, com a liderança na Casa,
com os assuntos administrativos, compromissos
nos seus Estados, das suas lideranças, das suas
bases com Ministérios, enfim, é uma dinâmica
muito grande esse nosso trabalho. A Presidência
tomará as medidas recomendadas por esta lide
rança para que no período da tarde, quando serão
abordadas de uma forma mais direta,as propos
tas do segmento negro, e fará, o possível e o
impossível para não termos aqui só os efetivos,
como também os suplentes desta Subcomissão.
Nós agradecemos.

Agora, nós passamos ao momento em que os
Constituintes, membros da Subcomissão, fazem
o questionamento, fazem suas colocações às nos
sas painelistas, às nossas convidadas, e também
às lideranças do movimento negro que nos hon
ram, sobremaneira, com sua presença nesta ma
nhã e nesta nossa segunda audição pública da
Subcomissão.

Come palavra, o Relator da Subcomissão, o
Constituinte Alceni Guerra, Deputado Federal pe
lo Estado do Paraná.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, Sr. Constituinte Almir Gabriel, Srs. Consti
tuintes, companheiros e companheiras.

Eu me confesso surpreendido pela reunião. E
até me senti de volta a alguns lances do passado,
e confesso a todos vocês que a sensação em
determinados momentos que tive, durante a ex
planação das professoras, foi a mesma que sentia
quando um branco empedemido, racista, me co
locava a questão do negro. Eu senti o verso e
o anverso da medalha. Neste País, um País de
meios de comunicação excepcionalmente mo
dernos - porque houve um salto muito grande
nos meios de comunicação, que o resto do desen
voMmento do Brasil não acompanhou - quem
fala o que sente geralmente é punido. Armou-se
um esquema de divulgação e de intercomuni
cação na sociedade, em que é conveniente, sem
pre, falar o que as pessoas querem ouvir.

Então, usa-se muito o meio de comunicação,
usa-se muito oportunidades de reuniões para di
zer o que as pessoas querem ouvir, conseqüente
mente, ser agradável, ser simpático e não ter pro
blemas com a discussão.

Em um determinado momento da reunião, eu
até pedi à Benedita que nos deixasse falar, para
esquentarmos o debate. E eu interpretei, das duas
professoras, um pouquinho abismado com as co
locações, e fui evoluindo durante a explanação
para chegar à conclusão que nós estamos frente
a um conflito de gerações. Talvez eu seja um
pouco jovem demais, ou talvez seja de uma posi
ção geográfica diferente, para entender o que ex
planaram aqui. Eu gostaria muito que não fosse
verdade, que eu tivesse mais razão, que não fosse
contundente, mas, enfim, são duas pessoas cate
gorizadas e n6s devemos levar em absoluta conta
a profundidade de suas declarações.

Eu falo em conflito de gerações, porque, eu
me lembro perfeitamente, quando eu abri a porta,
eu devia ter uns 6 ou 7 anos, uma das minhas
primeiras visões de vida, e ai encontrei pela pri
meira vez uma negra na minha frente. A minha
supresa foi muito grande e eu tive, confesso para
vocês, medo, que era um medo desconhecido.
Eu nunca tinha estado na frente de uma pessoa
negra. Vivia numa comunidade de descendentes •
de europeus, no interior do Rio Grande do Sul,
onde não existia nenhum representante da raça
negra. Para felicidade minha, essa pessoa, que
se chamava Sebastiana, tinha dois filhos,o Simão
e o Juca, que se tomaram extraordinários amigos
meus, durante a vida, até que, muito recentemen
te, perdi o contacto com eles.

E quando se colocava aqui, com ênfase, a ques
tão da discriminação da mulher, eu olhei para
a platéia e identifiquei uma mulher branca bonita
e duas negras extremamente bonitas, tentando
me convencer que esse aspecto da segregação
racial no Brasil não me tocou muito.

Depois eu me lembrava: será que na minha
geração existe alguém que não amou uma negra?
Não estou falando de transar, estou falando em
amar mesmo, de ficar sentado ao lado, de mãos
dadas, curtindo, de ter prazer em conversar, de
ter prazer em trocar idéias. Depois me lembrei
das pessoas que trabalham comigo, outras pes
soas da raça negra, que trabalharam comigo e
de quem fui subordinado ou fui chefe. Pessoas
de excelente lembrança, tanto os chefes quanto
os subordinados. Tive professores negros e curto
até hoje a convivência com eles.

O aspecto de deixar o filho casar com uma
negra, ou a filha casar com um negro, me toca

muito porque tenho excelentes amigos, colegas
médicos, casados com negras. Meu pai, não sei
se teria se casado com uma negra, mas os irmãos
e os primos se casaram. Dentre os meus amigos,
posso enumerar dezenas.

Então, me parece que o aspecto dramático de
segregação colocado aqui, talvezseja um aspecto
geracional, de geração, ou um aspecto circuns
tancial, local, geográfico. De qualquer maneira,
como Constituinte, como Relator, n6s somos
obrigados a abrir o coração e fazer com que essas
palavras nos toquem. Não gostaria que fosse as
sim, mas se for entendi que as colocações enfáti
cas têm o anverso da medalha.

Confesso que não gostei nem um pouquinho
da interpretação que eu tive das explanações, tal
vez a minha interpretação esteja errada, como
não integração. Me parece que, realmente, a de
mocracia, em qualquer lugar do mundo, tem que
ser pluriracial, porque existem muitas raças.

A referência aos japoneses, eu até anotei aqui
e comentava com o Sr. Presidente, a imigração
japonesa foi estimulada no Estado do Paraná a
ponto de nós termos lá, hoje, centenas de milha
res de japoneses. E não estaria disposto a propi
ciar, a colaborar para que a nossa Constituição
tivesse qualquer artigo que propiciasse o favoreci
mento a qualquer segmento racial.Nem ao negro,
nem ao branco, nem ao amarelo, nem ao índio.
Eu acho que a igualdade perante a lei é de abso
luta justiça. Liberdade com ij:jualdade.

E me permitiria, um pouco antes de finalizar,
pegar um exemplo aqui da nossa Subcomissão
e da nossa Constituinte. Se vocês me pergun
tarem qual é a pessoa por quem a gente tem
mais simpatia, que a gente mais quer bem, talvez
seja a Constituinte Benedita, pela sua extroversão,
pela sua capacidade de comunicação. Ela mes
ma, quero crer, deve ser testemunha das manifes
tações de carinho que a gente dá, quase que
diariamente, a ela, e longe, absolutamente longe
qualquer sentimento de paternalismo em relação
a esse assunto.

Acho que nós temos que encará-lo com realis
mo, e a menos que me convençam meus colegas
constituintes, companheiros de Subcomissão, eu
acho que na Constituição, que é nossa LeiMaior,
o que n6s devemos colocar é exatamente a igual
dade perante a lei, independente de raça, credo,
religião.E fiquei feliz, no fim da explanação, numa
colocação que fezaqui a Professora Elena Teodo
ro, porque, finalmente, me parece que ela bateu
com o dedo no cerne da questão e bateu no
coração.

A situação do negro no Brasil não é um proble
ma de Constituição, é um problema de educação.
Ai, sim, nós poderemos proporcionar que, nos
locais onde não há integração, nos locais onde
há esse crime odiento da segregação, sublimar
ou objetiva, ela possa ser corrigida, através de
um processo de educação. A cultura virá depois,
virá junto com o andar do processo educacional.
Mas, confesso aos senhores surpreendido, que
fui colocado, de repente, no anverso da medalha.
Melembrei de algumas pessoas segregacionistas,
que têm na alma essa coisa feia da segregação
racial, hoje, aqui, quando eu vi, até com uma
firmeza, posso dizer, excessiva, se pregando a an
teposição da raça negra, da cultura negra, às ou
tras culturas e àsoutras raças, no Brasil.
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Faço isso para provocar o debate, e fizquestão,
antes, de abrir a alma e dizer que nunca me pas
sou, e conheço zero pessoas da minha geração
que tenham esse sentimento. Encontrei, é verda
de, em algumas pessoas de idade e culturas dife
rentes, no Brasil.

Mas a minha posição, hoje, corno Relator, e
eu posso modificá-Ia em relação ao que pensam
os meus colegas constituintes, é essa: na Consti
tuição, igualdade para todos. Não se pode privile
giar nenhum segmento, seja ele racial, seja ele
político, seja de credo, qualquer segmento.

Na lei ordinária, propiciar que a educação seja
ampla, democrática, aberta, de acesso fácil a te
das as pessoas e até algo mais, providenciando

. que os segmentos da sociedade organizada, uni
versidades, os segmentos do ensino onde se de
tecte que haja uma predisposição para isso, a
leipossa ser rigorosa, dando o direito desse aces
so. Era isso que tinha a dizer,Sr. Presidente.

A SRA. LÉUA GONZALES - É interessante,
a democracia é isso mesmo.

Mas,eu ficome lembrando, por exemplo, quan
do terminando o curso de Filosofia na Univer
sidade do Rio de Janeiro, eu me caso com um
colega branco - daí o meu nome Gonzales 
e, de repente, não morava com a família, mas,
habituada à minha família negra, onde todo o
mundo briga, mas faz as pazes e essas coisas
todas, insisti para que ele retomasse ao seio de
sua família.E sabem corno me aceitaram? Como
um caso- como se costuma dizer- de concubi
nagem, até o momento em que verificaram que
nós estávamos legalmente casados. Enquanto eu
era a concubina negra de um jovem rapaz branco,
que amanhã vai se casar com uma moça de boa
família, no dia seguinte, quando souberam do
casamento, dai em diante eu vireinegra suja, pros
tituta, e coisas que tais.

Também gostaria de indicar para esta Comis
são a leitura de um livro escrito por três grandes
companheiras brancas, chamado "O lugar do Ne
gro na Força de Trabalho" - essas companheiras
são cientistas sociais do IBGE- onde elas apon
tam que, por exemplo, em termos de relações
inter-raciais no nosso Pais, a tendência é ao isola
mento, sobretudo quando se trata da classe média
para cima.

Nós vamos verificarque, se uma pequena pro
porção de homens negros com 10 ou mais anos
de estudos de casam com mulheres brancas, a
proporção de homens brancos não existe.Afinal,
quem já não amou uma mulher negra? Mas, afi
nal, quem já assumiu e se casou com esta mulher
negra? Quem assumiu este amor? (Palmas.)

Nós sabemos como a história da mãe-preta
perpassa pela nossa sociedade.

Gostaria de chamar a atenção para um aspecto
fundamental aqui, e que é uma proposta essendal
nesse, de movimento negro: dizer que a questão
do negro no Brasilnão é uma questão de Consti
tuição, mas de educação- e que depois a cultura
vem - é desconhecer o que é cultura, em primei
ro lugar; em segundo lugar, é ter uma visão muito
atrasada, muito de senso comum a respeito do
que seja a cultura.

Desde as Constituições de 1934 e 1946, estão
dizendo que todos somos iguais perante a lei.
Nós queremos, sim, mecanismos de resgate que

_possam colocar o negro efetivamente numa situa-

ção de igualdade porque, até o presente momen
to, somos iguais perante a lei, mas quem somos
nós? Somos as grandes populações dos presí
dios, da prostituição, da marginalização no mer
cado de trabalho.

Nós queremos, sim, que a Constituição crie
mecanismos que propiciem um efetivo "come
çar" em condições de igualdade da comunidade
negra neste País.

Falar dessa Constituição formal, isso a gente
conhece-lhe há muito tempo; todos nós conhe
cemos os Constituintes, todos dizem isso. Sem
que isto constitua elemento de privilégio, nós que
remos, sim, em termos de disposições finais,que
haja estímulo junto à empresa, junto a tudo, para
que esta comunidade negra deixe de ser a grande
discriminada, a grande defasada, em termos da
realidade brasileira.

Nós não estamos aqui brincando de fazerCons
tituição. Não queremos essa lei abstrata e geral
que, de repente, reproduz aquela história de que
no Brasilnão existeracismo, porque o negro reco
nhece o seu lugar.

Nós queremos, efetivamente, que a lei crie estí
mulos fiscaispara que a sociedade civil e o Estado
tomem medidas concretas de significação com
pensatória, a fim de implementar aos brasileiros
de ascendência africana o direito à isonomia nos
setores de trabalho, remuneração, educação, jus
tiça, moradia, saúde, e vai por aí afora.

Gente, nós não somos iguais perante essa lei,
absolutamente, tanto que o sacrificioque fizemos
para chegar aqui, nós que somos a maioria da
população brasileira, por que não está cheio de
negros aqui?

Por que esta Constituinte é tão plena de brancos
e tem apenas uns gatinhos pingados de negro?

Vamos refletira respeito disso, e termos a serie
dade de levar a fundo a questão de construir uma
sociedade nova, uma Constituição que garanta
o princípioda isonomia, senão, malandro é a velha
heteronomia que nós já conhecemos desde 1500.
Muitoobrigada. (Palmas.)

o O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à Prol'. Elena Teodoro.

A SRA.HELENA TEODORO - Eu havia dito,
aqui, que sabia que seria muito dificil para os
não negros entenderem o racismo no Brasil.

Primeiro,porque são normais, são naturais para
o homem branco brasileiro, determinadas situa
ções; e ele nunca passou por restrições objetivas
como passam os negros.

Determinadas vivências,só se entende quando
se passa por elas.

A invencibilidade da cultura negra nos discur
sos institucionais é de tal forma que as pessoas
não conseguem entender que realmente está ha
vendo racismo, porque há toda uma pretensa
idéia de integração e de democracia racial.

Mas, atrás disso, é preciso ver o paternalismo
que existe. Quando nós vamos, em 1988, com
pletar 100 anos de Abolição, eu pergunto: que
Aboliçãoé essa, se a leimais curta que nós temos
é exatamente a lei do 13 de maio, que extingue
a Abolição, revoga as disposições em contrário,
e não' dá nenhum destino para o liberto, não lhe
dá nenhum tipo de direito, não lhe dá nenhum
tipo de assistência, simplesmente o deixa parado
no espaço.

Na realidade, o que aconteceu não foi um aten
dimento ao interesse da população negra, porque
a grande maioria da população negra já estava
liberta em 1888, mas uma modificação do regime
de economia: o negro deixavade ser escravo para
se transformar em proletário, mas só que ele não
teve espaço para isto, porque vieram os italianos,
vieram os japoneses, vieram os alemães, vieram
os poloneses, e ele ficou à margem. Nós estamos
brigando, hoje, é para sair dessa marginalidade.
O que nós queremos é que a cultura negra seja
reconhecida com tal, não é para separar, não é
para fazer o jogo inverso do racismo. Eu não
acredito que cultura nenhuma seja superior à ou
tra, mas acredito que cada cidadão possa ter o
direito de ter a sua história,de ter a sua identidade,
de ter o seu ethos. Então, se eu sou resultado
de negros africanos, de japoneses, de portugue
ses, eu quero conhecer o lado dos portugueses,
o lado dos japoneses, o lado dos africanos.

Por que privilegiar um grupo e não privilegiar
outro? O que nós queremos é igualdade.

Acho que o nosso companheiro não entendeu
bem o sentido de nossas palavras. Quando nós
pensamos em pluralidade, nós pensamos em
compor, fazer alianças, mas não colocar no liqui
dificador fazendo coisa nenhuma, porque colocar
tudo no liquidificadoré fazer uma salada que não
é nada.

O que é realmente a identidade cultural brasi
leira? É um pouquinho de cada coisa mexida em
função dos interesses de quem está sempre no
poder. E por que este poder não muda? Por que
estão sempre os mesmos no poder? Por que os
despossuídos são sempre os mesmos? E que
diabo de Constituição é essa que garante a igual
dade, e essa igualdade nãp existe? (Palmas.)

Eu sei que é muita surpresa se falarem racismo
no Brasil, pois o Brasil vive de capa. FIlosofica
mente, se formos analisar a moral brasileira, é
sempre a moral do "mais ou menos": é honesto,
mas dá um "jeitinho", "é casado, mas dá umas
escapadínhas". Este é o País do "jeitinho".A mo
ralidade é um problema sério. Falar em ética,
em palavra, você combina: eu vou fazer tal coisa,
no dia tal, às tantas horas. Quando você faz, as
pessoas se surpreendem, porque normalmente
as pessoas dizem "vão sim, não vão?" "Eu vou
telefonar", e não telefono. Este País tem esta tradi
ção de não se cumprir os compromissos.

Vocêvota, delegando a um outro o direito,mas
o outro se acha um privilegiado, ele pode fazer
do mandato dele o que quiser, porque ele foi
eleito.Onde estão os compromissos com as alian
ças feitas anteriormente? As alianças cessam no
momento em que ele é eleito.O que é isso? Onde
estão as responsabilidades civis? Este País é o
País das irresponsabilidades, e isso começa den
tro da escola, dentro da casa, dentro da família.
A mãe, coitada, o filho está lá, durante anos, 18
a 20 anos, pedindo: "Mãe, quero água". Que
"mãe, quero água! Vá buscar água, vagabundo".

É um problema sério, é um problema de infra
estrutura do próprio País como um todo. E se
não pararmos para olhar nossas deficiências e
procurarmos cuidar delas, vamos continuar sen
do submissos a todos os outros países, que param
para olhar suas deficiências e transformá-Ias em
fortalecimento. Se não transformarmos nossas
fraquezas em forças, nós não vamos crescer. Va-
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mos continuar cada vez mais dominados por ou
tras forças.

E quando nós mesmos queremos uma partici
pação efetiva nesta sociedade é para que ela pos
sa crescer. Não é para dívrdír, é para somar. Fico
surpresa quando se vê um discurso do oprimido
como sendo um discurso de revanche. Que diabo
é isso? Quer dizer, então, que a gente tem que
ser opnrnído, oprimido, oprimido...? E ainda tem
que dizer: "Muitoobrigada, sinhozinho;muita obri
gada, porque eu mereço apanhar". Não sou ma
soquista nem maluca. Não quero ficar sofrendo
a vida inteira. Se eu não conseguir mudar este
País para mim, nem para o meu filho, que seja
para os meus netos ou bisnetos. Mas, voucóntí
nuar lutando para mudar alguma coisa, porque
eu acredito que o homem é capaz de transformar.
Acredito que podemos fazer o País crescer. E
acredito, como elemento, que posso ajudar este
País a crescer. Então, por que não vou ter possibi
lidade de lutar por um espaço? Quero um espaço,
sim. Por que só alguns podem ter o poder? Eu
também quero ser poder. Poder é bom! Eu tam
bém quero o que é bom. Por que não? Qual
éo crime?

Não quero discriminar, não, porque eu sei o
que é ser discriminado.Eu quero ser igual.Quero

'dar oportunidade o outro para se libertar. E aí,
caro companheiro, quero lhe dizer que essa luta
é nossa, porque no momento em que há discrimi
nação, não é simplesmente discriminado por sor
te. O terror de quem não gosta do outro está
no medo do outro, está no susto que o compa
nheiro pegou aos 3 anos de idade, e que aos
70 continua tendo. (Palmas). Está Mcil da gente
virar na esquina ver um companheiro sem ter
medo: "Meu Deus, minhas jóias, minha bolsa,
minha carteira". Precisamos nos libertar para li
bertar o País, para libertartodo mundo. Enquanto
houver racismo, todos nós estamos presos 
negros e brancos. Acho que, juntos, temos que

I resolvero nosso problema. E a nossa é uma pro
posta de trabalho conjunto, de mãos dadas, sem
'nenhuma identidade. Acho que não tem nada
,demais: é branco é branco, é preto é preto, é
amarelo é amarelo. Todos são brasileiros, todos
têm uma história,todos têm um objetivocomum,
mantendo a diferença, plurais, uguais no mesmo
objetivo,mas sem colocar tudo no liquidificador.

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas)

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sinto-me
gratificado por ter cumprido aqui, bem, o meu
papel de provocador, e o debate realmente es
quentou.

Agora, preciso apenas fazer algu.as coloca
ções, para não sair daqui como o vilãoda história.

Não concordo, Professor, quando a Sr. falou
que "os brancos não sabem o que é segregação"
e olhou para mim- estava olhando para a pessoa
errada. Eu sou neto de italianos, do interior do
Rio Grande do Sul, e nasci durante a guerra. E
uma das primeiras coisas que me lembro era
a polícia do Getúlio, de bota de cano e quepe
muito alto, entrando em nossa sala de aula para
ver se a gente estava escrevendo em Português
ou Italiano. E seguiam os nossos passos, indo
às festas etc. Era, realmente, uma provocação,
era um negócio que metia medo na gente, porque
aquele policial era extremamente alto, a bota e
o quepe eram grandes, sempre tinha a cara feia. -

Eu senti a segregação na pele, senti medo da
segregação.

Professor LéliaGonzales, quero fazer uma pe
quena inferência, porque está havendo alguns
conceitos diferentes. Acho que a Educação e a
Cultura são inseparáveis. Acho que a educação
formal e a informal podem influenciarna Cultura,
podem sepultá-la e podem tomá-la grandiosa.

Eu gostaria de objetivamente, analisar, dizendo
- além do que disse - que senti-me gratificado
por ter provocado o debate, que é uma das fun
ções do Relator, tirar de vocês o que a gente
pode tirar - à Professora Lélia- se me permite,
Professora -, aos Srs, Constituintes, aos Srs. e
às S...., que se 05 meus companheiros Consti
tuintes concordarem, no meu relatório, eu terei
muito prazer em propor à Subcomissão 05 princí
pios da isonomia de que falou aqui a Professora
Lélia. Muitoobrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. ConstituinteJosé Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Gostaria de levantar algumas questões.
Concordo integralmente com a análise feita pela
ilustre Professora Lélia e pela Professora Elena.
Acho que o fato de estarmos aqui nesta Subco
missão, que é um espaço da luta política, como
diziao Professor Aoreston Fernandes, outro dia,
nas duas horas de debate que teve conosco, em
que 05 negros têm a sua historicidade negada
nesta sociedade. Dependendo do momento histó
rico, eles conseguiram avançar mais. E nesses
momentos históricos praticamente tiveram seus
movimentos políticosdestruidos e desarticulados
pela sociedade de classe, cujo componente maior
é o branco na nossa sociedade. Acho que para
entendermos a colocação do nosso Relator, o
ConstituinteAlceniGuerra, é fundamental que te
nhamos em conta que o aqui reclamado pelas
nossas expositoras é que a sociedade, à medida
em que nega o preconceito, toma-se racista e,
política e ideologicamente, ela se aproxima ao
nazismo.

Na medida em que o nosso Relator,por quem
temos o maior respeito, AlceniGuerra, faz aquela
colocação a nível de provocação, e a nívelhistó
rico,do que significao racismo em certos Estados
brasileiros, é importante saber-se o contexto da
afirmação, que foimais um relato da historicidade
da sua vida, a sua história de vida. É importante
que se entenda que desse debate, dessa coloca
ção do nosso relator,de forma nenhuma ela pode
ser caracterizada como uma posição ante-racista
da parte do nosso Relator.

Não estou dizendo isto para encobrir posições
antagônicas, porque seria da minha parte deso
nesto desconhecer as demais posições que o
Constituinte Alceni Guerra assumiu com relação
às outras minorias que já passaram por aqui. E
foram posições muito claras e muito dignas as
que ele assumiu. Então, eu entenderia muito mais
- e gostaria de deixarisso bem claro e registrado
- como um relato da história de vida que reflete
exatamente toda uma visão, uma realidade pre
conceituosa que passa pela sua historicidade, a
históriade vidade um indivíduo.Quando o Consti
tuinte AlceniGuerra faza colocação que ele sem
pre fez, de cunho democrático, de que o relatório
vaiexpressar a preocupação, as posições, a cons
ciência política,e o avanço das conquistas sociais

das minorias,expressas pelos seus companheiros
constituintes; nesse momento - e ele o fez du
rante todos os momentos nesta Subcomissão,
com muita honestidade -apartirdaí nós podere
mos começar a entender por onde nós podere
mos começar a avançar nesta Subcomissão.

Então, é importante que todos os setores, repre
sentantes de Pernambuco, representantes do Rio
Grande do Sul,que se deslocaram até aqui, enten
dam que nesta Subcomissão realmente nós trava
mos um espaço muito político.Agora, uma colo
cação fora do contexto poderá, às vezes, fazer
com que a gente não entenda que a luta política
pode avançar mais do que ficar no nível do mo
mentâneo debate que nós vivemos.

Eu gostária, a partir daí, de fazer uma coloca
ção. Aliás, a minha preocupação é fazercom que
a luta política dos negros não desconheça a ím
portãncia - como foia colocação feitapelo com
panheiro de Pernambuco, quando ele fez a per
gunta à nossa ilustre expositora - desse espaço
que, junto a esse debate, é fundamental para que
nós possamos avançar.

Historicamente,como o nobre ConstituinteAo
restan Fernandes deixou bem claro aqui e todo
movimento negro tem comprovado, é negado aos
negros, na sociedade brasileira, a sua historici
dade, a sua identidade. Essa é uma coisa muito
importante para nós entendermos a veemência,
a clareza conceitual, a indignação política das
duas expositoras e de todos os representantes
do movimento negro.que colocaram suas exposi
ções e seus questionamentos aqui.

Vou citar um fato que eu presenciei dois anos
atrás: estava passando na AvenidaRebouças, em
São Paulo, em um sábado, às nove horas da ma
nhã, e, na minha frente, ia uma camioneta de
polícia,da ROTA la lentamente e eu, com espírito
de observação, como tenho muito medo da Ro
TA, resolviverificaro que ia acontecer. Eles passa
ram por várias pessoas que iam andando a pé
numa das calçadas da AvenidaRebouças. Quan
do eles viram um cidadão negro de uns trinta
anos que ia sozinho - passaram por vários e
continuaram andando; e eu atrás apenas diminuí
a marcha do meu carro - pararam o carro e,
simplesmente apontando a metralhadora para es
se cidadão - não tinha nada que diferenciasse
o seu comportamento de qualquer cidadão 
apontaram duas metralhadoras - eram três poli
ciais para esse cidadão negro - e simplesmente
revistaram-no todo. Eu não podia ficar testemu
nhando a cena, porque eu seria a próxima vítima.
Então, continuei no meu caminho, eles continua
ram oprimindo e humilhando aquele cidadão ne
gro. Estou contando um fato que não se verifica
só numa vez por dia, e não estou contando o
fato mais humilhante que existe no dia-a-dia e
que mostra, com toda a clareza, uma manifes
tação expressa de racismo. Porque há manifes
tações de racismo na nossa sociedade que fazem
com que os negros se sintam com a mentalidade
de colonizados - e essas são as mais graves.

Os negros, neste País, e aí é a questão que
eu gostaria de relacionar com a exposição e com
todas as perguntas que foram feitas pelos Srs.,
porque eu tenho uma preocupação muito grande,
eu tenho uma certa angústia de não ver a possibi
lidade de nos avançarmos nesse momento políti
co, nesse momento de conquistas sociais da s0
ciedade brasileira, no que diz respeito à questão,
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do negro, que é a grande maioria da Nação, e
a questão da reforma agrária.

São duas grandes questões que me deixam
simplesmente com sentimento de impotência,
enquanto representante de um grupo que luta
até a morte pela conquista dos seus direitos; no
caso, aqueles que lutam pela reforma agrária no
Estado do Maranhão e em todo o Brasil.

Com relação aos negros, eu sinto o mesmo
tipo de impotência, de limitação. Eu fico em dúvi
das se realmente nós temos condições políticas
de avançarmos nessa Constituinte. Por que eu
coloco essa minha preocupação? O movimento
negro, com toda a organização que teve neste
País, a partir principalmente dos anos setenta, co
mo colocou a Lélia, me deixa uma preocupação
de que não consegue fazer com que haja um
movimento de massa em todo o País. E, à medída
que não há movimento de massa, apesar de toda
a seriedade, de toda a dedicação, de toda luta
política das diversas facções, dos díversos seg
mento do movimento negro, nós não consegui
mos transformar essa ação política, essa ação
de consciência, essa visão histórica. Não me vem
à cabeça a pOSSIbilidade, ainda, de nós transfor
marmos as reivindícações negras dos movimen
tos negros do Brasil, do díreito à cidadania no
Brasil, que o negro não tem realmente, como
é que nós podemos dar esse salto para a luta
política de massa.

Essa é uma preocupação que eu tenho, e eu
não sei se nós vamos fazer com que os Consti
tuintes entendam - não os Constituintes desta
Subcomissão, mas os Constituintes na sua totali
dade - o que significa alguém ser díscriminado,
alguém ser considerado inferior. Mas não é aí
guém enquanto uma minoria numérica, é alguém
que é a maioria e fez a história deste País, que
é a própria história deste País, história essa negada
a todo momento.

Então, as coisas se complicam muito, neste
momento, porque de um lado, os brancos, os
senhores, conseguiram fazer as oligarquias deste
País, conseguiram fazer com que os negros enten
dessem que os brancos eram superiores e, por
outro lado, flzeram o pior de tudo, fizeram com
que os negros, na sua grande maioria, entendes
sem que os negros eram inferiores. Como é que
se vai sair desse impasse, a nível de movimento
político de massa?

Estou colocando isso, não como uma elucu
bração, não como uma especulação intelectual,
política ou filosófica, eu não estou colocando nes
se nível.A minha preocupação é um pouco mais
urgente: é a de que como nós vamos sensibilizar,
como nós vamos mexer na consciência branca
dos Srs. Constituintes nem sempre brancos? Co
mo é que nós vamos fazer com que a população
brasileira, representada bem ou mal nesse mo
saico que são os constituinte deste Pais, se sensi
bilizepor uma questão básica? Como nós vamos
constituir uma democracia e instituições demo
cráticas, se nós continuarmos alijando, negando
os direitos básicos, a identidade da maioria da
população, no caso, os negros?

Isso para não falar dos índios, porque aí já é
petulância demais. Se os negros são maioria na
Nação, imagine que díreitos terão os índios que
neste País são, neste momento, somente duzen
tos e vinte mil? O que será dos homossexuais?

E aí entra todo o problema da moral e da repres
são de uma visão religiosa, de uma visão do anti
natural.

Então, essas questões eu gostaria de deixar,
sabendo que o que eu estou colocando são as
preocupações de vocês, são as preocupações de
todos nós que estamos na luta pela construção
de uma democracia, que jamais existirá, se nós
negarmos as preocupações colocadas por todos
os Senhores nesta reunião da Constituinte. E,
mais do que isso: colocada, vivida na prática da
discriminação, da porrada da polícia no dia-a-dia.
Ser negro não é cidadão nesse País E eu fico
me perguntando se - eu não me lembro como
está o projeto entregue naquele dia em que nós
tivemos aquela sessão no Anexo 4 -, se não
estaria na hora da igualdade de direitos. Em ter
mos de assegurar efetivamente essa conquista
para a maioria da população brasileira, se não
estaria em reconhecermos o racismo explicita
mente. Se não seria a hora de chegarmos e, no
que diz respeito àquela preocupação da Lélía e
da Elena, colocado de uma outra forma pelo
Constituinte Alceni Guerra, dizermos concreta
mente, metendo os dedos na ferida: no Brasil,
as vagas nas escolas públicas, as vagas nas esco
las privadas, as vagas nas igrejas, se-quiserem
radicalizar, serão divididas proporcionalmente.
Será um choque! Asvagas no mercado de traba
lho serão divididas proporcionalmente.

Não sei se teremos força política para cumprir
um preceito constitucional desse nível. Aí, vem
a questão que coloquei no início; de toda essa
consciência da cidadania negra, do cidadão ne
gro, teremos a força política para com que isso
se tome uma realidade, na prática, a nível do res
peito aos direitos do cidadão. Mas, por outro lado,
estou ficando cansado de ver a luta dos homens
e mulheres negras neste País não se viabilizar
politicamente, porque o preconceito, a negação
dos direitos, a negação de uma identidade histé
rica, que é a própria negação da nossa história,
é muito forte na consciência racista deste País.
Ela é elaborada intelectualmente. Ela é elaborada
teoricamente por uma parte dos nossos cientistas
políticos, que neste momento fazem toda uma
revisão dessa proposta ideológica, firmada princi
palmente da década de 40 até a década de 60.

Gostaria somente de colocar uma última ques
tão: é possível avançarmos nas conquistas demo
cráticas, democratizarmos este País, se não con
seguirmos envolver a população branca, que luta
pela democracia, os grupos organizados, os movi
mentos sociais, se eles não perceberem que não
existirá democracia neste País enquanto existir
racismo, enquanto a desigualdade for baseada
na existência de um sinal que diferencie o branco
de outras minorias - minorias a nivel da decisão,
da participação no poder, não em termos popula
cionais.

Para concluír, uma frase da Elena, que achei
muito bonita. Eu me lembro exatamente, porque
foi dito aqui pelo Florestan Fernandes, nosso
Constituinte, que é mais ou menos.a seguinte:
nós não estamos lutando pelos negros. Estamos,
na verdade, fazendo com que os brancos apren
dam o que é liberdade. Quando os negros estão
na luta, não é luta específica de um segmento
que quer separação, que quer se segmentar. Pelo
contrário, só haverá liberdade neste País no dia

em que os brancos, a classe dominante deste
País, só haverá possibilidade da construção de
uma nação - como dizia muito bem a Lélia 
no dia em que destruirmos - e isso vai ser uma
longa luta, histórica me parece - essa visão pre
conceituosa, essa visão rançosa que vem do na
zismo e que, anterior ao nazismo, no nosso caso,
devido a toda história da escravidão neste País.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) -Já podemos
antever os debates acalorados que teremos a par
tir das 17 horas, principalmente em cima dessa
questão de isonomia.

A seguir, passamos a palavra ao nobre Consti
tuinte Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Eu queria cumprimentar - é pena que a Lélia
Gonzales não esteja presente - a Elena Theo
doro, pelos brilhantes depoimentos, libelos que
boliram com a gente. Ainda aqueles resquícios
de ranço de preconceitos que senti aqui durante
os debates, gostaria que isso fosse ouvido por
muito maís Constituintes, que não estivéssemos
só nessa salinha. Lamento que os outros mem
bros desta Subcomissão não tenham compare
cido e que não tivesse um verdadeiro plenário,
tão grande é a causa que levam à frente. Quero
parabenizar e dizer que, como boliram comigo,
muita gente tem que ser bolida. Esses depoimen
tos são muito importantes. Gostaria que isso fosse
ampliado, porque é uma coisa secular. A gente
pensa que não, que "eu mamei em preta", mas
assim mesmo, ficou aquele resquício. Gente, está
na hora de sentirmos os preconceitos camufla
dos. São depoimentos que levei muito em conta
e só faço votos que, na Constituinte, tenhamos
algum dispositivo que, a par de uma cultura me
lhor do nosso povo, possa romper essa situação
injusta para a população negra.

A SR' ELENA TEODORO - Eu queria saber
se poderíamos, realmente, ter uma oportinidade
de discutir com o Plenário dos Constituintes. Acho
muito importante que isso aconteça, a totalidade
dos Constituintes, no futuro, ou de alianças com
outras Comissões, ou seja, a Subcomissão dos
Direitos Humanos, dos Direitos Individuais, para
conseguirmos essa representatividade. É um so
nho nosso de há muito.

A SR' LÉLIA GONZALES - Pelo menos em
termos de Rio de Janeiro, nós apresentamos su
gestão para as outras Subcomissões. Seguindo
mais ou menos o critério do documento que foi
apresentado pelo Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, que fez uma síntese das suas reivindi
cações a partir de uma perspectiva feminina, fize
mos uma série de sugestões a partir de uma pers
pectiva negra. Evidente que não vamos tratar de
poder no Brasil. Mas, a gente chega lá. A Comis
são da Ordem Econômica, de Direitos na Nacío
nalidade, etc. Enfim, a todas as outras Comíssões
nós demos sugestões que trouxemos do Rio de
Janeiro e pedimos, inclusive, à Companheira Be
nedita, que encaminhe a essas outras Comissões
as nossas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Conceao
a palavra ao nobre Constituinte Hélio Costa.

O SR. CONSTITUINTE HÉuo COSTA - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Constituintes, Srs. convi
dados.



Maiode 1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NAOONALCONSTITUINTE -(Suplemento) Quarta-feira 20 133

Quero apenas compartilhar, em alguns minu
tos, um pouco da minha experiência porque, afi
nal de contas, fui segregado em vários níveis. Co
meço sendo segregado por ser pobre numa s0

ciedade rica, no interior de Minas Gerais; depois,
por ter, lamentavelmente para eles, sangue ver
melho em minhas veias, enquanto alguns têm
sangue azul; depois, por ser esperto no meio de
um bando de idiotas; e mais tarde, ser segregado
também, ao visitar 73 países, conhecendo diver
sas sociedades e ter sido vitima, durante muitos
anos, de uma coisa chamada xenofobia. Fui se
gregado nos Estados Unidos, por não ser ameri
cano; na Inglaterra, por não ser inglês e, na Ásia,
por não ser asiático - em qualquer lugar que
fui e trabalhei.

Participo desta Subcomissão como membro
efetivo, não por sorteio, mas porque pedi para
fazer parte da mesma porque acho que posso
contribuir realmente. Vivi durante algum tempo
na África, e pude sentir ali, na África do Sul, na
Líbía, na Rodésia, hoje totalmente liberada do po
der do branco, o que é o racismo lá, onde ele
é essencialmente asfixiante. Eu gostaria, no de
correr dessas reuniões da nossa Subcomissão,
de falar um pouco sobre essa experiência, porque
eu discordo do Constituinte José Carlos Sabóia,
no momento em que disse que somos impotentes
para fazer alguma coisa dentro desta Constituinte
e de que maneira efetivamente podemos fazer
com que o negro deixe de ser um instrumento
da sociedade brasileira e passe a ser parte dela.
Até hoje, parece que o negro no Brasil não foi
além desse instrumento. Os exemplos que temos
nos outros países nos levam a acreditar que existe
este espaço, existem condições para que se possa
fazer o progresso social, englobando não só os
negros, mas também os portadores de deficiên
cias físicas, os idosos, os índios, as minorias, de
um modo geral, que não são realmente represen
tadas dignamente no Congresso ou na sociedade
de um modo geral.

Tenho preparada para apresentar a esta Subco
missão uma proposta que é baseada, na realida
de, no que deu certo, especialmente nos Estados
Unidos, que é o sistema de cotas. Acho que che
gou o momento de a Assembléia Nacional Consti
tuinte, onde faz novamente a Constituição deste
país, deixar claro que o Brasil é um País onde
ninguém, em sã consciência, pode dizer que não
tenha alguma percentagem de sangue negro 
ínclusive eu -, não saiba viver intensamente a
necessidade de se criar condição para que essa
minoria tão sacrificada durante tantos anos possa
sei' protegida, na realidade, pelos dispositivos
constitucionais.

O sistema de cotas nos empregos funcionou
nos Estados Unidos. Qualquer empresa tem de
prestar esclarecimentos, porque se a maioria da
sociedade onde ela está situada é negra, porque
os seus empreg,ados não são negros em sua
maioria, ou onde tiver uma representação negra,
seja em qualquer proporção, ela tem que ser con
siderada pelo empregador. Quando nós rodamos
pelo interior, nós vemos que lamentavelmente se
você tiver dois candidatos a um emprego, por
menor que seja, um branco e um negro, inevita
velmente o branco será preferido.

Noto isso no interior e recebo as informações
dos meus amigos com os quais cresci e com
os quais aprendi tanto, que ainda hoje pratica-se
no Brasil um racismo também asfixiante. E nós,

lamentavelmente, conseguimos usar esta capa
que protege este ranço que até hoje não foiextinto
da nossa sociedade.

Quero contribuir, desta forma, vou apresentar
esta proposta e imagino que outras semelhantes
serão também apresentadas, mas quero crer que
existe um espaço que nós temos de usar. Estarei
contribuindo com as outras propostas semelhan
tes e, com a minha em particular, vou passar
de mão em mão para que nós possamos apre
sentar uma coisa concreta em termos do que
se fazerdaqui para a frente dentro dos dispositivos
constitucionais.

Aminha impressão é de que somos urna maio
ria de sangue negro e lembrem-se de que nos
Estados Unidos, por exemplo, onde também o
racismo é asfixiante,especialmente no sul do país,
1112avos de sangue negro já determina que uma
pessoa é negra e não branca. Então seria difícil,
até mesmo aqui nesta sala, determinar quem não
tem 1/12 avos de sangue negro.

E se nós todos somos negros por consangui
nidade, somos, então, a minoria. E se nós não
pudermos defender essa grande maioria que é
negra nós não vamos poder salvar a minoria que
é branca.

Muitoobrigado. (Palmas).

o SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Benedita da Silva.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Antes de concluir, pois a Presidência já vai
encerrar os trabalhos - esta é a primeira sessão
- às 17 horas nós já estaremos de volta, apenas
para um esclarecimento.

Temos recebido várias propostas de várias enti
dades. E as primeiras propostas que chegaram
às nossas mãos foram da Convenção aqui de
Brasília dos Negros, da Comunidade de Muriaé,
da Convenção do Negro de Juiz de Fora, de Ube
raba, Comissão do Negro do PT do DistritoFede
ral, do Inabra e de outras entidades que, no mo
mento, não me lembro, que estão fazendo a entre
ga desta documentação.

Eu particularmente, até por afinidade, tenho re
cebido um assessoramento de várias entidades
do Movimento Negro onde, venho elaborando es
sas propostas de maneira tal que possa contribuir
com o Relator, até mesmo nos termos que nós
gostaríamos que ficasse constado na Constitui
ção. Portanto, acredito que do debate feito hoje
acho que não faltou, pelo manos no documento
que nós já tecemos, nenhum dos artigos aqui
apresentados. É lógico, tem uma coisa que colo
camos, que as entidades negras, o movimento
negro colocou, que foge um pouquinho o fato
da experiência dos outros Constituintes, que é
a estratégia que deveremos usar até para não
termos o enfrentamento de um debate um pouco
mais acalorado, no momento em que o nós que
remos que passe é a nossa proposta.

Então, se posso garantir que a minha proposta
passe quando eu digo "isonomia na medida em
que somos tantos por cento", é lógico que vamos
usar este termo e não usaremos aquele "quero
para o negro 30 vagas aqui, eu quero 30 vagas
ali, etc.". Porque nós sabemos que o enfrenta
mento será duro, sofreremos um desgaste apenas
no debate e passaremos, como é muito comum
na medida em que a sociedade como um todo

não tem debatido, e o colega Sabóia coloca muito
bem - esses temas são considerados malditos,
nós perderíamos todo o tempo e do trabalho que
a duras penas construímos até agora.

Então, nesse sentido, a comunidade pode ficar
tranqüila, há muita gente trabalhando. Eu já disse
ao Relator e ele até já colocou de que tem uma
predisposição de fazer a duas mãos, a quatro,
a cinco, tem a maior boa-vontade em fazerconstar
todas essas propostas do Movimento. E temos
o dever de sensibilizar aos demais Constituintes
para a aprovação das nossas propostas.

Então, estejamos tranquilos no que diz respeito
às propostas. Agora, quanto ao voto, valerá a
consciência, o dever de cada um de nós, Consti
tuintes, dos compromissos que assumimos com
essa sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Carlos Alberto
Caó,

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, eu e o companheiro Olívio
Dutra, que fazemos parte da Comissão de Ciência
e Tecnologia e Comunicação, nos desdobramos
para virparticipar da reunião de hoje desta Subco
missão.

Conversando com o OlívioDutra, achamos que
a estrutura decisória da Constituinte é bastante
limitativano que diz respeito à questão do negro,
porque essa questão não se coloca apenas dentro
desta Comissão especificamente, ela está presen
te em outras Subcomissões em nível de impor
tância do trabalho que vem sendo aqui desen
volvido por esta Comissão.

Achamos, por exemplo, que uma Subcomissão
que trata dos direitos e garantias individuaisdeve,
necessariamente, repousar a sua reflexão sobre
a questão do negro. Uma Comissão que trata
da ordem econômica, que é o elemento classifi
catório de mais de 80% da população economi
camente ativa, negra, deve igualmente preocu
par-se com essa questão. E a nossa Comissão,
não só no que se refere à Ciência e Tecnologia,
mas basicamente no que se refere à Comuni
cação, ou seja, a discussão do uso dos meios
de comunicação de massa do nosso País, deve
abrir um espaço para a discussão das discrimi
nações e desigualdades raciais que são diária e
amplamente patrocinadas pelos meios de comu
nicação de massa.

Desse modo, eu e o meu companheiro Olívio
Dutra queremos informar à Mesa desta Subco
missão e às demais pessoas aqui presentes, que
vamos tomar a iniciativa de propor que, entre
as audiências públicas que ainda serão feitas pela
nossa Subcomissão se realize uma especifica
mente para discutir o problema do negro correla
cíonado com Ciência e Tecnologia e especifica
mente relacionado com o problema de comu
nicação.

De nossa parte seria um esforço individualnos
so. Como nós temos como Relator da Comissão
de Direitos e Garantias Individuaiso Constituinte
Lysãneas Maciel, que pertence aos quadros do
PDT,tenho plena certeza e convicção de que não
contaremos com a menor resistêncía deste Cons
tituinte, para que as instituições representativas
do movimento negro possam ali também discutir
e colocar a sua posição.
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Estaera a comunicação, em linhas gerais, que
nós gostaríamos de fazer aqui, e um rápido co
mentário sobre algumas coisas em que temos
pensado bastante ultimamente.

A intervenção do nobre Constituinte -\osé Car
los Sabóia suscitou-me, ao mesmo tempo, extre
ma satisfação e algumas idéias. Temos visto, ao
longo da História deste País, que as nossas elites
politicas e econômicas mantêm uma certa regula
ridade. Onde quer que o povo tente se organizar,
onde quer que os movimentos de natureza social
- como é o movimento negro - ganhe uma
certa dimensão as nossas elites usam, alternada
e simultaneamente, de dois instrumentos: ou o
esmagamento ou a cooptação.

Isso é o que temos visto historicamente, não
só no plano individual como no plano coletivo.
Para dar um exemplo individual,qualquer homem
ou mulher negra que se sobressaia, que consiga
conquistar posições, a tendência permanente é
de transformar em algo especial. E uma técnica
sibilina de cooptar; se não se consegue, parte-se
para o esmagamento.

Esse é o sentido, é a estratégia historicamente
desenvolvida por elites políticas que ainda mano
têm concepções de caráter escravagista.

Então, creio que todos nós que temos respon
sabilidades de natureza social, compromissos
com a transformação da nossa sociedade não
apenas do Estado, mas também da sociedade
- porque ela é cruel, ela é desigual. E todos
nósque temos compromissos, temos que pensar
esta questão do negro não como uma questão
meramente social, não uma questão meramente
econômica, pois é, talvez,uma das maiores ques
tões políticas condicionadas da formação de uma
efetiva democracia política em nosso País.

Estou-~adavezmais convencido, Sr. Presidente,
meus companheiros e minhas companheiras,
que nós podemos elaborar belíssimos instrumen
tos normativos, um conjunto, um elenco de leis
que consagrem a isonomia, que estabeleça restri
ções de natureza penal às desigualdades e às
discriminações raciais. Mas, se nós não conse
guirmos romper com esse bloqueio de dar acesso
aos negros que mantenham essa mensagem de
igualitarismo ao poder político, a discriminação
se manterá.

Então, o que gostaria aqui de colocar e subme
ter à reflexão dos membros desta Comissão, co
mo uma espécie de ponta de lança da discussão
em plenário, e dentro da própria Comissão de
Sistematização, é que nós teríamos que pensar,
sobretudo, o dilema, a questão racial brasileira
como uma questão políticacentral, nuclear, como
um dos principais requisitos para a formação de
uma democracia politica em nosso País.

Veja bem, Sr. Presidente. Dentro de pratica
mente doze meses, dentro de um ano, nós vamos
comemorar o que , na verdade, historicamente
deveria se denominar não de 100 anos de aboli
ção, não do que aconteceu há 100 anos; dentro
de dois meses o que vamos comemorar é o cente
nário de criação do estado capitalista em nosso
País. É só isso e não mais do que isso. E de
um Estado capitalista que, saindo do ventre do
Estado escravocrata, manteve práticas e concep
ções de prática escravocrata. Essa é a grande
questão que se coloca para nós nesse final de
século e inicio de um próximo século: se nós
teremos condições de, através dos mecanismos

de formação da economia e da sociedade capita
lista,estabelecer no nosso Pais uma efetivademo
cracia politica. E por democracia política em toda
a sua inteireza nós entendemos que é aquele tipo
de prática, de regime de convivência que, embora
mantendo as desigualdades no plano econômico,
assegura a todo e qualquer cidadão, a todo e
qualquer brasileiro, o direito à cidadania, o direito
civil. Essa é a questão que colocamos a todos
vocês. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Sobre a
oportunidade, de nós como minorias, estarmos
presentes em outras Subcomissões, e também
sobre a questão ora enfocada, gostaríamos 
e o momento até exigiria - de ouvir também
o posicionamento do nobre Relator-Geral da Co
missão Temática da Ordem Social, Constituinte
Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, prezados companheiros:
as reuniõies desta Subcomissão têm tido uma
característica interessante, que é a de uma carga
efetivae sentimental muito grande. Tenho confes-

, sado sempre que temo, todas as vezes que as
coisas se encaminham dentro desta carga efetiva,
embora reconheça a imperiosa necessidade da
participação do sentimento na construção de al
guma coisa nova, de alguma coisa capaz de mu
dar.

Durante as exposições, estivemos refletindo so
bre algumas coisas. uma delas, se esse Brasil
não fosse descoberto por portugueses, tivesse si
do descoberto por japonesses ou qualquer outra
raça, se haveria alguma modificação na constru
ção do País.

Isto me recorre a um outro ponto que é o movi
mento chamado "Cabanagem", que houve no
Nordeste, logo depois da assim chamada Inde
pendência Brasileira Esse movimento "Cabana
gem" nós não vemos em nenhum livrode História
do Brasil, e quando ele é mostrado no Estado
do Pará para nós, estudantes, nós o vemos refleti
dos, sobretudo em nome de ruas e em datas
consideradas importantes. Mas, quando nós nos
aprofundamos sobre o movimento de "Cabana
gem", vamos verificarque o que aparece nas ruas

- e na história, é sempre a vitória dos portugueses
sobre os nativos.

E esse foi o primeiro movimento brasileiro real
mente que propunha uma alteração das relações
de classe neste País. Na verdade, ele foi feito com
a participação dos lavradores, dos pescadores que
se revoltaram exatamente pelo fato de que tinha
havido uma independência e, no entanto, o Gover
no e a direção de todos os órgãos e instituições
ligadas ao Estado, continuavam na mão de portu
gueses.

Então, na verdade, era um apelido de indepen
dência e não independência real.

Esse movimento, que demorou alguns anos
com sacrificiode muitos paraenses, inclusivecom
a participação de inglesses no sentido de sufo
cá-Ia, no meu entender representa bem claro que
o que está posto, de maneira central, é a condição
de relação do capital, a relação econômica. E
eu diria que, a partir dai, a questão de fazer com
que a religião do negro seja considerada uma
religião de segunda ordem, que a possibilidade
da cultura negra seja inferior à cultura européia,

que tudo isso faz parte de uma conseqüência
dessa condição central que é a condição econô
mica. Então, se nós fôssemos colonizados por
japoneses que trouxessem capital, a discrimina
ção seria feita em relação ao índio, seria feita
em relação ao negro, em relação a qualquer raça
que aqui existisse ou qualquer espécie que aqui
houvesse.

Insistoem dizerque embora não considere esse
o elemento único, ele é, sem dúvida alguma, o
elemento principal que empurra para as discrimi
nações. Diria, portanto, que a relação maior é
a entre o opressor e o oprimido. E, neste caso,
não estáo envolvidas apenas as minorias - no
nosso entender - é indiscutível que o negro é
maioria no Brasil, como é indiscutível que a mu
lher também é maioria. No entanto, é a relação
econômica que coloca essas duas grandes maio
rias exatamente em condições de segunda or
dem. É óbvio que os deficientes, os índios, os
lavradores, todos esses também vão de cambu
lhada dentro da mesma ótica, dentro da mesma
perspectiva.

É importante insistirmos dentro dessas subco
missões, que estão na ordem social, que o proble
ma principal não está dentro da ordem social
para ser resolvido. Aqui eu diria que é o grande
espaço, é aquele momento de grito nacional, em
que se buscaria de alguma forma tentar embutir
na Constituição coisas que minorassem as injus
tiças que a economia brasileira, ou a estrutura
da economia brasileira põe.

Quando vemos Constituições de determinados
países onde existe uma condição de justiça neles,
muito menor número de artigos e subartigos e
itens e outras coisas dedicados à Justiça Social,
porque lá a organização do trabalho já impôs que
aJustiça Social é conseqüência ou vem embutida
na distribuição e na forma de trabalho.

Diríamos, portanto, que é absolutamente indis
pensável que as orqaruzaçôes dos negros, tais
como as dos deficientes físicos, tais como as das
mulheres, a de índios, têm que ter claro que não
bastam as intenções colocadas dentro da Consti
tuição, como intenções garantidoras de direito.
Então quando se vê no capítulo de Direitos e
Garantias Individuais"que todo cidadão brasileiro
é igual perante a lei, que todos têm direito à vida,
à liberdade e à propriedade". Quando na Ordem
Econômica não se vê embutida que a ordem eco
nômica é destinada à Justiça Social, têm-se ga
rantidas coisas como se todo mundo fosse obri
gado a ser feliz, sem dizer como conquistar a
felicidade e quem é obrigado a dar essa felicidade,
porque a felicidade é um estado de espírito íntimo.

Diríamos que é absolutamente indispensável
estarmos acordados em relação a determinadas
coisas. Uma, se o direito à propriedade fica junto
a Direitos e Garantias Individuais,e por isso mes
mo é considerado quase deificado, não vai adian
tar nada pensarmos em reforma agrária, não vai
adiantar nada pensarmos em propriedade com
destinação social, porque o próprio poder público
náo vai poder desapropriar com objetivos sociais,
ou vai poder desapropriar somente dando dinhei
ro em quantias homéricas enormes, de molde
a garantir 9 continuação da concentração da ren
da em determinados grupos.

Entendo também que se o desenvolvimento
econômico não for estabelecido como tendo por
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objetivo, tendo por finalidade a justiça social, tam
bém nada adiantará colocarmos como coisas
maiores a eqüidade, a isonomia em relação a
negros, em relação a mulheres, em relação aos
índios, em relação a todas as outras minorias.

Tenho insistido nesse ponto exatamente com
o objetivo de colocar para todos os órgãos e insti
tuições, entidades, que congregam maiorias ou
minorias de oprimidos, que é absolutamente in
dispensável também trabalhar nas outras Subco
missões, onde os interesses maiores daqueles
que a eles interessam está concentrando. Se os
senhores forem ver a quantidade de pessoas que
estão ligadas ao empresariado, ligadas ao poder
econômico, não estão distribuídos na maioria das
Subcomissões, estão distribuídas em Subcomis
sões absolutamente especificas. É absolutamente
indispensável saber que é lá que teremos também
que atuar, é lá que está a concentração da renda,
que é lá que a renda nacional pôde passar de
40, 50, 60% da mão da população, do trabalhador
em geral, para ficar 60% na mão de quem detém
o capital.'

É indispensável que ao lado de assegurar den
tro da ordem social aqueles direitos e aqueles
deveres que o próprio País, o próprio Estado deva
dar, é indispensável que nós todos tenhamos uma
preocupação com a justiça social, com a eqüi
dade social, que todos trabalhemos no sentido
de fustigar, dentro dessas outras Subcomissões
ou Comissões, aquilo que é fundamental de ser
garantido por esta Subcomissão da Ordem So
cial. E temos certeza que podemos contar com
a clarividência, com a inteligência, com o brilho
e com a posição política já assumida pelos movi
mentos negros do Brasil. Entendo que não ainda
estarmos em separado, adianta e é fundamental
que possamos ver a coisa de maneira própria,
característica, sem perda da identidade, tendo a
negritude como uma condição específica, mas
sem perder a condição geral de que há uma rela
ção de oprimidos e opressores que precisamos
romper, para fazer uma sociedade justa, e demo
crática. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Apelamos
aos Srs. e às S.... dos movimentos negros para
que hoje, às 17 horas, inclusive, nos auxiliem e
também à Subcomissão com relação à presença
maciça aqui, neste Plenário; e apelamos, também
de forma direta, aos Constituintes Hélio Costa e
Carlos Caó e aos demais membros da Subco
missão, para que se consiga fazer e trazer a este
Plenário uma cobertura de imprensa, a fim de
que o que aqui for discutido, para as questões
sérias e seriíssimas que aqui forem levantadas
no período da tarde, informando ainda que não
temos tempo estipulado para o encerramento dos
nossos trabalhos. Anossa pauta hoje, o dia inteiro,
é dedicada à questão do negro no Brasil,na Cons
tituinte.

Apelamos para que venhamos a fazer um esfor
ço concentrado dos Srs. Constituintes e das Líde
ranças do Movimento Negro aqui presente para
que se possa sair hoje com algumas coisas bem
colocadas e bem alinhavadas em termos de nosso
documento constitucional.

Antes de finalizar, pede-me a palavra o Sr. Rela-
tor Constituinte Alceni Guerra. .

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Sr. Presi
dente, é para agradecer à Lélia e à Helena terem

aceitado tão de pronto a provocação. E eu gosta
ria de insistir para que formulem no papel os
princípios básicos do que principalmente a Lélia
explicitou aqui, os princípios básicos da isomo
mia, para que, daqui em diante, possamos debater
em termos de proposta concreta. Parece que te
mos mais um dia de audiência com os negros,
e elas voltam hoje ao Rio de Janeiro, e gostaria
que elas deixassem aqui um documento explicito
a respeito da isonomia, para que possamos já
partir de um documento concreto.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Hoje à tarde,
às 17 horas, mais uma vez o nosso apelo à pre
sença maciça para as discussões.

Declaro encerrados os trabalhos da parte mati
nal desta reunião.

(Encerra-se a reunião às 13 horas e 30
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Declaramos
aberto os trabalhos do nosso segundo dia de audi
ção pública e convidamos a Deputada Benedita
da Silva para fazer parte da Mesa e assessorar
a Subcomissão no assunto dos negros.

Lembramos ao Plenário que hoje o tempo da
Subcomissão será todo ele dedicado a essa ques
tão, que ainda não se esgota, porque nós teremos
ainda dia 4 de maio, segunda-feira, a partir das
17 horas também, um tempo para a questão dos
negros e suas colocações.

Nós, nesse período, à tarde, iremos proceder
à leitura das propostas, que nós temos conheci
mento, já encaminhadas e endereçadas à Assem
bléia Nacional Constituinte.

Antes, gostaríamos de consultar aos Srs. Cons
tituintes para que se abra janela excepcional a
um professor universitário, homem que desen
volve a sua atividade profissional aqui, no Distrito
Federal, psicólogo, professor da Associação do
Ensino Unificado do Distrito Federal, e Conse
lheiro do Memorial Zumbi. Alguns companheiros
do Distrito Federal nos pedem um espaço para
esta personalidade, este professor, daria um enfo
que à questão negra aqui, no Distrito Federal.
Pedem um espaço de 5 minutos. Teria a concor
dância dos Senhores. Constituintes?

Então, com a palavra o professor e psicólogo
Lauro Uma dos Santos Filho, logo a seguir, a
Constituinte Benedita da Silva procederá à leitura
das propostas, faremos, então, o começo dos nos
sos debates, em cima da questão eminentemente
prática dos assuntos dos negros.

O SR. LAURO UMADOS SANTOS FILHO
Gostaria de usar pouco tempo. Entretanto, enten
do que é importante trazer para os Constituintes
uma visão, que tem muito a ver com a minha
formação profissional, evidentemente, psicologia.
De certo modo, e senti isto hoje pela manhã,
que há uma dificuldade de passagem do nosso
discurso, do movimento negro, para uma visão
prática da questão racial no Brasil. E, nessa medi
da, eu entendo que seria importante trazer algu
mas contribuições da coisa miúda, por assim di
zer, como é que nós sentimos a questão da discri
minação racial, a questão do racismo, uma ques
tão do preconceito, no Brasil, não só no nível
ideológico, mas no nível efetivo, prático, o que
acontece no dia-a-dia. Valeregistrar também uma
observação que foi feita pejo companheiro Januá- .
rio, hoje, pela manhã. Entendo que qualitativa-

mente é muito importante a contribuição dos
Constituintes, nesta Comissão, mas também te
nho acompanhado diariamente as atividades da
Comissão e tenho percebido que, quantitativa
mente, o interesse pelo assunto, pela questão do
negro tem sido, eu pão diria nem que seria um
desinteresse, mas um retrato fiel do interesse de
monstrado pelos Poderes constituídos com rela
ção à questão do negro, ou seja, a história da
formação desta Subcomissão é do conhecimento
de todos, foi a Subcomissão que menos briga,
provocou, e ninguém fez muita questão de vir
a esta Subcomissão, como teve questões e ques
tões na ordem econômica, por exemplo.

O SR. CONSTITUINTE RUI NEDEL - V. Ex'
me permite? Pelo contrário, eu estou aqui, não
sou membro nem suplente desta Comissão. Esta
mos agora com uma conferência na Comissão,
onde sou titular, foi uma das opções que eu fiz
a vinda para esta Subcomissão e, infelizmente,
a liderança do meu partido não respeitou a minha
vontade.

O SR. LAURO LIMA DOS SANTOS FILHO 
Exatamente, esta a colocação. A sua disposição
pessoal era no sentido de vir, mas o interesse,
por assim dizer, político maior, não estava tão
preocupado com esta nossa questão. Costumo
parar sempre para observar um jargão, que é co
mum nos companheiros do movimento negro,
que é se uma determinada pessoa é ou não é
um negro assumido. E, ontem, à noite, tentando
estabelecer algumas relações nessa questão, pa
rei em cima desta afirmação: ser ou não ser um
negro assumido. O que é ser ou não ser um
negro assumido? Parece-me que a resposta ê bas
tante simples. A maioria do povo brasileiro é ne
gra, é mestiça, 70 a 75%, 60% da população
brasileira, e vivesubjugada a uma ideologia, aque
la ideologia do embranquecimento que, hoje pela
manhã, Léliae Helena colocavam, e o preconceito
atua de uma forma bastante sutil, de uma forma
bastante fina, por assim dizer, bem trabalhada.
Antigamente, quando eu era menino, a gente ou
via afirmações ou colocações do tipo "preto de
albranca". Depois de algum tempo, aquelas ou
tras expressões: "sabe o fulano, aquele moreni
nho?". Não se diz claramente que a pessoa é
negra, partem para outras imagens, que têm o
intuito exclusivode fazercom que ninguém queira
ser efetivamente negro. As pessoas, evidentemen
te, não se identificam com aquilo que é mal-visto.
Então, é bem evidente, no corpo social por aí,
em qualquer lugar que se vá, que as pessoas
fazem questão de ter alguma coisa que possam
fugir um pouquinho da marca característica do
"negro". "Não sou negro não, sou mulato", não
é? "Estou um pouquinho mais para cá, mais clari
nho". Quer dizer, são coisas q:.:~ são muito bem
trabalhadas por um contexto social, há 99 anos
atuando em cima da gente, principalmente depois
da Abolição, e que estão no dia-a-dia das pessoas.
Há uma frase típica: "Aquela do fulaninho, não
conhece não? Ela é uma escurínha, mas é uma
pessoa maravilhosa." O "mas" entretanto como
a forma de manter, salvo até aquela pessoa, mas
mantém todas as outras pessoas afastadas, segre
gadas. Agora, vamos voltar para a questão psico
lógica. Imaginemos que essa coisa esteja aconte
cendo, e que está acontecendo a todo dia por
aí, com uma criança, uma criança em !aixa esco-
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lar, de fi a 7 anos, na época da formação da
personalidade. É evidente que, em nenhum mo
mento, essa criança vaiouvirnenhuma referência
elogiosa á sua cor ou a sua raça.

Pelo contrário, em situações comuns de con
flito entre crianças, que é coisa extremamente
comum em escolas, as primeiras expressões usa
dasserão sempre de boneca de pixe,urubu, nega
maluca.

Nos livros, também os negros são sempre os
indolentes, os fujões que, para trabalhar, tinham
que apanhar. As histórias mais emocionantes da
literatura escolar são aquelas que apresentam o
negro como dócil, servil,e, nesse clima, por assim
dizer, hostil, é que cresce uma criança negra no
Brasil hoje.

Evidentemente que essa criança vai tentar, o
máximo possível, fugir dessa marca, desse pre
conceito, dessa caracterização tão marcante.

Os mecanismos estabelecidos pelo contexto
social foram, e são até hoje, bastante eficazes
para manter "o negro no seu lugar". Primeiro,
uma observação da Leila, hoje de manhã, um
inexplicável incentivo à migração de brancos ita
lianos, logo depois da Abolição, como se fosse
esperado que, feita a Aboli,s:ão, os negros iriam
pegaro navio e voltar para Africa."Acabou, vocês
podem irembora". Domesmo modo como acon
teceu com os judeus, no Egito, acabou a escra
vidão, pegaram suas trouxas e foram embora.
Foi como se esperassem isto.

Depois,a famosa conspiração do silêncio, que
abrange inclusive os cientistas do nosso País. Ra
rissimos são os estudos que têm como objeto
o negro, enquanto elemento fundamental na for
mação soclo-econõmíca e cultural do País, são
rarissimos os estudos nesse sentido.

E uma terceira coisa que acho de fundamental
importância; a destruição dos documentos sobre
o tráfico, por ordem de Rui Barbosa, no final do
século e no iníciodesse século, como se pudesse
fazerde conta que nunca aconteceu isso no Brasil,
inclusive nos tirando a possibilidade de qualquer
resgate histórico mais preciso.

Então, a reconstrução da história do negro tem
sido feita à base de pequenas migalhas, que a
gente vai catando, e que vai garimpando, aqui
e ali, para poder ter convicção. Atéhoje, por exem
plo, não se tem certeza do número de escravos
que entraram no Brasil, no período colonial. Há
historiadores que falam em 3 milhões, há historia
dores que falam em 18 milhões. Quer dizer, nú
meros bastante díspares, Não se tem nenhuma
convicção de qualquer coisa em tomo de 5 mi
lhões, no tempo em que deveria ter, no Brasil,
200 a 300 mil portugueses no máximo.

Um outro aspecto que acho muito importante
é a sistemática repressão à manifestação cultural
do negro, que continua acontecendo até hoje..

A manifestação cultural do negro, eu entendo
que vem passando por um esforço da comu
nídade negra, eu diria até um esforço quase in
consciente, mas vem passando por um processo
de tentativas de adaptação e simulação, no correr
desses 99 anos. Exemplos: a capoeira virou dan
ça; a cozinha típica, a cozinha religiosa, a comida
de ,santo virou comida típica; o guerreiro virou
malandro; o jongo virou samba; o samba teve
que criar uma escola de samba; a escola de sam
ba, hoje, é uma superescola de samba: se a gente
vai numa escola, hoje, na Marquês de Sapucaí,

encontra negros apenas na ala das baianas, na
ala das crianças e na bateria, empurrando o carro.
Em cima dos carros, comodestaques das escolas
de samba, manifestação típica das comunidades
negras urbanas do Brasil, em cima dos carros,
estarão outras pessoas que só aparecem Já no
dia. Nem vão ao ensaio da escola; só aparecem
lá, no dia, para subir no carro.

Dentro da dinâmica social. esses mecanismos
se adaptaram aos novos tempos, entendo que
se criaram e continuam se criando guetos, em
funç~o d? expressão do movimento ne~o, e~o
se CffdJIUU !:Juêtü.5 para os negros- emano voces
vão, ficam ali, discutem os seus problemas ali.
Por exemplo, o próprio camaval é um exemplo
disso. "Durante 4 dias do ano, vocês podem reinar
absolutos. Nos outros 361, fiquem lá no seu mor
ro, lá na sua favela, quietinhos e trabalhando que
é para poder ter mais 4 dias no ano que vem".

A criação de clubes de negros, a criação de
grupos negros, em partídos políticos, todas essas
coisas eu entendo que são formas de se colocar
o negro em guetos, modernos, mas em guetos.

Voltando à questão psicológica e para não
avançar muito no problema, eu entendo que
aquela pessoa de que eu falava, que foi criança,
dentro desse quadro, e que, agora, está adulta,
se depara com um problema prático. Se ele não
avança nas áreas, por assim dizer, proibidas, ele
pode viver em paz. Se ele ousa de algum modo,
em algum momento, tentar se desenvolver plena
mente, ele vai encontrar obstáculos imensos e
farpas a todo instante, por todo o caminho.

O negro, por exemplo, encontra essas dificul
dades quando lhe colocam numa posição de che
fia de organização. Vou dar um exemplo bem
típico; o Paulo César, que era jogador de futebol,
enquanto jogador de futebol, era admirado, incen
sado por todo o mundo. Na hora em que ele
resolveu viver a vida particular dele que, como
jogador de futebol, é de certo modo pública tam
bém, como vivem todos os rapazes daquela faixa
de idade do Riode Janeiro que têm algum poder
econômico, ele foi literalmente destruído como
ídolo, como jogador de futebol, e, praticamente,
como pessoa. Criou-se toda uma intriga em torno
do Paulo César, porque ele avançou numa área
proibida, porque ele teve a ousadia de fazer algu
ma coisa que "preto não pode fazer".

No futebol, tem outro exemplo, que não é do
meu tempo, mas que é bastante evidente: o golei
ro Barbosa, da Copa de 50, que foi,praticamente,
jogado na sarjeta, porque tomou um gol naquela
Copa do Mundo. A questão racial aflorou imedia
tamente naquele momento.

Nesse contexto, entendo que a atividade dos
movimentos negros hoje têm uma função psico
lógica muito importante, que é a função de sacu
dir os nossos companheiros negros, os mestiços
deste Pais e de resto toda a sociedade, mas, sacu
dir, não que eu entenda que a gente vá algum
dia fazer alguma coisa assim como manifestação
muito grande, mas, sacudir no sentido de enten
der que o Brasil é um país, que o Brasil, como
Nação, é alguma coisa muito mais complexa do
que cada segmento isolado, do que negros, do
que b[ancos, do que mestiços, do que judeus,
do que fazendeiros, do que empresários. O Brasil
é uma coisa comum, conjunta.

Os heróis brasileiros, por exemplo, não são ne
gros; as heroínas também. Está na hora de as

crianças começarem a ler, nos livros de história,
es crianças negras e brancas que Zumbi dos Pal
mares, por exemplo, é um herói brasileiro; que
os rnalês, por exemplo, foram ocasionalmente ne
gros, mas, foram os primeiros mártires da sobe
ranía nacional, em 1835, se não me engano.

Quer dizer,porque eram negros, não aparecem.
p(lrque não aparecem, não dão inclusivea chance
_. voltando para a visão que estou colocando
_. a chance psicológica da identificação da crían
Çh com um herói negro. Não é dada essa chance
à criança. Os heróis todos estão aí: Tiradentes,
etc., etc., etc., são todos brancos. E creio que
esta Constituição seja um passafundamental nes
se sentido.

A minha participação e a minhja luta a nível
de movimento negro se resumem hoje em dois
caminhos principais: um é trazer para este Pan
teon ai, que foi criado aqui atrás, o Zumbi dos
Palmares, como um herói nacional, e outro é ver
o Brasil inteiro comemorando 20 de novembro,
que a gente chama hoje de "O Dia Nacional da
Consciência Negra", como uma data importante
para a Nação brasileira, não só para os movi
mentos brasileiros, mas para a Nação brasileira.

Eram estas as observações que queria trazer
e agradecer ao espaço colocado, esperando que,
daqui para a frente, nos trabalhos da Comissão
e da Subcomissão, tenhamos oportunidade de
trazer exemplos até concretos de situações de
discriminação racial. Entendo que, se a gente ficar
no discurso teórico da coisa, fica um pouco: "Nia
aconteceu por causa disso ou por causa daquilo".
Exemplos concretos que coloco são coisas do
tipo: o Banco América do Sul, por exemplo, não
admite negro - este él um exemplo concreto.
Em qualquer agência do Banco América do Sul
que se for, pelo Brasil inteiro, ninguém vai encon
trar um mulato, sequer, muito menos um negro.
Isto são situações que a gente precisa efetiva
mente trazer e que, entendo que aqui é o local
para se trazer. Muito obrigado. (Muito bem! Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - SI'"'Consti
tuintes, Srs. Constituintes, temos presidido esta
Subcomissão de uma maneira não formal, até
porque não somos dados a maiores formalismos.
Mas, sei até que não ficaria muito correto à Presi
dência, deuma certa forma, fazeralgumas coloca
ções. Mas, eu faria até, a bem da verdade, e até
por que um dos exemplos citados tOC()U, de uma
certa forma, o Estado do RioGrande do Sul. Citou
um atleta de futebol, o nobre professor que jogou
no meu time no RioGrande do Sul.Acomunidade
gaúcha tem um exemplo e lembrei-me dele, até
porque fui colega, nos bancos escolares, do filho
do Deputado Carlos Santos, que foi Presidente
da Assembléia Legislativado Estado do RioGran
de do Sul, foi Governador do Estado, se bem
que numa interinidade, e um dos homens que
tem o maior respeito daquele Estado. É um dos
Estados em que o problema da discriminação,
está relacionado com a nossa formação, a inci
dência de alemães é muito grande, inclusive de
italianos, a colonização européia, enfim. Mas lá
temos um homem digno, de caráter, que é o
Deputado Carlos Santos. Hoje, tenho certeza de
que não está aqui, até porque está, Deputado
Ruy Nedel, com um estado de saúde muito com
prometido. Então, até o Estado do Rio Grande
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do Sul sente-se constrangido em não poder trazê
lo, para S. Ex"dar um testemunho de um homem
que tem o preito de toda a §lente.do meu Esta.do.
Então invocando Paulo Cesar, invoco também,
como'exemplo maravilhoso de vida, de condição
política, de correção familiar, comunitária, esse
homem, uma vez que ele só tem elog~os e u~~
fluência muito grande em todos os partidos pob~

cos do Estado do Rio Grande do Sul. Sr. Presí
dente, deponho e digo aos presentes que tenho
muita honra em dizer que fui colega, nos bancos
escolares, do Ney Santos, filho do Carlos Santos.

O SR. RUY NEDEL - Não vamos esquecer
também o fato de o Prefeito de Porto Alegre, a
Capital do RioGrande do Sul, nosso amigo Alceu
Collares, que venceu, por uma diferenç~ de 80
milvotos, quando o PDT,propriamente dito, nU!1
ca conquistou uma vitória assim, havia conquis
tado, há dois anos, com uma diferença de 2.900
votos, e, agora, em 1985, sofreu uma derrota aca
chapante. Efetivamente, o Prefeito Alceu Col~ares

é uma figura benquista, em todos os sentid~s,

em toda a sua integridade e o elemento cor nao
faz diferença.

O SR.PRESIDENTE(IvoLech)-Numa cidade
predominantemente de estrangeiros.

. O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL - É. La
mento não ter podido permanecer, hoje, pela ~a
nhã, porque tenho um enfoque um pouco dife
rente - não desmerecendo as estupendas pales
tras que ocorreram, fantásticas, inclusive, mas te
nho um enfoque diferente. Eu gostaria de tomar
a liberdade, se V. Ex'me permitisse, Sr. Presidente,
- há alguns erros históricos, ~os quai~ no~ agar
ramos, às vezes, até por sofrimento mtenor, ou
sofrimento de gente que se quer bem, por fatos,
às vezes, isolados, onde não é a rotina que nos
deixaas marcas. Eu, pessoalmente, tiveas minhas
marcas, na minha infância, e não foi pela regra
e sim pelas exceções. .,

Mas a questão da imigração ter p~rtido ~~s

a Abolição da Escravatura é ~m.equívoco hl~~

rico.A imigração começou, príncípalmente a irm

gração alemã, em 1822, por duas razões.bás!cas:
uma porque havia um movimento lus~t~~ofi~o,

ninguém mais escrava~ista do q~e a clvllízação
salvacionista íbéríco-lusitana. HaVIa uma revol.u
ção, um movimento lusitanófIlo de vir, da Bahia,
descendo até o Rio de Janeiro, para recuperar
o Brasil como colônia portuguesa de Portugal.
Então, o elemento vindo da Alemanha, ou daq~e

les povos alemães, foi um fator de sustentação
contra uma eventual guerra civil em favorda Inde
pendência do Brasil.

Eu gostaria de lembrar também que, na Revolu
ção Farropilha, em 1835, - vejam que quase
55 anos antes da Abolição da Escravatura foram
os imigrantes alemães e os negros os irmãos fra
ternos de luta, porque o consquistador, fosse lusi
tano ou fosse o açoriano, porque o açoriano eram
portugueses das Ilhas dos Açores que vinham
para o Rio Grande do Sul. Nós fomos a ponta
de lança e o bucho dos canhões adversários e
da ponta da espada. O gaúcho pampiano e o
gaúcho lusitano só lutavam, na sua vaid~de, em
cima do cavalo. O Rio Grande do Sul deIXOU de
ser uma República, por um erro fatal, por não
serem amigos das águas e se lembrare"! um
pouco tardiamente do valor fundamental da ínfan-

taria na guerra. Maslembraram-se da ne~essida?e

da infantaria e os irmãos de luta, na mfantana,
foram os negros e os alemães.

Herman, com seus pelotões e os negros, con
quistando a liberdade na República rio-grandense.
Foram os grande lanceiros negros com coragem
brilhante e os alemães. No Canal de São Gonçalo,
o que ~ais jorrou foi o sangue idê~tico, na
cor e no seu patriotismo, pelo solo gaucho: os
alemães e os negros.

Eu gostaria de lembrar que fomos usados co
mo ponta de lança das divisas da nossa Pátria,
porque, em 1851, contrataram-se alemães para
a defesa da fronteira do RioGrande do Sul contra
o Ditador João Manoel Rosa. Na Guerra do Para
guai de 40 mil soldados negros que foram lutar
dire~mente na Guerra do Paraguai, de 1865 a
1872, de 40.000 soldados, alemães, que eram
a minoria, uma enorme minoria; dentro da popu
lação do RioGrande do Sul, entraram com 20.000
soldados. O dono da estância, o luso, tinha o
direitode, deixando cinco negros escravos ganha
rem a sua liberdade, consquistarem a sua liberda
de, ele não precisava mandar o primogênito para
a guerra. Mas, num ato de heroísmo e de bravura,
o luso significava Sesmarias. Os nossos atos de
heroísmo não significaram nada mais do que no
tas de louvor e, no máximo, uma medalha.

Então, nós temos episódios fantásticos de vid.a
em comum e nós sentimos também, em determi
nados momentos, que o essencial para nós era
ser brasileiro. E o negro; lá tinha uma vantagem;
o negro lá era brasileiro. Até por isso que, num
capítulo de um romance histórico meu "Te arran
co alemão batata", eu tenho um capitulo, onde
o ~egro chega a um raciocínio lógico, em relação
ao descendente do alemão.

Companheiros, esses "Alemães batatas" que
estão vindo sãonossos irmãos de sofrimento, por
que um era 'escravo, ou tinha sido escravo do
dono da terra; outro era escravo da própria terra,
na ilusão da posse de um pequeno fragmento,
sendo jogado sempre mais adiante. Esses são
os pontos que me parecem importantes de fra!er
nidade onde não nos fique só a dor das exceçoes
muitas 'vezes,que nos deixam marcas muito gran
des e também nos deixam, na nossa mente, uma
consciência de fé na nossa Patria-mãe, nosso Bra
sil, porque todos os intercruzamentos culturais,
étnicos e religiosos, no mundo, têm gerado guer
ras terríveis.E nós vamos caminhando, lentamen
te, vamos avançando, lentamente, nós vamos
avançando dentro de um espírito de paz.

Se nós formos olhar para o Oriente Médio, nos
choques milenares de raças, de religiões e de
culturas, nós temos 6 a 7 mil anos de guerra
e não saberemos quantos mil anos levaremos
para encontrar a paz. E, no entanto, aqui, nó~

temos um caminho. Eu acho que o grande cami
nho é a Assembléia Nacional Constituinte, mas,
muito acima dele, está o nosso viver comum,
levando-nos e dando-nos a abertura da sinceri
dade e também de mostrar abertamente o nosso
sofrimento.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Fechando
esse parêntese dos gaúchos, nós gostaríamos de
retomar, - DeputadoA1cir Mi~uel também é Gaú
cho, de Soledade, - nós retomamos, com a De
putada Benedita da Silva, a leitura das propostas
e os nossos trabalhos práticos, com a íntervenção
das lideranças do movimento negro presentes,

em cima da questão específica de cada uma das
propostas. Então, eu passo a palavra à nossa De
putada Benedita da Silva, para nos ajudar nos
trabalhos.

A SRA. CONSmUINTE (Benedita da Silva)
Eu queria pedir uma questão de ordem ao Sr.
Presidente, na medida em que nós temos pre
sente ainda conosco, a expositora e que gostaría
mos de convidá-Ia a fazer parte da Mesa e parti
cipar dos debates, porque ela também é uma
colaboradora e elaborou, junto com os demais,
as propostas que iremos apresentar. E, por outr~

lado, antes da leitura da proposta, eu gostana
de, pelo menos, Sr. Presidente, Srs. Constit~inte~,

garantir à expositora um espaço, porque e enn
quecedor o debate, eu penso que nós não esta
mos apressados pura e simplesmente, para esta
belecermos leis, mas até de exercitarmos a expe
riência adquirida ao longo do processo histórico
de cada um de nós, os negros neste País. Então,
na medida em que a intervenção foi feita pelo
Constituinte e nós tínhamos garantido de que esta
parte seria uma parte também para o debate, eu
gostaria que a expositora, Antropóloga LéliaGon
zales, pudesse ter garantido, pelo menos, cinco
minutos, para uma pequena exposição, dado o
fato de que o Sr. Constituinte provocou o debate.
(Palmas.)

A SRA LÉLJA GONZALES - Rapidamente, a
gente está percebendo, na sessão da tarde, lJ!11a
espécie de retomo, de perda do debate político,
pelo que aconteceu hoje, de manhã. Mas tudo
bem, vamos em frente.

Nós estamos aqui para falar de pessoas negras
que se destacaram, por que estamos reforçando
aqui o mito da democracia racial. E é isso, pega
um negrinho daqui e outro dali e mostra que
é maravilhoso e contínuamos como "Dantes no
Quartel de Abrantes."

Agora, com relação à questão da imigração,
eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas
aqui presentes que não ouviram, eu fale~ da gran
de imigração, justamente aquela que Vai de 1890
a 1930, onde nós temos uma política perfeita
mente delineada no sentido de desestabilizar a
preponderância óbvia da população negra do
nosso País. Nós sabemos disso perfeitamente e
é Getúlio Vargas que vai quebrar isso. Nós dize
mos que seria até a certidão de nasciniento do
chamado populismo brasileiro, uma lei de 2 de
novembro de 1930, quando Getúlio Vargas esta
belece que os trabalhadores das empresas, das
fábricas, etc, dois terços desses trabalhadores te
riam que ser brasileiros. E é, a partir desse mo
mento, que nós vamos perceber que o negro ~o

meça a ingressar no mercado de trabalho, capita
lismo, falando de mercado de trabalho, estamos
falando em capitalismo, evidentemente.

Por outro lado, ternbérn me pareceu, por parte
dos nobres companheiros, que a nossa fala aqui
não é uma fala de ressentimento. Eu percebi na
fala do companheiro uma fala de culpa, da culpa
bilidade. Quer dizer, os alemães, irmãos .dos ne
gros. Mas vejam a situação dos negros e a dos
descendentes de alemães no Rio Grande do Sul
de hoje. É só olhar e dá para a gente ver onde
essa irmandade foi parar. (Palmas.)

E um outro aspecto que eu acho fundamental
também é o que diz respeito à questão que o
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companheiro Constituinte colocou aqui, que os
alemães, em 1851 estavam guardando as fron
teiras na luta contra João Manoel Rosa, a famosa
figura da história argentina.

Eu só gostaria de fazer um lembrete, para os
meus companheiros e companheiras aqui pre
sentes, irmãos, irmãs, aqui presentes: quando nós
chegamos em Buenos Aires hoje, na Argentina,
dizem que não existem negros lá. Mas é impor
tante ressaltar o seguinte: que graças ao fato de
esse Sr. Rosas aí, é que a nossa história oficial
nos ensina como ditador que fez, aconteceu, é
preciso conhecer bem a hist6ria da Argentina,
para saber quem foi o Rosas. Esse senhor, por
exemplo, ele tinha grandes encantos pela cultura
negra, porque n6s sabemos, evidentemente, que
a América Latina inteira teve presença negra, na
Argentina também. Basta a gente ver os passos
do tango, percebe-se logo que o tango tem as
suas origens culturais negras também. Mas nós
vamos perceber que o fato que levou ao suposto
desaparecimento dos negros, na Argentina, foi
Rosas ser um aliado dos negros e um homem
que estimulava, com a sua presença, as manifes
tações culturais dos negros portenhos, dos negros
argentinos. No momento em que Rosas caiu, o
"criouléu dançou". "Averdade é essa: uma perse
guição violentíssima que ocorreu na Argentina.
Muitos fugiram para o Uruguai, emigraram para
o Uruguai, porque não havia possibilidade de per
manecer na Argentina. Alguns poucos existentes
permaneceram, sobretudo, o famoso Bairro de
La Boca". Este resgate da história do negro, não
IÓ no Brasil, mas na América Latina, tem que
ser feito.E não podemos deixar de ressaltar esses
aspectos e gostariamos, honestamente, que tívês
lemos solidariedade, de curso solidário... Ainda
hoje mesmo, eu ouvium discurso muito sotidário
de uma irmã e companheira de São Paulo. Ela
me fez sérias criticas em relação a determinadas
posturas que eu assumi, não aqui, mas aqui eu
sou legal, mas a solidariedade está aí. E eu fiquei
profundamente agradecida a uma prova de soli
dariedade, por parte dessa companheira. O fato
.de nós colocarmos aqui a necessidade de, efetiva
mente, os representantes do povo brasileiro toma
rem consciência, tomarem conhecimento da his
tória do negro no nosso Pais, não é absolutamente
um fato não solidário, muito pelo contrário, por
que é importante ressaltar que, se formos buscar
nos meandros mesmo da formação da sociedade
brasileira, nós não encontraremos segmento mais
nacionalista do que o segmento negro. Sabe por
quê? Porque n6s construímos, com o nosso san
gue, com o nosso suor, com as nossas lágrimas,
com o nosso désterro, com o nosso exílio, nós
construfrnos esse Pais aqui. E nós amamos esse
País aqui, mais do que muita gente pensa que
ama, porque nós, até esse presente momento,
por razões óbvias que discutimos hoje, aqui, de
manhã, nem pretendemos entregar esse País a
forças estrangeiras, para que nos transformem
numa colônia, como a Colônia de Portugal. Não
estamos aliados a forças externas que querem
liquidar justamente com este povo, este povo do
qual, nós fazemos parte, destas populações histo
ricamente oprimidas e discriminadas. É impor
tante que companheiros e companheiras aqui
presentes saibam que, de repente, é o pai negro
que leva os seus filhos para ver o prédio, no qual
ele trabalhou com as suas mãos. Ele diz: "olha,
eu trabalhei na construção desse prédio". Já que

ele não pode entrar naquele prédio, agora, ele
tem orgulho do seu trabalho. Então, companhei
ros, não caiamos nesse discurso aparentemente
patriótico, aparentemente solidário, que é o dis
curso da culpa, da culpabilidade. Quem entende
um pouco de Freud, com licença da palavra, vai
amos colocando. Nós temos que estar aqui uni·
dos sim; temos que ter a coragem de nos ouvir
mos sim e temos que ter, sobretudo, a coragem
de ouviraquele segmento da população brasileira,
como o segmento indigena, corno o segmento
feminino, que sempre foram objeto na história,
que nunca foram sujeitos da sua pr6pria fala, que
agora se assumem como sujeitos da sua fala,
se assumem como sujeitos da sua história. É por
isso que nós estamos aqui. Exigimos o respeito
que exigem de nós. E a nossa solidariedade ela
se dá na crítica, para que possamos crescer todos
juntos. Muito obrigada. (Palrnas.) Só um detalhe
zinho: há uma diferença entre ser imigrante e ser
escravo.

OSRA. CONsmUINTE BENEDITADASILVA
- Eu penso que, por mim, eu continuaria com
o debate. Mas tenho um problema de tempo. Nes
sa segunda etapa, eu tenho uma pessoa aqui que,
particularmente, entre os Constituintes, 'eu gosta
ria de ouvi-lo mais. É um pessoa por demais que
rida por mim, interessante, altamente compro
metida, sem desmerecer os demais Constituintes,
que é o Constituinte José Carlos Sabóia. Então
eu gostaria que S. Ex-aproveitasse para as provo
cações que, por um acaso, possam vir das pro
postas que serão apresentadas, para falar um pou
co mais. Eu gosto muito e sei que S. Ex" é um
comprometido com a causa. Bem, nós temos
aqui agora uma nova dinâmica. Eu vou fazer leítu
ra de alguns artigos retirados de várias propostas
colocadas para a Subcomissão. E gostaríamos
que houvesse Ç\ manifestação do Plenário com
relação às propostas. Eu quero colocar uma coisa
aqui que é interessante. Acho que vai ficar muito
mais para Constituinte do que propriamente o
debate para nós; na medida em; que essas pro
posta são resultados das nossas discussões. En
tão, não vai ter muito sentido fazer a leitura e
nós vamos debater contra. Não é contra; todos
nós estamos inteiramente a favor dessas propos
tas que aqui estão. O que nós queremos, então,
é travaro debate com os Srs. Constituintes, dentro
das propostas que nós estamos apresentando.

Mas ainda temos o representante do lNABRA,
que, desde a parte da manhã, tinha pedido para
fazer uma exposição. Garantimos de que agora,
à tarde, ele poderia fazer. Só que a gente está
meio aflito e gostaria ainda de saber se ele abre
mão ou não dessa fala, para que a gente pudesse
começar.

a SR. CONSmUINTE NATAUNI R. DE MELO
- Eu entendo que quanto a esse material que
está em mãos, não cabe, no momento, nem a
leitura, até porque isso é um trabalho intemo da
Assessoria dos Constituintes e dos próprios Cons
tituintes. Eu suponho que os próprios Constituin
tes terão a oportunidade de examinat todo esse
material, até porque os representantes de todas
as partes do Brasil estiveram aqui para serem
ouvidos, não para ouvir o que já mandaram. En
tão, não justifica a leitura desse material que foi
mandado pelas entidades. Nós queremos é ser
ouvidos e não ouvir aquilo que nós já mandamos.
Eu acho que é uma volta.

O SRA.CONSmUlNTE BENEDITADA SILVA
- Eu quero colocar que nós estabelecemos uma
certa dinâmica, até informal. Caberia-nos debater
mos, na Subcomissão. E o Presidente sugeriu
que abríssemos também esse debate, para não
ficar somente entre os Constituintes como o Ple
nário, no sentido de que o Plenário debate. Pode
ser que algum dos Constituintes não concorde,
nesse momento, com o artigo, onde dizque todos
nós somos iguais perante à lei, por exemplo. E
aí, nós teremos a oportunidade de debater com
o Constituinte esse parágrafo da nossa proposta.
Foi uma abertura da Presidência, no sentido de
dar a oportunidade ao Plenário de debater, com
os Constituintes, a sua proposta. Caso contrário,
se o Plenário entender democraticamente que é
melhor que prossigamos, sem leitura nenhuma,
com o debate entre as exposições, nós iremos
assim fazer,porque queremos crer que o Sr. Presi
dente tem o desejo e a satisfação de contribuir
o máximo com a comunidade, para que a sua
proposta possa ser da melhor maneira defendida
e assimilada por nós. Acho que nós temos aqui
também, enquanto comunidade, o dever de sensi
bilizar os Srs. Constituintes, que é uma oportu
nidade que quase não se tem para essa propostas
que nós estamos defendendo. Eu gostaria, neste
momento, saber do Plenário se o encaminhando
dado pelo Sr. Presidente de que abramos lIgora
a leitura de alguns artigos que possam suscitar
o debate entre o Plenário e os Constituintes, ou
se apenas iremos continuar fazendo exposições,
com a representação das entidades.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Deputada,
nós deixamos claro que a nossa linha de postura,
como Presidente da Subcomissão, tem sido sem
pre no sentido, principalmente, de não ter a pre
tensão de conhecer todos os temas. E este é
um dos ternas que não temos a vivência. E nós,
no primeiro momento, quando se falava na audi
ção dos negros, dizia à Deputada Benedita ~e
a programação deveria, obrigatoriamente, passar
pelos Srs. e, notadamente, pela Deputada Bene
dita. Então, n6s tomamos a liberdade de hoje,
pela manhã, sugerir a S. Ex!, até para que desse
uma informação aos Srs. Constituintes, de alguns
tópicos mais importantes, pinçados aqui, ali, nas
suas propostas, nas propostas do segmento. Ago
ra, se a Deputada Benedita entender e os Srs.
volutariamente, que se deva passar essa questão,
a Presidência está completamente aberta, como
sempre teve.

A SRA.CONSmUlNTE BENEDITADA SILVA
- Então, vamos colocar uma coisa para o Plená
rio, devolvemos ao Plenário: Continuamos dentro
da dinâmica estabelecida pela Presidência, ou ire
mos dar urna outra sugestão para o encaminha
mento dos trabalhos. Vamos votar, que é coisa
que a gente não faz sempre.

Quem concorda que a dinâmica seja essa esta
belecida pela Presidência levante as mãos.

Agora, quem discorda? Lamentavelmente, vo
cês foram fragorosamente derrotados. No que
diz respeito à dinâmica, nós iremos garantir o
nosso debate.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Deputada,
eu gostaria de fazer um reparo. Não é estabe
lecida; é sugerida. Nós não temos a pretensão,
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assim como, no dia em que se fizeraqui a audição
com os deficientes físicos, vamos coordenar, de
uma forma mais direta, os trabalhos dessa audi
ção. O Deputado Seixas coordenou o trabalho
com os deficientes mentais e, assim por diante,
nós estamos levando.

Solicito à Deputada Benedita da Silvaque, rapi
damente, lesse para as pessoas que nos honram
com sua presença, para a imprensa e para os
Copstituintes, os tópicos mais importantes do que
querem os negroS'na futura Carta.

O SRA CONSmUlNTE BENEDITADASILVA
- São tantas as prioridades que nós queremos,
a nível das leis, que fica difícil aqui localizar algu
mas delas. Eu até estou pedindo a nossa expo
sitora Lélia Gonzales, que está ajudando também
nesse trabalho, que pudesse localizar uma que
suscitasse o debate entre os Constituintes e o
Plenário.

O SRA CONSmUlNTE LÉLIAGONZALES
Acho que, a partir da questão básica dos direitos
e garantias fundamentais, que foiobjeto de discor
dância, hoje de manhã seria importante, por
exemplo, o terceiro parágrafo, em cima do artigo,
supostamente o primeiro.

Artigo

Homens e mulheres têm iguais direitos ao
pleno exercício da cidadania, nos termos des
ta Constituição, cabendo ao Estado garantir
sua eficácia formal e materialmente. Pará
grafo único: ficam liminarmente revogados
todos aqueles dispositivos legais que conte
nham qualquer discriminação. § 3°, o Art. 2°
Todos são iguais perante à lei, que punirá,
como crime inafiançável, qualquer discrimi
nação atentatória aos direitos humanos. §
1°:Ninguém será prejudicado ou privilegiado
em razão de nascimento, raça, cor sexo, esta
do civil, trabalho rural ou urbano, orientação
sexual, convicções políticas ou filosóficas,de
ficiência física ou mental, e qualquer particu
laridade ou condição.

No § 3° - Não constitui discriminação
ou privilégios a aplicação de medidas com
pensatórias, visando a implementação do
princípio constitucional da economia às pes
soas pertencentes a, ou grupos historica
mente discrimanados.

Porque, por aí, passa a questão do formalismo
da lei, que nós temos que explicitar mais.

A SRA. CONSmUlNTE BENEDITADASILVA
--.!. Eu gostaria de perguntar se foi suficiente para
o debate, ou se seria necessário fazer mais leitura
de outros artigos, porque, na parte da manhã,
o princípio de isonomia foiinclusive colocado pelo
nosso Relator, que fizesse o debate em tomo des
se princípio, para o entendimento dos Srs. Consti
tuintes. Então, ey vejo que seria importante deba
termos um pouquinho essa questão da isonomia,
a não ser que realmente os Constituintes não quei
ram debater.

A SRA. CONSTITUINTE LÉLIAGONZALES -

Todos são iguais perante à lei, que punirá,
como crime inafiançável, qualquer discrima
nação atentatória aos direitos humanos. §
1': Ninguém será prejudicado ou privilegiado,
em razão de nascimento, raça, cor, sexo, es
tado civil, trabalho rural ou urbano, religião,

orientação sexual, convicções políticas ou fi
losóficas, de deficiência física ou mental, e
qualquer particularidade.

§ 2° O poder público, mediante progra
mas específicos, promoverá igualdade social,
política, econômica e social.

§ 3° Não constitui discriminação ou pri
vilégio a aplicação de medidas compensa
tórias, visando a implementação do princípio
constitucional da isonimia a pessoas perten
centes a, ou grupos historicamente discri
minados.

A SRA CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- No parágrafo 1°, vamos esquentar o debate
agora - no que diz respeito o seguinte:

Leitura repetida
Mas, nós temos também uma preocupação,

de que não é privilégio,e aí eu gostaria, por exem
plo, quando nós temos toda uma política que '
prioriza a criança, por exemplo, cidadão-criança
que não é realmente reconhecida, a nívelconstitu
cional, pois ela não tem os seus direitos garan
tidos, apesar da carta universal.

E o deficiente físico também. Ele terá, não go
zando de privilégios, mas tem que ter algumas
prioridades. Eu perguntaria que, se, nesse caso,
o texto, quando é colocado o seguinte: ninguém
será prejudicado ou privilegiado em razão de, se
não atingiria, de uma maneira ou de outra, o defi
ciente físico, a criança, e qual a definição real
mente desse privilégio, na medida em que, no
entendimento de alguns, nós teremos que privile
giar certas situações, dada a situação social aqui
colocada, como nós sabemos, deficiência física
e outras coisas. Alguém se habilite a debater um
pouco com relação a este parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO .:
Desde que eu estou aqui, na Subcomissão, asses
sorando ao Deputado IvoLech, que eu tenho uma
preocupação muito difícil de explanar, que é o
problema de interpretar essa questão de forma
dialética. Todos os homens são iguais; todos os
homens são diferentes. E são realmente ao mes
mo tempo. É essa que é a grande questão. Naque
le pronunciamento que eu fiz aqui, eu mostrei
que nós somos abstratamente iguais, pois somos
todos seres humanos e, particularmente diferen
tes, porque cada um tem a sua profissão, um
é homem, outro é mulher; um é criança, outro
é adulto; um é velho, outro é novo, são diferenças
particulares, que não são diferenças tão abruptas,
e nós temos as nossas diferenças absolutamente
singulares, que são a nossa individualidade, a nos
sa singularidade. Essa é uma dificuldade, porque
a linguagem nossa é formal.

A minha professora Lélia é que começou a
me ensinar essas coisas. Então, realmente, é pro
blemática essa questão. É óbvio que todos somos
iguais em termos abstratos. Depois, vêm as parti
cularidades de cada um. Ora bolas! Se um cama
rada é hanseniano, por exemplo, ele tem que ter
determinadas prerrogativas que o outro camarada
não tem. Se o sujeito é anão, por exemplo, ele
tem que ter o direito de que o botão do elevador
seja mais baixo, porque, se ele não tiver esse direi
to, num edifício de 25 andares, ele vai sempre
até o nono; depois, ele sobe de escada. Então,
é óbvio que nós nos debatemos muito contra
essa questão da igualdade. Nós somos iguais até
certo ponto e nós exigimos o tratamento diferen-

cíado, a nossa diferença. Então, estou imaginando
como é que a Constituição se dá. Ela parte de
termos abstratos, depois, temos que considerar
as suas particularidades. Agora, essa pergunta,
se é privilégiose não é acho que isto não é privilé
gio, acho que é a diferença, deve-se respeitar as
diferenças de cada um.

Acho que seria muito interessante dizer que
todos os homens são iguais perante a lei e todos
os homens são diferentes e que esta diferença
tem que ser respeitada. Muitagente vai achar isto
um absurdo, por quê? Porque as pessoas não
admitem a contradição, assim como os econo
mistas, por exemplo, acham um absurdo quando
se diz que a mercadoria é um valor de troca e
um valor de uso ao mesmo tempo, só que se
realizam em tempos diferentes. Você não pode
trocar uma camisa que estã sendo usada e não
pode usar uma camisa que está sendo trocada.
Mas se não tiver valor de uso e valor de troca
não é uma mercadoria. Não contém a contra
dição? Ora, bolas! A única maneira de entender
a nossa realidade é de forma contraditória. Então,
tenho absoluta convicção, os dialéticos são mino
rias entre os Congressistas.

Acho que isso não é um problema. Lamento
muito, acho que a própria linguagem já dá aos
poderosos a possibilidade de continuar a domina
ção. Por que como é que se vai fazer? Não sei
responder a esta pergunta. Um dia, talvez, os
Constituintes dialéticos sejam a maioria aí a coisa
se processará de forma dinâmica e contraditória.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palavra
o Constituinte Alceni Guerra.

O SR. CONSmUlNTE ALCENI GUERRA 
A dificuldade de polemizar, como quer a Consti
tuinte Benedita, tem algumas razões bastante da
ras de ser. Aprimeira é que ninguém está disposto
a enfrentar esta metralhadora giratória que é a
LéliaGonzales. Eu tivea oportunidade pela manhã
e confesso que não me saí bem. Agora tenho
que reconhecer que você também não se saiu
bem.

O SR. CONSTITUINTE RUI NEDEL - Acho
que todos nós ... Faltou um tempo maior para
o debate porque acho que na questão do enfoque
houve falha mútua de entendimento.

O SR. CONSmUlNTE ALCENI GUERRA 
E depois, permita-me o elogio, eu até não entendo
como é que num tempo tão curto a proposta
- quero começar a acreditar agora que não foi
de hoje de manhã para cá - tenha vindo tão
clara, tão concisa e perfeita e acho que sobre
as coisas perfeitas temos uma certa dificuldade
em debater.

Eu me dou por satisfeito com o debate do dia,
acho que queria ouvir no fim da tarde como pro
posta exatamente isso, acho que é uma proposta
perfeitamente elaborada e depende naturalmente
do Plenário, da Subcomissão, de constar ou não
constar do relatório, mas, na minha opnião acho
muito boa e acho que não há muito mais o que
se discutir sobre o assunto.

A SR'. CONSTITUINTE BEr'IEDITA DA SILVA
r-r Quer fazer, ainda, um esclarecimento? A Lélia
não quer mais falar. Também, o Alceni deu uma
trava no trator...

Ainda nesta questão, neste artigo?
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o SR. CONSTITUINTEWALDIMIRO DE SOU,
SA - As Constituições brasileiras, talvez todas
elas, de alguma maneira, privilegiaram a igual·
dade, mas o Estado, ou as pessoas, em função,
as violaram e elas não foram cumpridas.

Certamente que tudo o que está aí está perfeito,
mas não tem aplicabilidade na mentalidade do
que nós estamos vivendo. Então, perguntaria: co
mo cumprir isso? A mentalidade não mudou, a
mentalidade brasileira é a mesma, não houve um
processo mental de esclarecimento no valor da
humanidade e nos príncípíos humanitários, até
porque nós não somos informados, as nossas
escolas não informam o homem e nem o ins
truem para saber quem ele é, a sua pessoa. A
colocação do nosso companheiro e professor,
que conheço há tanto tempo, estou plenamente
de acordo, porque o homem desinformado vai
ter uma série de desatinos, ele pode ter PhD, ser
formado na Universidade, mas ele não formou
a dele, como é que ele vai ter uma consciência
do outro? Essa é uma indagação.

Como o nosso poder politíco, o nosso poder
instituição, Estado e Nação é constituído desses
homens, que somos nós, os que estão e os que
não estão no poder, viuma colocação do Senador
Bisol, em relação ao problema da mulher, e que
achei interessante quando ele falava no poder do
constitucional e do não-constitucional por ornís
são. De se criar o tribunal inconstitucional por
omissão e com participação do espelho da Nação
na sua totalidade. Quer dizer, se é 70% de negro, '
ou se é 90%, ou se é 50%, se é 47%, como
dizo IBGE,este tribunal seria exatamente da totall
dade desses habitantes do País.

E segundo um tribunal popular, quer dizer, um
tribunal inconstitucional por omissão, o tribunal
do povo teria poderes de legislar e fazer cumprir,
se o Presidente da República não cumpre, o Go
vernador não cumpre, o Diretor da empresa públi
ca não cumpre, o Congressista não cumpre, quer
dizer, cobrar a aplicabilidade da lei. Não adianta
fazer a lei se ela vai ser descumprida, porque nós
não vamos ter forças, as promessas eleitorais nun
ca foram cumpridas neste País, nunca foram leva
dasa sério.

Como nós estamos aqui, na Casa do povo,
tenho plena liberdade. O voto neste Pais não é
sério, ele nunca é cumprido, é compromisso não
cumprido. E nós, brasileiros, temos que ter muita
clareza disso, só se faz uma nação com clareza,
com muita consciência dessas coisas.

A maioria dos discursos do Congresso é mais
teoria do colonizador do que a própria teoria. Fala
se do tratadista europeu, do tratadista italiano,
nunca fala da consciência jurídica nacional. Acho
que, com todo respeito que temos aos tratadistas
do exterior, temos que ter, a consciência de nós
como povo e nação. Eu chamo isso de bem cultu
ral e que denuncio numa frase só, o pensamento
predomina em todas nossas cabeças. O Depu
tado não, o Ministro não, o povo não. Então, acho
que temos que ter uma consciência nossa.

Então, perguntaria aos Constituintes como fa- 
zer cumprir as prerrogativas constitucionais? Não
basta estar na lei. daí eu achar que uma das preo
cupações da Constituinte deveria ser a cfeexami·
nar essas questões e colocar na lei um outro íns
trumento de cobrança quando a Constituição for
vi~çla. Essa é a minha indagação aos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Alguns dos
Srs. Constituintes gostaria de responder? Consti
tuinte Alceni Guerra com a palavra.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) -Acho que
cada vez mais esta Subcomissão se conscientiza
da oportunidade histórica que tem de, realmente,
avançarmos um pouquinho na nossa Carta Mag
na. Todas as vezes que debatemos aqui, acabo
fazendo a mesma inferência fínal, que é isso a
que o senhor se referiu, a inconstitucionalidade
por omissão que, no meu entender, em termos
de minorias, será o grande avanço da nossa Carta
tomar o ocupante de um cargo responsável pela
não execução da lei. Parece-me que é o grande
avanço e podemos esperar que por esse caminho
se melhore a aplicabilidade da Constituição. Per
feita, quero acreditar que dificilmente será, mas
melhorará muito, sem dúvida.

E o citado pelo senhor, alegra-me saber, já ha
via me transmitido hoje pela manhã, que o Consti
tuinte Bisol pense assim também, é mais um alia
do importante na Constituinte e quero crer que
o caminho é por aí, deve ser pela inconstitucio
nalidade por omissão.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Fizemos
uma reflexão sobre algumas ponderações que
estamos recebendo e eu diria até, para exempli
ficar, que falando do nosso segmento, a proposta
dos deficientes físicos é um documento com 14
itens.

Então, pensávamos e sugeríamos à Constituin
te Benedita que lesse o documento dos negros,
mas estou vendo que é um documento bastante
extenso. E, refletindo, observei que mesmo que
estivéssemos com os mesmos companheiros,
aqui, não gostaria de estar falando de propostas
que tivemos no ano todo- um ano inteiro, passa
do - debatendo o art. 19, 2 9, 39 até o art. 14.

Estão chegando aqui à Mesa solicitações de
entidades, associações, fundações, enfim, os
companheiros da Bahia recém-chegados, que
gostariam de se manifestar, gostariam de ocupar
esse espaço da sociedade civil, que é a Subco
missão, até por que se lembra bem o tempo da
mordaça, gostaríamos de sugerir novamente aos
SI" Constituintes da possibilidade, e até sentimos
nessa votação feita por este Plenário extenso, uma
prova de carinho à Presidência da Subcomissão
e o reconhecimento que agradecemos, mas, Sr"

Constituintes, eu sugiro que se passe a ouvir, até
pela extensão do documento, as entidades, as
associações, as lideranças, as fundações, enfim.
É claro que elas, também, ao passo dos seus
pronunciamentos e suas colocações, irão colo
cando, gradativamente, os principais pontos que
afligem a questão do negro no Rio Grande do
Sul, Bahia, e assim por diante.

Então, submeto aos SI"Constituintes a abertura
e a revogação da nossa eleição anterior, da nossa
votação.

Com a palavra o nobre Constituinte NedeI.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Consi
dero esse tema de enorme importância. A incons
titucionalidade por omissão é uma idéia fantás
tica, mas, para adiantar, já foi discutida na Comis
são de Garantias da Constituição, da qual faço
parte, e está como certo que nós vamos encami
nhá-la para a Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Tenho uma
solicitação aqui, o silêncio dos Constituintes nos
dá permissão de ouvir as lideranças, tenho a solici
tação do lNABRA.

O SR. NATAUNO C.DE MELO - Antes de mais
nada, quero prestar um esclarecimento aos Sr"
Constituintes. Sou funcionário da Câmara há 20
anos, por concurso, e nesta Casa, é onde mais
se pratica o racismo e a discriminação. Vou apre
sentar fatos concretos.

Sou conselheiro do INABRA, fundador do
CEAB, e, naturalmente, negro, subversivo, por
que, neste País, ou negro é submisso e subser
viente, ou então subversivo. E eu sou lançado
como subversivo até por que toda vez que um
negro atinge uma determinada posição dentro
da estrutura social, como é o meu caso, portador
de 3 títulos universitários e outro de extensão uni
versitária, ele faz a primeira subversão, a subver
são social de estar ocupando o lugar de um bran
co. Este é o primeiro tipo de subversão, porque
ou ele é submisso e subserviente ou então é sub
versivo. Vou mais além.

A segunda subversão é naturalmente aquela
política, porque nenhum Partido no Brasil, e sendo
todos eles burgueses, abre espaço para negros.
A prova disso é que só recentemente o PDT e
o Pf', que são Partidos mais dos trabalhadores
e, naturalmente, o PeB, aí que estão os segmentos
negros, é que pode abrir um espaço para o negro.
E, aí, quero, antes de mais nada, congratular-me
com a Constituinte Benedita, minha correligio
nária do Pl', Partido de Trabalhadores, pretos e
ladrões, de brancos, mas não ladrões do povo,
porque ela, naturalmente, é a representação filial
da raça: negra, mulher e favelada. Isso, para mim,
é tudo e, para isso, tenho o respeito e a maior
admiração e torci, realmente, pela sua vinda a
esta Casa.

Certa vez, perguntaram-me como eu enfren
taria uma situação concreta de preconceito ou
de discriminação racial? Eu disse simplesmente:
responderia com uma bofetada. - Sim, mas co
mo, advogado, você não iria à lei? Deus me livre
de encontrar a lei, porque eu sou advogado mas,
antes, de mais nada, sou negro e agiria, não como
àdvogado, como negro. Porque, como advogado,
faria papel de palhaço, o escrivão é branco, o
delegado é branco, o policial é branco, até por
que eu certa vez quase fui preso porque era preto
e advogado e a pessoa não sabia, só depois que
mostrei a carteira da OAB é que deixaram de
me mandar procurar um advogado.

A discriminação neste País, ou seja, o racismo,
ele é um racismo formal. O que é racismo formal?
É aquele que tem forma mas não tem conteúdo.
Não é um racismo real, primeiro, porque nós não
temos raça, daí não se poder praticar o racismo.

A mulher branca brasileira é distinguida em
todos os países da Europa exatamente pela sua
anca negra. Todo mundo sabe que a branca brasi
leira, em Estocolmo, em Berlim, em Helsinque,
é facil de ser distinguida pelas costas, é a branca
brasileira, todos os seus traços são de negro, ape
sar de ter a pele branca.

Então, como disse o Constituinte Hélio Costa,
o racismo nos Estados Unidos é real, um doze
avos já indica, ou seja, o pedlgree, sua origem,
já mostra que ele é realmente um branco ou um
negro.



Maio de 1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIANACIONAL CONSlITUINTE- (Suplemento) Quarta-feira 20 141

Então, a minha primeira surpresa, dentro da
Câmara, e eu fiquei realmente chocado quando
li o Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Eu tomei um choque muito violento.Vejam
bem os Srs. Constituintes. O Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte, vejam, bem aí,
um ato de discriminação criou uma Comissão
da Soberania, dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher - prestem bem atenção - Negro
é Homem? É a primeira pergunta. Eu quero que
os membros respondam a esta pergunta. Olhem
bem, no Regimento Interno tem uma Comissão
de Soberania dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher, mais abaixo cria-se uma Subcomis
são dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas
Deficientes e Minorias. E, aí, colocam-se os ne
gros como minorias. Será que isso é um ato de
discriminação ou não? Deixoa indagação jurídica
e constitucional para os Srs., isto está no Regi
mento, é a primeira grande indagação que tem
que ser feita.

Segunda, eu, como negro, não me considero
minoria, sou maioria marginalizada, social, polí
tica e economicamente. Não aceito, por exemplo,
a agregação dos negros brasileiros às minorias,
até por que esta vinculação de negro à minoria
tem uma conotação colonialista e racista, colocar
o negro, por exemplo, ao lado do homossexual.
Se me perguntarem: você é contra a discrimi
nação ou vai praticar a discriminação? Não, até
porque dentro do contexto da raça negra quero
que alguém me prove se nos navios negreiros,
nos quilombos, nas senzalas, existia a prática do
homossexualismo, que desconheço no meio da
nossa raça.

Mais adiante, vou informar exatamente o se
guinte. Como tal, eu lhes declinei a minha condi
ção e disse a minha situação. Como eu não tenho
biografia, porque negro não tem biografia, tem
vida pregressa ou folha corrida - biografia, corri
cuIum vitae, é próprio de branco. Negro, mesmo
que seja formado, tem vida pregressa ou folha
corrida. Eu não sei se por discrímínaçâo ou não,
eu, nesta Casa, na Câmara dos deputados, a servi
ço de um deputado, respondi a processo adminis
trativo. Não fIZ realmente, defesa porque achei
que tinha uma conotação e deixei as coisas ocor
rerem. Não sei por que o processo revolucionário
- e é aí que vem o problema - eu fui aluno
da Universidade de Brasília e quero render uma
homenagem, também, a um antropólogo que es
tá ausente mas que, também, sempre valorizou
os negros e os índios, que foi o Professor Darcy
Ribeiro, e creio que, inclusive, no PDr ele deve
ter tido uma função de ter colocado índios e ne
gros no PDr e até por causa do Professor Darcy
Ribeiro, eu, também, peguei cadeia na Univer
sidade de Brasília, porque, era, até certo ponto,
um aluno protegido por ele, e prestar, também,
aqui, uma homenagem ao deputado Ivo Lech e,
ainda hoje, eu falava com o Deputado Carlos San
tos, que me telefonou, é meu amigo pessoal, e
eu notei que, realmente, S. Ex' me disse que não
está lendo bem - hoje, pela manhã, S. Ex"falou
comigo - e eu notei que S. Ex" não está ouvindo
bem por causa das indagações que fiz; é um sím
bolo da raça, eu o considero, pelo seu compor
tamento de homem público, estando numa situa
ção antagônica como é o Rio Grande do Sul,
de ter sido privilegiado como o Presidente da As-

_ sembléia e como Governador e que, de qualquer,

jeito, é uma situação dele privilegiada para mim,
é um homem admirável sob todas as formas.
Então, nós estamos fazendo um trabalho em fun
ção dele, porque acho que S. Ex' merece a nossa
hemenagem. Mas eu digo a V. Ex" uma coisa:
todos os negros que passaram pelo Parlamento
foram ameaçados de serem desmoralizados nes
ta Casa e, o último foi, exatamente, o deputado
LuizPereira que, depois de encerrado o mandato,
foipreso. Não é o caso do deputado Carlos Santos
que não concorreu, é um homem que já está
com mais de 80 anos e merece toda a nossa
respeitabilidade. O deputado deve saber que isso
não vem de agora. O próprio André Rebouças,
que foi um dos mais competentes Engenheiros
deste País, sofreu na própria colônia discrimina
ção, embora, hoje tenha um túnel com o nome
de André Rebouças. Mas não vamos discutir isto.

Para encerrar, eu gostaria, então, de colocar
só duas perguntas; primeira: se, realmente - e,
aí, está a dificuldade - dentro da Constituição,
nós vamos continuar com o crime de racismo
como uma contravenção? Absolutamente, tem
que ser crime inafiançável. Segunda: eu gostaria
que me dessem, exatamente, esta resposta dentro
do Regimento Interno da Constituinte, se o fato
da existência dessa Comissão de Negros, Popu
lação Indígena, etc. , e uma Comissão de garantias
do homem não é uma situação - pelo menos
me pareceu assim - dentro do contexto do Regi
mento Interno, um pouco de discriminação. Dei
xaria essa indagação para os Constitucionalistas,
os Professores de Direito. E, por último - só
para encerrar - eu tenho, aqui um poema que
se chama "Canto à Liberdade". É pouca coisa
mas é só para encerrar uma coisa que, dentro
desse contexto de ser escravo ou não ser escravo.
Dizo poema:

"CÃNTo À UBERDADE
Escravizar-se o ser livre
Canto à liberdade
Porque sou livre
Escravidão é palavra abominável
Libertaram os brasileiros e escravos
E escravizaram a Nação brasileira
Não me escravizo ao dinheiro
Porque não rendo homenagem ao vil metal.

Não sou escravo dos poderosos e do poder
Porque os considero efêmeros e temporal.
Não escravizo a minha sociedade
Porque, sendo acionista do pacto social
Não permito que façam-me de pacto eventual.
Canto à liberdade
Porque quero ser livre
Livre nos meus ideais
Liberto nos meus pensamentos.
Livredos grilhões da dívida extema
Porque não somos apologistas dos débitos
internos Livres dos gigolôs da economia
Porque não fazemos empréstimos aos bancos
da praça
Nomeei-me dos dogmas religiosos
Porque sou ecléstimo, gestaIista cristão.
Não estou escravizado ao consumismo
Porque não me deixo sublimar
Pelos ilusórios efeitos da demonstração
Dos danosos meios de comunicação.
Canto à liberdade
Porque quero ser livre.
Livre do faminto Leão do Imposto de Renda

Liberto dos nutridos cães amestrados da
polícia

Livredo poder discricionário do Estado.
Livre das cúpulas dominantes
Liberto dos insensatos e temporais

mandantes
Escravizar-se ou ser livre: dilema do homem

brasileiro
Capitalista sem capital e com lista
Lista de dívida externa e interna
Lista do BNH,dos papagaios a pagar
Dos consórcios a quitar
Dos débitos a saldar.
Brasil, 8' potência econômica
Muita lista a cobrar
Sem capital a contar
Venera os passos dos animais racionais

vivos
Longe dos mágicos dos assaltos
Perto do relinchar do jumento
Do coachar dos sapos e do mugir das vacas.
Canto à liberdade hoje
Porque quero ser livreamanhã
A vida só tem sentido com igualdade
A liberdade e fraternidade.
A liberdade é um canto dos valores

espirituais
Eu, escravizar-me nunca
Luto pela liberdade do meu povo
Porque quero ser livre.
Dizimaram os meus irmãos selvagens
Escravizaram os meus ancestrais
Querem neste mundo cão de cães amestrados
Nesta selva de pedra, terminal capucho
Cantarei sempre à liberdade
Porque quero e desejo ser livre.
Não faça a minha Pátria ser escrava
Do FMI, das multinacionais, dos banqueiros

internacionais
Em meio a tanta escravidão.
Deixem que ao menos
No meu quilombo de liberdade
Cante um hino de louvor ao meu povo

Escravidão, nunca mais."

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDEI'ITE(IvoLech) - Com a pala
vra a nobre Deputada Benedita da Silva para res
ponder o questionamento levantado pelo orador.

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Eu gostaría
que a comunidade pudesse entender que nós
estamos numa Casa política, Casa esta em que,
toda e qualquer discussão que possamos fazer
passa pelo interesse dos Partidos que aqui têm
a sua representação, passa pelo interesse de fazer
avançar as propostas da maioria e tantas outras
coisas, que nós sabemos, perfeitamente, sorna
rem para que possamos mudar a regra do jogo.
Nós entendemos que nos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher, nós poderíamos discutir
a questão racial, assim como sobre o homos
sexual, a minoria e tudo mais. Mas ficou entendido
que nós teríamos uma série de Comissões e que
os assuntos específicos seriam tratados nas Sub
comissões. Neste entendimento, dentro da ordem
social, e eu não tenho conhecimento jurídico de
nenhuma das questões, eu tenho uma visão so
cial, uma teoria social, uma experiência no social,
tivemos discussões que se travaram entre os Parti-
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cios, onde tínhamos representantes a esse nível,
que entenderam que na Subcomissão da Ordem
Social caberia a questão racial, caberia a discus
são na minoria, do homossexual, do deficiente.
E n6s absorvemos isso e estamos levando a esta
Subcomissão uma grande responsabilidade, uma
responsabilidade que, até, poderíamos dizer,bem
maior se tivéssemos, por exemplo, discutindo
apenas o direito do homem e da mulher. Nós,
nesta Subcomissão, temos garantido essa discus
são especifica e que n6s sabemos que não quere
mos que se exale de maneira alguma e que ela
se fará presente em todas as demais Comissões,
na medida em que nós estamos falando de seres
humanos, estamos falando de homens e mulhe
res, negros e brancos.

Eu gostaria de, ainda, respondendo, dizer que
nós temos vivido numa sociedade racista e ma
chista e que é preciso que tenhamos um apren
dizado a cada instante da nossa vida. Creio que
os Srs. Constituintes que nunca tiveram a oportu
nidade de debater esse tema, mas tiveram a cora
gem de colocar aqui como é que vêem a questão,
devem estar se perguntando de como se deu
isso, como se deu aquilo. N6s temos até Consti
tuintes que ficam perplexos diante das nossas
denúncias. E nôs, também, ficamos perplexos no
momento em que, quando tratamos do tema de
discriminação e do preconceito, n6s somos apa
nhados, às vezes, em flagrante. Esta Subcomissão
tem uma grande responsabilidade que eu ressal
to, lamento profundamente, que aqui não estejam
todos os Constituintes que tiveram o desejo de
discutir, por questões políticas ou outras, esse
assunto, porque é uma Subcomissão que está
embuída de todo o desejo e vontade de fazer
justiça neste País e, neste sentido. É preciso que
este Plenário encare a responsabilidade que está
sobre os ombros de cada um de nós, Consti
tuintes desta Subcomissão, na medida em que
nós estamos tratando de causa nunca tratada an
tes. N6s queremos garantir ao nívelda lei,debates,
discussões, artigos e parágrafos que nunca antes
foram tratados. E temos que fazer isso com res
ponsabilidade é este o nosso objetivo, sensibilizar
os Srs. Constituintes para esta temática. É muito
dificil, eu quero ser que cada um de nós, que
aqui está, tem uma experiência pessoal, uma ex
periência que não é nossa, mas de milhares e
milhares de brasileiros que têm o seu compro
misso com o deficiente, com o negro, com o
homossexual, enfim, com a minoria. Eu quero
dizer que para mim é fundamentaI e importante,
que esta Subcomissão tem a mesma importância
e o mesmo valor da Ordem Econômica, porque
nós estamos tratando diretamente de uma ques
tão fundamental e importante - o ser humano,
o cidadão, a cidadã que possibilitou posições que
temos, agora, dentro da Comissão da Ordem
Econômica. Estão tratando de uma reforma agrá
ria que n6s consideramos ser de fundamental
importância. De terras que foram tiradas de
quem? Então, dentro desta 6tica, nós queremos
que haja uma compreensão deste Plenário, a de
aproveitarmos bem esse tema, a de nos sensibili
zarmos para esta temática.

Essa Subcomissão é muito importante, e tem
que ter espaço para o homossexual, ela tem que
ter espaço para a chamada minoria, para milhares
e milhares de marginalizados que estão dando

a sua contribuição, sendo explorados, sendo vio
lentados. Não tem sentido esta Subcomissão dei
xar de lado o homossexual, o deficiente, porque
temos o propósito de fazer valer o direito desse
cidadão e dessa cidadã que, por uma série de
circunstâncias, foram colocados em terceiro ou
quarto plano na escala ou na hierarquia, na ascen
são social, política e econômica do nosso Pais.
Esta Subcomissão tem o supremo dever de ten
tar, inclusive, sensibilizar não somente os Srs.
Constituintes mas, também, àqueles que são co
locados dentro de todo esse espaço, essa escala,
normais ou aqueles que têm a sua prática que
não é contestada, que não é discriminada porque
está dentro do chamado padrão moral da socie
dade ou coisa parecida.

Eu conheço negros homossexuais, eu conheço
negros deficientes, eu conheço negros de toda
a sorte que possa haver neste nosso País. E quan
do n6s estamos tratando dos homossexuais, das
minorias, do deficiente, nós estamos tratando da
questão racial e, se n6s aprofundarmos, historica
mente, nas condições em que vivem, hoje, os
nossos negros, veremos que é numa condição
terrivel.Eu me lembro de uma palavra do Seixas
no dia em que nós estávamos entregando os nos
sos documentos, quando ele disse que tinha uma
profunda sensibilidade pela questão do deficiente
e ficava imaginando, durante o período em que
nós estávamos, ali, abordando essa questão de
como deveria ser duro e difícil ser, além de defi
ciente, negro. Então, é muito importante que nós
possamos, também, levar em conta que deve ser
muito dificil, além de ser deficiente, ser negro,
ser homossexual, neste País, e usurpados de to
dos os seus direitos sem poderem exercer plena
mente a sua cidadania.

Nós assumimos a responsabilidade, não sozi
nhos, mas na certeza de termos a sensibilidade
da sociedade como um todo, nesse novo apren
dizado que não estará escrito na Constituição mas
que valerá, cada um de nós refletirmos para que
haja a verdadeira mudança nesta sociedade. E
que haja justiça porque, doutra feita, não teremos
esta justiça que esperamos.

O SR.PRESIDENTE(IvoLech)-APresidência
tem duas lideranças inscritas: o Sr. Raimundo
Gonçalves dos Santos, Presidente do Núcleo Cul
tural de Girocan da Bahia e, ainda, o Sr. Lino
de Almeida, Coordenador do Conselho das Enti
dades Negras da Bahia. Gostaríamos de ouvir a
manifestação dessas Lideranças.

Com a palavra o Sr. Raimundo Gonçalves dos
Santos, Presidente do Núcleo Cultural da Bahia,
para que faça o seu pronunciamento e que outras
entidades ou representações façam chegar até
a Mesa o seu desejo e a sua manifestação.

o SR. RAIMUNDO GONÇALVES DOS SAN
TOS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes e demais
companheiros e companheiras de todo o Brasil
presentes, aqui, nesta Subcomissão:

Para nós, militantes do movimento negro, que
somos uma parcela organizada desta sociedade,
dessa comunidade negra, é importante estarmos
aqui. E por que estamos aqui? Porque muitos
de V. Ex's que estão aqui tiveram, na nossa deci
são da uma, o nosso voto, acreditando na palavra
e nos compromissos que V.EX'" fizeram em suas
campanhas para a Constituinte.

Estamos aqui porque somos legítimos herdei
ros deste País, na medida em que foicom o nosso
suor e com as nossas vidas que se conseguiu
erguer a economia deste País. Só não temos a
'nossa soberania, porque a classe dominante, até
hoje, não conseguiu abolir o racismo e, enquanto
ela não abolir o racismo, jamais seremos sobera
nos nas nossas decisões.

I Estamos aqui com as nossas propostas concre
tas e definitivas, propostas estas que foram díscu
-tídas na Bahia, no Rio, em Minas Gerais, aqui
em Brasília e em todos os Estados do Brasil, por
centenas de militantes, por centenas de negros,
e que representam, efetivamente, o anseio desta
comunidade.

Esta Constituinte tem que apontar para aquilo
que é de mais importante e sublime para o ho
mem: o respeito à sua dignidade. Isso faz, no
momento, com que tenhamos de rever nossa so
ciedade, uma sociedade que ainda tem os resquí
cios da dominação escravocrata e o desrespeito
aos direitos humanos. Este não-respeito aos direi
tos humanos significa simplesmente não reco
nhecer a nossa cidadania; não reconhecer este
povo negro, que muito tem contribuído para o
desenvolvimento deste País.

Nosso passado, n6s já conhecemos. Talvez
muitos de V.Ex's estejam tomando conhecimen
to, hoje, de momentos desse passado. Acredi
tamos que V. EX'" são capazes de imaginar o que
foi o passado do negro neste País. Aqui não é
necessário recordarmos algumas crônicas de
Joaquim Nabuco, onde ele dizía que, já no final
da vida, negros calejados, cegos e morféticos
eram levados a leilões para serem vendidos. Eram
comprados pelos senhores da classe dominante
e transformados em pediryes e em negros gigan
tes, os quais, no finalde cada dia, passavam pelas
ruas, recolhendo o dinheiro desses negros que
haviam pedido durante o dia. E, assim, aumen
tavam suas rendas.

Não é necessário recordarmos, por exemplo,
que as senhoras, sinhazinhas virtuosas, cobriam
de ouro suas escravas mais bonitas e faziam seus
prostíbulos, para aumentar a renda da família.

Não é necessário recordarmos, também, a un
tuosa capacidade daqueles senhores da época,
muitos deles ancestrais de muitos desses que es
tão dingindo os nossos destinos. Joaquim Nabu
co narra a triste história de um senhor que chega
na hora do almoço e elogia os olhos da escrava
que estava servindo ali.À noite, sua seçhora serve
os olhos dessa negra em calda de doce.

A Hist6ria deste País ainda não foi contada em
relação ao negro. Mas esta Constituinte está com
tudo nas mãos para apontar para um novo Brasil,
para apontar para um novo conceito de Nação.
Se não for assim, por muitos séculos continua
remos a ser apenas uma republiqueta sul-ame
ricana, sujeita aos golpes, ao autoritarismo, à do
minação, ao racismo e, sobretudo, à falta de reco
nhecimento dos direitos legítimos de um povo
que trabalhou e trabalha e que não tem, hoje,
em 1987, a condição mínima de sair com tranqüi
lidade de sua casa, na medida em que seus direi
tos, enquanto cidadãos, não são respeitados. Nos
sas esposas e nossas mães, a cada dia de trabalho,
a cada sábado, a cada tarde, a cada noite, sen
tem-se aflitas enquanto seus companheiros e
seus filhos não retomam ao lar. E não retomam
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ao lar ou porque a condução atrasou, ou porque
ficaram fazendo serão, ou porque não têm telefo
ne em casa, ou porque não deu tempo de avisar.
Mas isso não é o que imaginam essas mães e
essas esposas e, Sim, que seus filhose seus com
panheiros possam estar, nesse momento, em al
guma delegacia, porque, indevidamente, esque
ceram seus documentos em casa.

Nós, do movimento negro, queremos, mais
uma vez, reiterar aos Srs. Constituintes aqui pre
sentes que, no dia 15 de novembro do ano passa
do, a maioria ou a totalidade de nós aqui presen
tes nesta sala estivemos nas umas, acreditando
na palavra, no programa e na aliança que V.Ex"'
fizeram de construir um novo Brasil. Este Brasil
passa por uma nova Constituição e pelo respeito
à digmdade de todos os homens.

Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE(IvoLech) - Muitoobriga
do. Com a palavra o Sr. Uno de Almeida, Coorde
nador do Conselho das Entidades Negras da Ba
hia-CENBA.

O SR. UNO DE ALMEIDA - Vaiser uma tarefa
delicada falar depois de tantos companheiros e
depois de tudo que ouvimos e discutimos hoje
aqui.

Acredito que ficou claro, depois deste dia, o
. que é o movimento negro no Brasil. Tem sido

feita uma confusão em relação a esse conceito,
o que tende a confundir o movimento negro brasi
leiro com um movimento antibranco.

O SR.PRESIDENTE(IvoLech)-A mesa suge
re que o Sr. venha falar daqui da frente; assim,
falaria de frente e sentado.

O SR. UNO DE ALMEIDA - A minha resis
tência para sentar é em função de que a palavra
seja a nossa única forma de luta, e o nosso povo
sempre lutou de pé; ele caiu e sempre se levantou
de novo para lutar outras batalhas. Se esta é a
nossa única arma neste momento, então eu me
recuso a lutar sentado, porque descendo de um
povo que sempre lutou de pé e sempre vai lutar
de pé.

Voltando ao que falava anteriormente: a impor
tância do dia de hoje foi justamente a possibi
lidade que se criou, nesta sala, nesta Subcomis
são, de deixarmos claro, a alguns Representantes
da Assembléia Nacional Constituinte, o caráter
do movimento negro brasileiro.

O Movimento Negro Brasileiro foi confundido
- se é que podemos chamar isso de confusão
- com um movimento antibranco. Na verdade,
o branco, neste País, sempre sim~lizouo racis
mo, sempre foi o símbolo da opressão, da mjus
tiça e da discriminação. Consequentemente, o
movimento social se organiza no sentido de trans
formar essa realidade e passou a ser caracterizado
como um movimento antibranco.

Acredito que avançamos e a avaliação que fa
zíamos, após o final das eleições de novembro,
é que nós havíamos sido os grandes derrotados
dessa eleição. Não conseguimos fazer uma Ban
cada de mais do que 4 Constituintes em todo
o Brasil. Infelizmente,isso não reflete o percentual
da população negra brasileira, mas, por outro la
do, isso denota a que nível se coloca a questão
racial na sociedade, e a que plano está colocado
o negro na sociedade brasileira, que desconhece
a si mesmo enquanto pessoa.

Por isso, acho que nos resta cobrar hoje, dos
parlamentares brancos que foram eleitos - se
é que podemos chamá-los de brancos - com
votos de negros, o compromisso com essas ban
deiras de luta, que não são nossas, são bandeiras
de luta do povo brasileiro, são bandeiras de luta
da sociedade brasileira.

Neste sentido, acredito que está colocada a
oportunidade para este País resgatar, perante a
Humanidade, a sua condição de Nação moderna,
a sua condição de Nação de verdade dentro dos
valores já ditos anteriormente. Resgatar no sentido- ,
de dotar a população negra, de dar acesso à popu
lação negra a exercício pleno da sua cidadania.
Porque nós, nesta nação, sempre fomos os pri
meiros e os grandes combatentes em todas as
batalhas pela democracia e pela liberdade. Recor
do-me que, anteriormente, o nobre Constituinte
pelo Rio Grande do Sul falava da partícipação
de escravos africanos em grupos armados, que
travaram combates naquele Estado. Isso se repe
tiu em toda a Nação brasileira. Em todos os mo
mentos da história brasileira, passada e presente,
onde houve luta pela liberdade, onde houve luta
pela democracia, onde houve luta pela justiça,
estava lá o negro representado. Diga-se de passa
gem, a própria Guerra do Paraguai, onde nós luta
mos nas duas frentes, foi uma guerra genocida
contra o nosso povo - é importante ressaltar
isso. A Guerra do Paraguai, durante seu curto
período, provocou um decréscimo na população
negra brasileira, de 1 milhão de habitantes. Foi
uma guerra que dizimou completamente a popu
lação negra e a população índia do Paraguai. Nós
estivemos lá, lutamos nos outros combates. Na
cidade de Salvador, uma cidade de maioria negra,
temos um bairro chamado Bairro da Liberdade,
onde tem uma parte chamada Curuçu. A história
oral da cidade registra que a denominação dessa
localidade de Curuçu foidada por africanos nasci
dos na Bahia, que sobreviveram à Guerra do Para
guai, retomaram e deram àquela localidade, onde
passaram a habitar, o nome de Curuçu, que foi
uma das batalhas mais cruéis, mais sangrentas
daquela guerra. Nós estivemos em todos os movi
mentos literários. Estivemos, recentemente, en
grossando as fileirasdas diretas-já, estivemos nas
ruas também gritando pela convocação dessa
Constituinte, e não podemos ficar fora dela. Va
rar de cada um de V. Ex"' o que temos direito.
Esta Nação nos deve muito, porque liberdade pa
ra nós significa casa, comida, trabalho, respeito
e dignidade. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à Sra. Marcélia Campos Domingos, do
Centro de Estudos Afro-Brasileiros.

A SRA. MARCÉLIA CAMPOS DOMINGOS 
Inicialmente, gostaria de me dirigir à Mesa para
fazer uma colocação com relação ao ítem 4 da
Convenção Nacional de Negros na Constituinte.
Essse ítem versa sobre educação, e tem nos dois
primeiros subítens, artigos que falam em abran
gência do aspecto educacional. O primeiro fala
sobre o processo educacional em todos os aspec
tos da cultura brasileira, obrigatória a inclusão
nos currículos escolares de 1°, 2° e 3° graus do
ensino da História da África.

Eu questiono como será colocado esse ensino,
porque até então, tem se dado "história da África

Hembranquecida". Quando se estuda Egito, no
Brasil, se estuda um Egito branco, mas isso é
de 50 anos para cá, pois há 9 mil anos eles mes
mos se definiam como negros. Tenho essa preo
cupação de como rever essa colocação, ou seja,
que a Subcomissão estabeleça um prazo para
que seja implantada nos currículos escolares a
Históriada África,porque, ao que me consta, mui
to pouco nós temos em português sobre isso,
só temos em francês e inglês.

Em um segundo item, que fala sobre a educa
ção gratuita em todos os níveis, eu percebo que
'esse pleito já existe garantido constitucionalmen
te, apenas eu não vejo a adequação da chamada
negra dentro das escolas Eu não vejo, dentro
dos currículos escolares, escolas adaptadas ao
seu critério de sociedade, família e escola. As es
colas estão totalmente fora da realidade, e ai fica
afunilada a criança negra já no primeiro ano do
primeiro grau. Os mecanismos ideológicos do
Estado deixam a criança negra já fora, no primeiro
grau. Acho que essa escola em que não se pode
nem tentar discutir o terceiro grau, que já é um
afunilamento, mas nós pensamos em ir muito
longe. Apenas eu queria uma revisão de como
garantir, porque garantir o ensino gratuito na
Constituição isso já existe, mas como garantir a
participação do negro dentro do sistema escolar.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - A Consti
tuinte Benedita da Silvacoloca e responde o ques
tionamento sobre éJ proposta do Movimento Ne
gro.

A SRA. CONSTITUINTE BEf'lEDITA DA SILVA
- Nós temos uma justificativapara cada proposta
que está sendo apresentada. Mas o que eu acho
importante colocar, dentro da sua argumentação,
é que entendo a sua preocupação e acho que
ela está contemplada na medida em que nós ten
tamos garantir que a História da África seja o
ensino básico. Ai, existe uma coisa que eu quero
colocar, que é a questão ideológica que passa
na questáo da educação, na questão cultural. A
Constituição não vai corrigir, evidentemente 
e sabemos perfeitamente - essas distorções, es
sas deformações da nossa sociedade, na medida
da nossa ideologia. Acho que isso é um exercício,
porque neste caso, a nível do conhecimento da
História da África, você não pode trabalhar, pois
tem que se trabalhar o corpo docente' e o corpo
discente, porque existe um total desconhecimen
to da nossa cultura, dos nossos hábitos e dos
nossos costumes que, evidentemente, são proje
tados, são reproduzidos e nós temos exatamente
o professor, não simplesmente um profissional
- não é a figura aqui do professor, responsa
bilizando o professor - mas o que transmite,
o que reproduz toda essa complexidade da nossa
educação deformada.

É preciso que l'IHistória da África seja contada,
mas que nós possamos também, a nível do prin
cípio de isonomia, dar a oportunidade aos conhe
cedores da matéria para que eles possam ser
os que vão transmitir essa informação. Isso não
vai estar escrito na Constituição, mas é uma outra
forma de luta, porque nós temos essa etapa em
que estamos aqui discutindo, sensibilizando ou
pressionando, mas, daqui a pouco, nós teremos
que fazer cumprir a nossa Constituição. E ela só
poderá ser cumprida na medida da pressão da
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nossa organização, e nós vamos estar realmente
fazendo com que o Estado cumpra com o seu
dever.

Queremos também, a nível ideológico, uma ga
rantia de que o estudo seja apenas do 1° e 2°
grau. Não damos possibilidade efetiva de que ver
dadeiramente esse contingente enorme dos ne
gros tenham as mesmas oportunidades, à nível
da informação, no que diz respeito à Educação,
que os outros, porque a maioria dos negros é
pobre. E nós sabemos perfeitamente que a Edu
cação é voltada, ideologicamente, para uma.de
terminada classe, e é passada, para nós, com
total desconhecimento, ou seja, você cada vez
mais empobrece na medida em que adquire esse
conhecimento, que não tem nada a ver com a
sua situação cultural e de classe. Neste sentido,
também não vai estar colocado na Constituição
- será apenas mais uma etapa da nossa luta,
em que teremos de contar com toda a sociedade,
para que esse ensino gratuito não seja, também,
um ensino deformado.

Quero que realmente nós possamos conquis
tar, a nível dos nossos direitos, o ensino gratuito
em todos 05 níveis, mas que eu não tenha, de
imediato, que ser apenas uma escola profissio
nalizante, ou ser a grande mecânica ou ser a gran
de cozinheira, ou ser a grande babá. Quero que
hajam escolas profissionalizantes a nível de 1°,
2"e 3°graus, porque quando colocamos, também
ideologicamente, a questão do curso profissio
nalizante, nós pensamos a nível de 1° e 2° grau
e não a nível de formação do profissional no 3°
grau.

São coisas que não vamos, evidentemente,
captar aqui agora nos artigos em que são coloca
dos, mas que se constituem, para nós, bandeiras
de lutas que a sociedade deverá travar nas garan
tias do nosso direito. Penso que aí é realmente
uma coisa que ficamos sem uma resposta ime
diata. Serão colocados esses artigos, com as justi
ficativas que já são do conhecimento da própria
comunidade - que foia comunidade que sugeriu
essa proposta - mas como, qual a estratégia
que nós teremos que ter, a "receitinha" fica por
conta da nossa organização.

A SRA MARCÉLIA C. OOMlNGUES - Eu só
queria prestar um esclarecimento. No segundo
item, que foi o tema da minha especialização,
"administração escolar", eu defendi que a escola
não é padronizada para o nível da criança pobre;
nem para a criança negra de uma maneira geral,
porque considera a criança pobre abaixo da bran
ca miserável. Então, a criança negra é realmente
a criança de rua, engraxate, etc. e a escola não
chega até ela. Isso é uma coisa que eu venho
questionando. A garantia existe constitucio
nalmente, mas não existe uma adequação. Por
isso eu questionei se existiria garantia. Muito obri
gada.

O SR. PRESIDENfE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao último inscrito, Sr. Waldimiro de Sou
za, Presidente da CEAB,Centro de Estudos Afro
Brasileiros.

O SR. WALDIMIRO DE SOUZA - Sr. Presi
dente, em se tratando de uma Casa política, há
uma deformação do conceito político, até pronun
ciado por nós políticos, com mandato ou sem

. mandato, de classe. Política não é classe, é a re-

presentatividade nacional e, logo, é o conjunto
de poder expressado nas várias formas de fazer
política.

Entendendo assim as questões reais, quando
nós, participantes em 79 - e há documento regis
trado nesta Casa, de um seminário não realizado
no Senado da República - enfocávamos exata
mente o conceito cio rastejar da sociedade brasi
leira no cenário continental, ou no cenário dos
continentes, sobre o homem e as suas questões.
Tem uma expressão na Igreja que se refere à
"boa nova e ao homem novo", que simboliza toda
a transformação da Igreja. Mas, aí, a Igreja tem
3, 4 ou 5 papéis: um ao se aliar com a ala conser
vadora, que ela negocia na calada da madrugada
- e quando eu falo em Igreja, falo em todas
elas com representação no Brasil -; outro, em
nível popular, em que ela pede a conversa, pede
a informação no confessionário nas várias facetas,
transformando isso numa unidade popular, quan
do ela arrecada o seu sustento, de manter os
seus privilégios, de construir as grandes casas,
as grandes igrejas e seus contornos. Daí não há
uma identidade com o homem, embora haja uma
construção crítica de a cada homem conforme
a sua fé, que é uma Constituição Cristã que serve
para todos, pelo menos no mundo ocidental, que
pratiquem a religião cristã e aqueles que a prati
cam em outras formas de religião.

O que quero dizer com isso? O problema foi
votado em estratégia militar, com o advento nos
Estados Unidos, do chamado princípio macartista
em defesa do continente. Interessava que se re
produzisse, na linguagem escolar brasileira, em
qualquer nível que seja ela e nas várias igrejas,
essa inter-relação de controle, em que as pessoas
fossem controladas sem percepção. É aquilo que
o Paulo colocou aqui pela manhã. O AJlende,
quando se reelegeu Presidente, indignado sobre
se o problema da América Latina era um proble
ma ideológico, respondeu que "não"; quem não
tem a caloria suficiente para expressar o seu po
tencial interior, não pode assimilar a ideologia,
que é uma fase posterior. Acho que o AlJende
até foi morto por essas questões.

Há questões específicas do continente brasi
leiro, que influem em relação aos países de todo
o continente, adversidade regional, climática, de
sentimento, enfim, tudo isso temos que analisar
de uma forma mais sincera, quando se trata da
questão política. Entendo política como a arte
da sabedoria, do comportamento do ser; embora
se tenham situações ideológicas, partidárias, polí
ticas, etc. onde os partidos se dividem, mas é
o problema na sua globalidade.

Quer dizer com isso o quê? Quando nós fize
mos esse documento, que foi debatido pelo Sena
dor Itamar Franco, com profundidade, a primeira
vez aqui no Parlamento, e pelo Deputado Freitas
Nobre, provocou-se uma reação internacional.
Houve alguns protestos de alguns países. Em con
versa com alguns embaixadores acreditados no
Brasil, em nível de grandes nações, eles se preo
cuparam com essa idéia não a nível nacional,
mas com seus investimentos no Brasil. Como
a maioria de trabalho é nosso, se uma idéia'lhe
garantia - está na lei, na Constituição, o artigo
53 garante todas as nossas garantias individuais,
só que não é cumprida - de nós fazermos cum
prir essas garantias que estão escritas constitucio
nalmente.

Os meios de comunicação, televisão, jornal, a
chamada midia escrita, falada, televisada, a defor
mação dessas informações. Então, nós aceitamos
- e, aí, eu acrescentaria a guerra revolucionária
que todos os dias vemos na televisão, os levantes
policiais, enfim, é uma guerra revolucionária urba
na Mas, nós batemos palmas quando diz "hmpa
a área", que é uma linguagem policial que está
escrita; a toda hora ouvimos falar pelo policiai,
por todos nós, Parlamentar ou não, eleitor ou não,
Presidente ou não, Mmistro ou não, Professor ou
não, pobre ou rico. Por que aceitar isso? Porque
nós temos - eu falava anteriormente - essa
é uma concepção deformada da nossa informa
ção de homem. Esta a grande responsabilidade
do homem como ser. Só se pode ter homens,
se começa a se exercitar o que nós chamamos
de prática da posição de cada indivíduo: pensar,
coordenar o pensamento e tentar materializá-lo.
Pensar é comum a todos os homens; coordenar
a alguns poucos, quase ninguém. Nós não somos
informados do nosso real posicionamento. Todas
estas questões não é a questão de negro, mas
uma questão da Nação, uma questão do Estado,
uma questão jurídica, uma questão teológica.
Mostra que a teologia está deformada, que o con
ceito jurídico está deformado, que não são capa
zes de administrar o Estado, de gerenciá-lo. Va
mos discutir porque o Estado não foi o homem
na função de Presidente, de Governador, de Admi
nistrador, de Professor, em qualquer lugar que
ele esteja exercendo uma função, cobrar dele exa
tamente o cumprimento da lei da sua função.
E aí, o processo de corrupção é tão grande que
na área de comércio, quando se faz qualquer em
penho, logo o administrador procura saber quan
to é a parte dele, se 10, 15, 20%. Há deformação
do caráter administrativo.

Não se pode consertar as relações humanas
com o respeito da administração. Há uma discor
dância aí, na colocação que fez a minha irmã
e Líder, Benedita: o problema do homossexua
lismo não é um problema da raça negra, não
é um problema da humanidade no seu global,
mas um problema setorizado, e que eu respeito.
Veja bem! Não pode ser incluído, a meu ver, na
humanidade, porque quando se diz homem/mu
lher já estão incluídos todos os seus problemas;
não pensava em se especificar. Na hora em que
se especifica, mostra que nossa inteligência dimi
nuiu, encolheu. Como eu entendo a política como
uma arte maior - e estou falando aos Consti
tuintes, aos Partidos políticos, a todos os que com
põem o conjunto - vamos fazer a complexidade
do pensamento, eu e o outro, o outro e eu 
como já falei, estou falando da humanidade -,
para as questões globais, específicas, setorizadas,
como colocar isso na parte administrativa.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Gostaríamos
de lembrar a todos que, neste espaço agora, abre
se aos Srs. Constituintes o uso da palavra.

A Presidência toma, ainda, a liberdade de lem
brar aos Srs, Constituintes que temos o compro
misso e o dever de votar nas eleições do nosso
!Pc. Comunicamos ao Plenário que alguns Parla
mentares avisaram a sua ausência, motivada por
reuniões de Bancadas. E, ainda, começamos esta
reunião em pleno andamento da Assembléia Na
cional Constituinte em sua Plenária, que acabou
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há poucos minutos. Há,ainda, o desdobramento
e a presença de alguns dos Srs. Ministros nesta
Casa, hoje, em algumas Subcomissões. Então,
foram muitas, e quero especialmente comunicar
aos Srs. Constituintes e às Sras. da audiência,
do grande comprometimento e das grandes
questões que motivaram os Parlamentares a uma
verdadeira romaria pela Casa e pela Constituinte,
infelizmente, na tarde de hoje.

Como primeiro inscrito, o Constituinte pelo Es
tado do Maranhão, José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE WALDIMIRO DE SOU
ZA- É só para lembrar à Mesa que estou tentan
do participar da eleição. (Fora do mícrofone.lnau
díveJ.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obri
gado.

Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos
Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BóIA- Eu gostaria de fazer uma colocação que
me preocupou durante toda esta audiência. Per
cebo que o esforço que foi feito por represen
tações de todo o Brasil em chegar até a esta
Casa, a este espaço, não foi em vão.

Os Srs, e as Sr's conseguiram dizer para os
Constituintes que aqui estiveram presentes - e
foram mais de 15 Constituintes presentes nesta
reunião, em momentos diferenciados, alternados
- o que esperam desta Nação, a partir da elabo
ração da nova Constituição.

Os Senhores conseguiram dizer da indignação,
da falta de respeito com que são tratados e, mais
do que isso, conseguiram avançar na luta política,
conquistando um espaço político junto aos Cons
tituintes que por aqui passaram. E, mais ainda,
nos corredores desta Casa, em todos esses dias
se ouve o comentário de que existe uma Comis
são na qual os debates são sérios, na qual os
trabalhos estão sendo levados com muita serie
dade - e esta Subcomissão chama-se Subco
missão das Minorias. Os Srs. ajudaram a manter
este nível de debate. Não é o debate intelectual,
não é o debate teórico somente, não é o debate
filosófico,mas o debate político.Aíé que eu gosta
ria de fazer a minha colocação.

Tenho uma preocupação de como vamos
avançar nessa luta. Não adianta somente conquis
tarmos a consciência, a empatia dos Constituintes
aqui presentes. O esforço de todos esses Consti
1uintes em ficar durante todo o dia - pela manhã
e agora, à noite, aqui - foi muito grande. Ter
um Constituinte nesta Casa, durante 2 horas nu
ma sessão plenária, por mais importante que ela
seja, é algo dificilimo. Os Srs. conseguiram que
os Constituintes passassem hoje mais de 7 horas
ouvindo as sua,s reivindicações. É importante que
se assinale isso. O que isto significa? Discordân
cias existem, e este é o palco para as discor
dâncias, é o palco da democracia. É importante
que se entenda esse espaço, de como é, a partir
de nossas discordâncias, o que temos em comum
e de que forma vamos poder avançar.

Eu gostaria de dar uma sugestão muito sim
ples. Parece-me que há, nesta Casa, uma grande
desinformação sobre o que significa ser negro
neste País. Não é tão difícil entender isso, à medida
em que na Comissão de Reforma Agrária, hoje

de manhã eu comparei que, no meu entendi
mento são duas questões delicadíssimas, tanto
a questão da terra como a do negro, em con
quistar a cidadania. Por quê? Porque todas as
duas passam pela reorganização das forças pro
dutivas neste País. Uma, em termos da terra, da
reavaliação do que significa o poder político a
partir da terra e do poder econômico.

E, no caso do negro, o que significa ser negro
e ser uma mão-de-obra desvalorizada, ter uma
situação, um estatuto de semi-escravo, fortalecer
a nossa dependência frente ao imperialismo, a
nossa dependência de País colonizado. Só para
se ter uma idéia que significa a mão-de-obra ne
gra neste País, a mão-de-obra melhor remune
rada de São Paulo, a do parque industrial automo
bilístico,é remunerada hoje, no máximo, na fração
de 10% de um operário em igual situação na
Europa e nos Estados Unidos. Estou falando do
Lula,quando ele era metalúrgico. O operário mais
especializado deste País. Agora se você traz isso
para o negro, o homem negro, a mulher negra,
a mulher doméstica negra, e todos os trabalha
dores que vivem na mesma situação no Brasil,
que têm o mesmo estatuto social, a mesma posi
ção social dos negros, então a gente vai ver o
que significa manter na dependência, fora da es
cola, com a consciência de colonizado, como é
importante isso para esse projeto das classes do
minantes deste País.

Eu gostaria de só sugerir o seguinte: que a
partir de cada bancada, em cada Estado, as Sr",
e os Sr'" começassem a fazer um trabalho político
com os representantes de cada Estado, seus re
presentantes na Constituinte. Façam isso. Dêem
este grito que vocês deram hoje aqui: a Lélia deu,
a Beatriz deu, e cada um de vocês o deram. Reú
nam os Constituintes nas suas bancadas federais,
lá nos seus Estados. Levem para os Centros de
Cultura Negra, para os movimentos sociais dos
negros e, depois, comecem a marcar posições.
Não convidem só o de vosso Partido, seja o PT,
seja o PDT, como colocaram aqui sendo os mais
avançados. Convidem os do PFL também. Convi
dem os do PDS. Convidem os do PMDB. Não
me incluo na categoria daqueles que estão à direi
ta. Eu me incluo no PMDB, e sei o que significa
ser peemedebista neste momento de transição
nesta Nação, frente à referência que fizeram ao
PMDB.

Mas, façam isso, é a forma de que temos de
avançar na luta, no dia em que formos votar estas
questões aqui na Constituinte. E podem fazer
mais. Espaço político aqui dentro ninguém ganha.
Só conquistamos espaço político aqui dentro se
marcamos posições diariamente. Os Srs. Consti
tuintes sabem muito bem dessa lição que aprendi
agora, entrando pela 10 vez na política partidária,
numa campanha eleitoral. Sóganha espaço polí
tico aqui quem está no dia-a-dia, marcando posi
ção, perto do seu Constituinte, e dizendo para
ele qual é a posição dos cidadãos deste País,
desta terra. Façam isso a níveldo Estado, e digam
claramente que aqueles que não se comprome
terem com as questões reivindicadas pela popu
lação negra, esta irá denunciá-los nos seusjornais,
na grande imprensa, se a grande imprensa der
espaço, e na televisão.É assim que conquistamos
espaço social e politico. Não vamos ficar espe
rando que os Constituintes abram a cabeça por
obra da graça divina. Eles só abrirão a cabeça

se formes capazes de sermos competentes como
os Srs. foram hoje, e como os Constituintes foram
competentes em respeitar, mesmo dívergindo, as
posições do movimento negro aqui.

Era isto o que eu queria dizer, e mais: se não
marcamos estas posições como as marcamos
hoje, e não estivermos aqui em Brasilia quando
começarem a ser votadas as propostas constitu
cionais, não avançaremos politicamente.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à Constituinte Benedita da Silva. E, em
seguida, pela ordem de inscrição, ao Constituinte
Ruy NedeJ.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- Eu não teria mais nada a dizer, se não fosse
solicitada pelo i1ustrissimo companheiro porque,
hoje, nós vivemos uma luta que não podemos
deixar de lado.

É por isso que a Sr" Lélia, hoje, aqui, foi muito
simpaticamente colocada como uma metralha
dora giratória. Porque temos que nos ver como
um todo e é assim que me vejo e tenho que
ver o outro, como um todo.

Então, isso é para dizer que não basta, para
mim, pura e simplesmente, falar do homosse
xualismo como se isso não fizesse parte da nossa
vida.

É uma questão que quero colocar aqui, cha
mando a atenção para toda essa gama de precon
ceitos existentes nesta nossa sociedade com rela
ção à prática, à independência, ao direito das pes
soas de irem e virem, de pensarem e de expres
sarem aquilo que elas acham que é certo para
elas.

Costumo dizer que a minha verdade nem sem
pre é a verdade de todo mundo. Cada um de
nós tem a sua verdade, e associamos a isso.

Quero colocar, mais uma vez que existe um
grande preconceito contra o cidadão homosse
xual. E, de maneira nenhuma, eu coloquei aqui
que a luta do homossexual é a mesma luta do
negro. Não, pelo contrário!O homossexual tem
que conquistar ainda o negro para ser sensível
à sua proposta política, para o reconhecimento
do seu direito de poder exercer a sua cidadania.

Então, é uma conquista que os homossexuais
ainda não tiveram junto à comunidade negra.

O que eu colocava - e era bom lembrar 
é que estamos em uma sociedade onde temos
negros que sabem ler e negros que não sabem
ler; temos negros que são homossexuais e temos
os que não são. Foi exatamente isso que eu estava
dizendo.

Quero reforçar, para que fique muito claro para
nós, que esta Subcomissão tem esse dever de
colocar esses temas - teremos representantes
aqui de todas essas condições que foram coloca
das aqui e não poderemos fugir do debate.

São cidadãos, cidadãs, e temos que garantir
o seu direito aqui. Nós trabalhadores com a ques
tão do preconceito e, aí, enquanto Constituinte
quero colocar que eu pude perceber esse precon
ceito, porque incomodou muito o fato de que
nesta Subcomissão tivesse a questão da minoria,
do.homossexual.

Em nenhum momento, o negro foi colocado
nesta Subcomissão como minoria - é deficiente,
é negro, índio, é minoria.
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No que diz respeito ao poder que detemos hoje,
aqui, no próprio Congresso-- e aí o Constituinte
José Carlos Sabóia coloca quantitativamente -,
nós somos minoria na nossa representação.

E não é nem por aí que foi colocado na Subco
missão, mas na representação nós somos mino
ria, minoria essa que tem que se tomar maioria,
agilizando-se, mobilizando-se, organizando-se e
servindo como instrumento de pressão e de co
brança aos Constituintes.

Uma outra coisa que é importante colocar para
a comunidade negra, é que na nossa batalha per
cebemos que está colocada para nós uma outra
coisa que é muito forte, e que não foi tratada
aqui, que é a questão do machismo da nossa
sociedade.

Nós enfrentamos isso a cada segundo, a cada
instante. E não lutamos só contra a questão do
racismo. O machismo é uma coisa muito forte
e caminha. Eu penso que não haverá democracia,
não haverá libertação se continuar a questão do
machismo e do racismo.

Pode ser que resolvamos, não apenas escre
vendo na Constituição a situação do negro, mas
não sei se resolvendo a situação do negro, resolva
mos a situação do machismo, porque ele está
em nós, é uma prática que está em cada um
de nós.

Se existiu o processo - e existe - do bran
queamento, também existe esse processo do ma
chismo, do qual não estamos livres.E ele se mani
festa exatamente em um momento em que temos
que justificar,a cada momento, que os homosse
xuais, que a minoria, que o negro, de que o indíge
na estão nessas Subcomissões porque elas tra
tam destas questões.

Eu me sinto muito incomodada quando tenho
que fazer essa justificativa, porque também fico
muito incomodada quando nós, negros, temos
que justificar o fato de termos o direito de estar
mos aqui reivindicando.

Nós pedimos licença para tudo: "com licença,
que eu vou colocar esta questão". E nós somos
cobrados: "vocês não devem colocar essa ques
tão". Ou, então: "coloquem essa questão de tal
maneira que não agridam"; "por favor,não façam
isso, vocês estão errados!".

E não é por aí! Temos que lutar contra o racis
mo, temos que lutar contra esse machismo. Não
quero, de maneira nenhuma - e para mim não
é o suficiente - , resolver a questão do racismo;
tem que se resolver, também, a questão do ma
chismo, porque eu sou mulher negra, eu sou tam
bém a maioria dessa população, eu sei o quanto
é duro ser discriminada várias vezes, por ser negra,
por ser pobre, por ser mulher e, aí, por ser homos
sexual e outras coisas mais, por ser deficiente.

O acúmulo vaifazendo com que, cada vezmais,
fiquemos nesse gueto e não consigamos, real
mente, alcançar os nossos objetivos.

Não é um apelo que faço, mas uma reflexão
para nós, a nívelde que trabalhemos essa questão
racial, que não poderá, de maneira nenhuma, es
tar isolada da questão do machismo, porque ele
é muito forte e vimos aqui as manifestações ma
chistas, desde os Constituintes, até o próprio Ple
nário nas suas manifestações.

E, no entanto, teremos que aprender a trabalhar
isso, vamos ter que conquistar. E, nesse sentido
- aí sim, é o apelo da mulher - que não haja

tanto machismo, para que possamos caminhar
juntos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Já me
disseram, aqui, nesta Assembléia Nacional Cons
tituinte, que aqui há espaço só para o político,
e que o político deve jogar de acordo com seus
interesses eleitorais.

Eu, efetivamente, estou aqui, e não cheguei
até aqui com esse pensamento.

Se na minha região, eu defendo o índio, perco
votos; se a minha região sabe que espacei aqui,
nesta reunião, perco votos - e muitos - , não
tanto pelo racismo, e mais porque não há mais
indios, mataram todos. E lá quase não existe ne
gro.

O que ocorre é que o egoísmo e a luta, o mundo
maior que temos, é o mundo interior de cada
indivíduo. O mundo maíor que temos, naquela
região, são aqueles municipios, aquela região é
a capital do mundo e não do País.

E eu, estando aqui, não estou defendendo refor
ma agrária; estando aqui, não estou defendendo
os municípios e regiões, e assim por diante. E,
no entanto, estou aqui.

A defesa que encontrava, numa luta política
na qual me colocaram como candidato, era que
num princípio antigo meu, eu diziapublicamente
que enquanto nós não aprendermos a defender
as minorias num país, nós jamais saberemos de
fender a Justiça. Enquanto não defendermos as
minorias, como se fosse um problema individua
lizado nosso, e do mais agudo, jamais aprende
ríamos a defender os interesses das grandes
maiorias do povo, que é o próprio povo; que a
minoria é a grande maioria no número, mas é
a minoria no dinheiro, é a minoria no poder.

E estou aqui com este pensamento, com este
sentido e com algum, - não sei - talvez narcis
mo, com algum conhecimento histórico.

Eu sei porque Décio Freitas, no Rio Grande
do Sul, parece-me um bom historiador. Sei que
foi a República dos Palmares, com 105 anos de
República, e a grande diferença de justiça social
da República dos Palmares em relação ao resto.

Mas eu sei que nós, na base, somos frutos é
do colonialismo. O índio é o resultado do colonia
lismo.

O cemitério é o resultado do colonialismo para
o índio. Mas nós somos o fruto, nós vamos chegar
à nossa integração.

Eu queria aqui não me delongar muito, não
alastrar muito esta nossa reunião que, como meu
pronunciamento vai se tomando mais cansativo,
mas não queria sair daqui sem registrar o meu
apreço profundo, parabenizando-me com os
magníficos pronunciamentos do Srs. Uno de Al
meida e Raimundo Gonçalves.

Parece-me, com essa sinceridade com que te
nho defendido minorias onde elas não existem,
ou onde elas, politicamente, são prejuízoao políti
co, com essa mesma sinceridade, quero dizeraqui
duas coisas rápidas.

Uma é que, para mim, o caudilho - porque
na época todos os do poder eram ditadores 
Manoel Rosas preocupou-se em exterminar os
índios.

Ele não sabia exterminar os índios, não tinha
forças para tanto, e desceu até a Patagônia, distri-

buindo presentes em todas as aldeias. Na volta,
essas aldeias vinham abraçá-lo e ele os matava
a todos - e não sobrou ninguém dos Pirogas,
foi um genocídio, o mais barato.

Queria dizer que, nos altiplanos do Chile, o
branco chegou até lá com a ganância do ouro,
e esta foi tamanha que começaram a pegar bran
co e encher de terra pela boca, até que ele mor
resse entulhado de terra. Porque, para o índio,
o ouro era da terra e era terra, e a terra era um
bem maior do que a ganância pelo brilho ou pelo
minério.

Eu concordo com a idéia do branqueamento.
Agora, houve, efetivamente, no meu modo de ver,
um processo de instrumentalização de povos na
imigração, e este ocorreu no tempo do Império,
quando depois houve - isso sim - um sistema
diferenciado, onde foiproibido ao africano de che
gar para cá.

O nórdico teve mais espaço e o lusitano, mais
ainda.

Há dois processos de imigração, onde alguns,
naquele inicial, aqueles que também andavam
nos porões dos navios, os que não pagavam a
viagem, eram os instrumentos da prepotência,
do poder, do colonialismo.

Parece-me, a mim, que esses grandes pronun
ciamentos dos Srs. Uno de Almeida e Raimundo
Gonçalves calham perfeitamente, neste momen
to, da Assembléia Nacional Constituinte, porque
eles calham para que se modifiquem as leis, em
bora, talvez,na sociedade, haja mais dificuldades
para a sua aplicação.

Mas parece-me, também, que, de acordo com
a visão- e me perdoem, porque aí estou interpre
tando, e quem interpreta está sujeito a erro 
a visão da grande antropóloga Lélia vai mais
a nível de contestação, e esta se presta para a
revolução e não para a conquista do voto dentro
da Assembléia Nacional Constituinte.

Perdoem-me, eu continuo dizendo que um dos
graves defeitos que tenho é o excesso de fran
queza.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obri
gado Constituinte Ruy Nedel. Cabe, também, à
Subcomissão, agradecer a presença do médico,
do historiador, escritor e poeta Ruy Nedel, como
também agradecer a presença muito honrosa das
Professoras Lélia e Helena, que abrilhantaram so
bremaneira os nossos trabalhos no dia de hoje,
e alertar as grandes lideranças do Movimento Ne
gro que nos honraram com a sua presença, com
os seus testemunhos, com os seus posiciona
mentos, que esta Subcomissão contempla, ainda
de forma especial, em mais uma oportunidade:
dia 4, a partir das 17 horas, para serem ouvidas
esS!3s lideranças e os especialistas nessas áreas.

E muito difícil, também, se falar e se fazer um
encerramento depois do que nos disse aqui o
Constituinte José Carlos Sabóia.

A preocupação tem sido constaljlte dessa Sub
comissão e dos Parlamentares que dela fazem
parte, em avançar esta questão, avançar perma
nentemente a questão das minorias.

E esta Presidência, muitas vezes, tem se sentido
até incapaz de dirigirda melhor forma os trabalhos
da Subcomissão.

Mas, os Srs. e Sra's tenham a certeza de que
o nosso intuito permanente é o de acertar, o nosso
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intuitopermanente é o da democratização o quan
to mais possível, desta Subcomissão.

Aqui não tem se trazido autoridades governa
mentais para falar em cima dessas questões, até
porque, em posicionamento dos Parlamentares
desta Subcomissão, entende-se que é o momento
da sociedade civil falar. E os Srs. devem, até, ter
observado que os Parlamentares da Subcomissão
têm falado sempre em último lugar. Quase no
momento em que vão se encerrar os trabalhos
da Subcomissão, aí, sim, os Srs. Constituintes
começam a se manifestar.

Esse posicionamento foi assumido no primeiro
momento, e será levado com o auxílio, com a
concordância dos Srs. Constituintes, e até digo
mais é uma imposição dos Srs. Constituintes des
ta Subcomissão, até o derradeiro dia das audições
públicas que nós temos.

Muito obrigado por estarem aqui, muito obri
gado por terem se deslocado dos seus Estados
e, principalmente, muito obrigado por nos ensina
rem tanto.

Damos por encerrada esta nossa reunião de
audição. (Palmas.)

ATADA8' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1987

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas,
na Sala da Comissão de Assuntos Regionais 
Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subco
missão dos Negros, Populações Indígenas, Pes
soas Deficientes e Minorias,sob a Presidência do
Senhor Constituinte Ivo Lech, com a presença
dos seguiantes Constituintes: Doreto Campanari,
Alceni Guerra, Benedita da Silva,José Carlos Sa
bóia Nelson Seixas, Salatiel Carvalho, Vasco Al
ves, PlínioArruda Sampaio, Severo Gomes, Eucli
des Scalvo, Benedito Monteiro, Haroldo Sabóia
e Osmir Lima. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada.
Em seguida foram iniciadas as Audíências Públi
cas sobre Populações Indígenas com a partici
pação das seguintes personalidades: Dom ElWin
- Conselho Indigenista Missionário,Carlos Marés
- Comissão pela Criação do Parque Yanomani,
VanderlinoTeixeira de Carvalho - Conselho Na
cional de Geologia. Discursaram os seguintes
Constituintes: Vasco Alves, Benedita da Silva, Al
ceni Guerra, Nelson Seixas, José Carlos Sabóia,
Severo Gomes, Ruy Nedel e Benedito Monteiro.
Também fez parte das Audiências a Professora
Manoela Cameiro da Cunha - Associação Brasi
leira de Antropologia. Após encerrados os deba
tes, o Senhor Presidente suspendeu temporari';'
mente os trabalhos às 14:00 horas, e os reabnu
às 17:00 horas. Na segunda parte das Audíências
Públicas esteve presente o Dr.João Antônio Mas
carenhas do Grupo de Libertação Homossexual
Triângulo Rosa do Rio de Janeiro. Fizeram uso
da palavra os senhores Constituintes: José Carlos
Sabóia' e Benedita da Silva. O inteiro teor dos
debates será publicado após a tradução da notas
taquigráficas e o competente registro datilográ
fico, no DiárIo da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos às

19:00 horas, convocando os Senhores Constituin
tes para a próxima reunião a realizar-se dia trinta
de abril, às nove horas, com a seguinte pauta:
Audiência Pública com Representantes Nacionais
dos Deficientes Físicos. E, para constar, eu Carlos
Guilherme Fonseca, Secretário, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada, será assmada
pelo Senhor Presidente. - Constituinte Ivo Leeh,
Presidente.

ANEXOÀ ATA DA 8' REUNIÃO DA SUB
COMISSÃO DOS NEORos, POPUUÇÕES
INDfaENAS, PESSOAS DEFICIENTESEM/
/"IORlAS. REALIZADA EM29 DE ABRIL DE
1987,ÀS9 HORAS, Ú'/TEaRA DOACOMPA
NHAMElVTO TAQ(JfORÁF!.CO, COMeasu
CAç.{O DEV1DAMENTE A(JTORlZADA fE
LO SENHORPRESIDElYTEDASUBCOM1S
sio, CONST!T(JJIVTE IVOLECH.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Havendo
número regimental, declaramos abertos os traba
lhos da 3' Reunião de Audição da Subcomissão
dos Negros, População Indígena, Pessoas Defi
cientes e Minorias.

Hoje,enfocaremos assuntos ligados às popula
ções indígenas, com entidades que tratam desta
questão e que aqui estão para serem ouvidas.
Convido para fazer parte da Mesa o Deputado
Federal e antropólogo José Carlos Sabóia. Convi
damos, também, os representantes, de entidades
do Conselho Indigenista da Comissão pela Cria
ção do Parque Yanomani, os representantes da
CONAGE, o Institutode Pesquisas Antropológicos
do Rio de Janeiro e membros da Associação Bra
sileira de Antropologia a usarem e a assentar-se
às mesas mais próximas, deixando a primeira me
sa aos parlamentares para que não fiquemos tão
distantes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Bom dia para todos. Sr. Presidente, soli
cito, para melhor organização dos trabalhos, já
que nós vamoster 5 exposições de representantes
das diversas entidades que apóiam as causas e
as lutas das populações indígenas, que colocás
semos um tempo determinado, em tomo de 25
minutos de exposição, que seria a defesa de cada
instituição feita pelo representante de cada insti
tuição e em tomo de 10 a 15 minutos de debate,
logo após. Se acabarmos até 1 hora e 30 minutos
poderemos ser consideradas pessoas altamente
organizadas, se conseguirmos cumprir todo esse
prazo.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Perfeito.
Concedo a palavra a Dom Erwin Krautler.

O SR. ERWIN KRAUTLER 
Excelentíssimo Senhor Deputado IvoLech
Digníssimo Presidente desta Subcomissão
Excelentíssimo Senhor
Deputado Alceni Guerra
Digníssimo Relator desta Subcomissão
Excelentíssírnos Senhores Constituintes
Senhoras e Senhores,

O Conselho Indigenista Missionário é órgão
anexo da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, criado em 1972 com a missão de orientar
a pastoral indigenista da Igreja Católica. Desde
a sua criação, o CIMI procurou realizaruma auto
critica sincera das práticas tradicionais da Igreja

junto aos Povos Indigenas, forjando uma postura
coerente com os postulados do ConcílioVaticano
11 e com as Conferências Episcopais de Medenin
ePuebla.

Neste sentido, um dos papéis mais importantes
desempenhado pela Igreja Missionáriaé a denún
cia profética das atitudes que negam aos índios
a sua dignidade de seres humanos e os seus
direitos à vida plena.

É no exercício desta função que o CIMI julgou
importante trazeraos Srs. Constituintes elementos
que permitam avaliar o contexto em que se dá,
hoje, o debate constitucional sobre os direitos dos
nossos irmãos índios.

Inicialmente, nunca é demais lembrar que os
dados cientificos disponíveis calculam a popu
lação indígena no atual território brasileiro entre
seis e dez milhões de pessoas, em 1.500, quando
da chegada da expedição de Cabral. Hoje, os ín
dios estão reduzidos a, no máximo, 300 mil pes
soas. O dado fala por si só. Descartada, por absur
do, a hipótese da auto-extinção, é forçoso concluir
que a história das relações entre os Povos indíge
nas e a sociedade de origem européia caracte
rizou-se por um impiedoso massacre contra os
primeiros.

Os índios sobreviventes, porém, não sobrevi
veram apenas como indivíduos. Lograram resistir
como povos, afirmando sua identidade própria,
e é com esta característica fundamental que ainda
convivem conosco os cerca de 170 Povos indíge
nas no Brasil.

Herdeiros de modelos sociais que desconhe
ciam a exploração do homem pelo homem; a
depredação da natureza e as distinções econô
micas entre seus membros, índios são hoje teste
munhas vivas de altemativas que, em muitos as
pectos, questionam nossa própria sociedade.

Se não por isto, pelo simples fato de consti
tuírem experiências distintas de projeto humano,
os Povos Indígenas devem viver, enriquecendo
as buscas da própria Humanidade.

É nosso dever, Srs. Constituintes, dizer que a
sobrevivência destes povos está sendo colocada
em risco no Brasil.

Constata-se que as fórmulas legais atualmente
vigentes, na Constituição outorgada ou em leis
ordinárias, não têm bastado para que, efetivamen
te, possam os indios viverem paz. Umitando-nos
no tempo ao período do atual Governo, e embora
reconhecendo que os problemas são estrutural
mente anteriores a ele, precisamos denunciar as
gravíssimas ameaças que pesam sobre o futuro
dos índios.

Já em setembro de 1985, em documento distri
buido à imprensa, o CIMI denunciava o uso da
repressão policialcontra os Pataxó do sul da Bahia
e os Rikbatsa do Mato Grosso. Em muitos anos,
inclusive sob o regime. anterior, não se lançava
a polícia contra os índios. Também no período
recente inaugurou-se a prática de impor aos Po
vos Indígenas acordos francamente prejudiciais
aos seus interesses, a pretexto de resolver proble
mas sociais estranhos a eles - como ocorreu
com os Kayapó do Pará - ou para a realização
de obras de interesse do desenvolvimento do País,
como acontecido com os Kayabi e ~piaká.

Além disso, a insegurança em que,vivem estes
Povos, aliada às deficiências crônicas da assis
tência que lhes devia ser prestada, tomá-os presas
fáceis das ofertas de empresas mineradoras. lm-
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possibilitados de avaliar a transitoriedade e efeitos
danosos das vantagens que lhes são oferecidas
várias comunidades têm-se dobrado à insistênci~
inescrupulosa de empresas, sem que o Governo
tome nenhuma providência para zelar pelos direi
tos indígenas.

Notável, neste mesmo período, tem sido o re
crudescimento da violência contra índios e mis
sionários, sem que se penalizem os responsáveis.

Sempre em razão de conflitos relacionados
com a terra, em 1985, foram assassinados 10
índios e 2 missionários; em 1986, foram mortos
4 índios, além de cerca de 10 Nambiquara arre
dios; e até o final de fevereiro deste ano, haviam
sido mortos 4 índios.

Apesar do quadro, a Polícia Federal, que tem
o dever legal de defender a vida e a terra dos
índios, conforme o Decreto n° 73.332n3, vem-se
negando sistematicamente a cumprir tal função,
mesmo quando solicitada por outros órgãos go
vernamentais.

É igualmente grave a conivência do Govemo
com o esbulho das riquezas naturais existentes
nas terras indígenas. Em 1986, várias entidades
de apoio ao índio - algumas aqui representadas
hoje - encaminharam a diversos Ministros um
levantamento que identificou 537 alvarás de pes
quisa mineral, ilegalmente concedidos sobre
áreas indígenas, solicitando sua imediata revoga
ção. Até o momento, contudo, inobstante se tenha
suspendido a concessão de novos alvarás, aque
les não foram revogados.

Outro aspecto fundamental para a sobrevivên
cia dos Povos Indígenas relaciona-se com os seus
direitos territoriais. A lei ordinária, no caso a Lei
n9 6.001n3 - Estatuto do fndio - havia fixado
ao Poder Público o prazo de cinco anos para a
demarcação de todos as terras indígenas, prazo
este escoado em 1978.

O atuai Governo tem buscado caracterizar-se
como virtual "campeão das demarcações" de ter
ras indígenas, chamando a si o mérito de ter de
marcado mais, nestes dois anos, que todos os
governos anteriores.

É de se reconhecer que, de fato, muitas áreas
foram demarcadas. Amaioria, porém, das comu
nidades assim beneficiadas, sofriam conflitos que
atingiam o insuportável, e o Governo nada mais
fez senão cumprir a lei. Outras áreas demarcadas
o foram apenas mediante enorme pressão da s0

ciedade, através das organizações indigenistas;
outras, finalmente, o foram, por exigência dos
bancos multilaterais, notadamente o Banco Mim
diaI, que inclui a garantização das terras indígenas
entre as condições para os desembolsos dos re
CW'SOs aprovados,

O fato é qu~ se pretende ter demarcado, de
1985 até agora, 13 milhões de hectares de terras
indígenas, quando, em realidade, segundo os pró
prios dados oficiais. delimitou-se eJou homolo
gou-se um total de pouco mais de 8 milhões
de hectares. -

O gado fica extremamente relativizado quando
comparado com o total de terras ainda por identi
ficar e demarcar. Neste ponto, é oportuno advertir
que a terra indígena não é mero fator de produção,
mas o verdadeiro e insubstituível habitat do Povo
que a habita. Ao falarmos das terras indígenas,
-estamos mencionando as "pátrias" dos índios,
incaracterizável pelo só significado econômico
que possam ter. Os territórios indígenas não são

.fazendas dos índios. Sua dimensão não se pode

reduzir, portanto, à mera e simplista relação famí
lia/hectare.

Em maio de 1986, o CIMI divulgava documento
sobre a anunciada disposição do Conselho de
Segurança Nacional de não mais demarcar as
terras indígenas situadas na faixa de 150 km de
largura ao longo das fronteiras intemacionais bra
sileiras. Em 26 de janeiro deste ano, nas palavras
de Chefe da Casa Militar e Secretário-Geral do
Conselho de Segurança Nacional, General Ru
bens Bayma Denys, dirigidas a este depoente,
a Dom Luciano Mendes de Almeida e Dom José
Martins da Silva, além de outros membros do
CIMI, tal decisão seria irrevogável e de autoria
do próprio Presidente da República - que a havia
tomado, afirmou expressamente o General, con
quanto soubesse da ilegalidade que a vicia.

Alegou o General que a determinação presi
dencial prende-se a critérios de segurança nacio
nal. Segundo tal ótica, os Povos Indígenas não
são capazes de garantir a ocupação efetiva das
fronteiras brasileiras, fenômeno somente alcan
çável através da ocupação econômica. Assim, pa
ra evitar que os territórios indígenas constituam
obstáculos à pretendida ocupação econômica,
necessário é reduzir-lhes a dimensão, relativizan
do os direitos legalmente assinalados às popula
ções indígenas.

A pretensão dos advogados de tal ponto de
vista é compatibilizar os princípios da legislação
indigenista com os critérios de segurança nacio
nal, impondo-se aos Povos Indígenas que vivem
nas fronteiras figuras jurídicas distintas da prevista
na atual Constituição.

É desta forma que se explica a paralisação dos
procedimentos legais demarcatórios de 24 áreas
indígenas, que totaIizam 4.120.753 hectares. Ou
tras seis áreas estão também com sua tramitação
interrompida por iniciativa do Conselho de Segu
rança Nacional, somando, estas, 1.377.064 hec
tares.

A Igreja entende que a proteção das fronteiras
internacionais do Brasil é um dever inquestionável
do Governo. Contudo, os cuidados com as fron
teiras não se podem sobrepor aos, ou violentar
os, direitos históricos dos Povos Indígenas. A pró
pria legislação de fronteiras - maior parte da
qual editada no regime anterior - não contém
nenhum impedimento ao reconhecimento dos
territórios tribais.

Lembre-se, neste passo, que os índios sempre
tiveram que ceder aos interesses da sociedade
dominante ou mais precisamente aos interesses
dos segmentos dominantes da nossa sociedade.
Desde sempre brandiu-se o pretexto do progresso
para justificar a opressão aos indios. Ultimamente,
é a segurança nacional que exige, mais uma vez,
a violação dos direitos indígenas. Preocupa-nos
quea doutrina de segurança nacional permaneça
intocada, e possa valer tão desenvoltamente co
mo motivo do descumprimento das leis.

Dentro deste mesmo panorama inclui-se o Pro
jeto Calha Norte, objeto de recentes polêmicas
noticiadas pela imprensa. Clmavez mais, reitere-se
que à Igreja não cabe questionar o aspecto militar
do Projeto. 0 que foi inutilmente reivindicado é
que em sua execução o Projeto não agredisse
os Povos Indígenas. A par disto, surpreendeu-nos
que um projeto com tal dimensão poIftica tenha
sido concebido às escondidas, à revelia do próprio
Congresso Nacional e da população amllZÔllica.

Na prática, a implementação do projeto tem
trazido dissabores consideráveis aos Yanomami
- cujo território tem a demarcação sucessiva
mente procrastinada pelo Governo.

Por último, a Igreja sentiu-se particularmente
preocupada com as metas propostas pelo Gover
no às populações indígenas. Na mesma reunião
do dia 26 de janeiro, o zelo da Igreja com a preser
vação dos Povos Indígenas foi rotulado de utopia,
como se aos índios não restasse, de fato, outra
altemativa que não a inevitável incorporação à
nossa sociedade. Aplica-se às relações humanas
um darwínísmoconfuso, mesclado de positivismo
superado.

Precisamos reconhecer que nosso modelo so
cial tem poucas atrações a oferecer aos povos
indígenas. Convivemos com gritantes desigual
dades sociais; com constantes violações aos direi
tos fundamentais da pessoa humana; com a espo
liação desenfreada dos recursos naturais. É justo
que os povos indígenas questionem o destino
que se lhes pretende já selado.

As recentes posturas e práticas govemamen
tais, porém, podem ter inclusive o condão de tor
nar inócuo o debate que se trava na Assembléia
Nacional Constituinte, sobre 05 direitos dos índios.
Revela-se o inequívoco propósito de apressar a
consumação de fatos que, tomando irreversível
a desestruturação dos povos indígenas, retirem
da cena o destinatário das preocupações que,
a partir desta Subcomissão, envolvem os Srs.
Constituintes.

Arriscamos testemunhar o mais intenso e dolo
so etnocídio da nossa História.

Apostamos, todavia, na resistência dos próprios
índios; no apoio que lhes tributará a sociedade
brasileira e na coragem lúcida dos Srs. Consti
tuintes, que saberão marear nosso tempo com
um passo destemido na direção da paz com os
povos de quem herdamos o Brasil.

Não é possível admitir que à margem da lei
ou mercê das omissões da lei se continue com
a guerra sem quartel que se move aos índios
desde os tempos coloniais. AConstituinte do alvo
recer do século XXI, deve ser o marco decisivo
na história das nossas relações com os índios.

É preciso garantir-lhes o direito ao futuro.
Para tanto, é indispensável considerar devida,,;

mente as relações dos índios com a terra, reco
nhecendo-Ihes 05 direitos originários sobre os ter
ritórios que ocupam, sem matizar-lhes daquelas
exceções que acabam por derrogar a regra.

Por isso, o direito dos índios à terra deve incluir
seu direito taqlbém ao subsolo e ao l!;ufruto de
todas as riquezas naturais aí existentes, incluindo
os cursos fluviais.

Deve-se também garantir o respeito à próprias
organizações indígenas, suas tradições, costumes
e línguas:

Àproteção dos direitos indígenas deve atribuir
se a instituição independente, que reúna as condi
ções para desincumbir-se adequadamente deste
dever. A União, r:...r outro lado, deverá zelar pela
proteção às terras, à vida, à educação dos índios,
respeitada sua especificidade étnico-cultural'

A proposta que foi diwJgada no último dia 22
por representantes de vários povos indígenas e
de entidades indigenistas, entre as quais o CIMI,
reflete o esforço que se fez para contemplar devi
damente 05 direitos mínimos que devem inscre
ver-se na futura Carta Constitucional.
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Debatendo-a, e preservando seu espírito, po

dem estar os Srs. Constituintes plenamente segu
ros de estarem resgatando uma das mais dolo
rosas dívidas da sociedade brasileira, ao mesmo
tempo em que lançarão a semente de uma verda
deira democracia étnica, de uma sociedade mais
rica, assentada no direito à diferença.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Conforme
sugestão do Constituiante Carlos Sabóia, o pales
trante Dom Erwin Krantler está à disposição quan
to a algum posicionamento dos Constituintes e
dos próprios palestrantes a seguir. Nós podería
mos também passar para o próximo.

Concedo a palavra ao Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSTIT{JJNTE VASCOALVES -Ilus
tre Presidente desta Subcomissão, Constituinte
Ivo Lech, Srs. Constituintes presentes, Srs. e S1"5.

Quero registrar a nossa satisfação de ter ouvido
a explanação do nosso querido Presidente do CI
M1. Nós lhe temos uma admiração muito especial,
e acompanhamos por muitos anos o trabalho
do CIMI, sabemos da luta ao lado dos povos indí
genas, das nações indígenas, na preservação da
cultura indígena. Queremos expressar este nosso
contentamento em ouvir a explanação e dizer ao
Dom Erwin que vamos levar, na devida conside
ração, a explanação com que ele nos brindou
nesta manhã. Neste momento histórico de nosso
País, entendemos que a Constituição que estamos
elaborando tem que consagrar príncípíos jurídi
cos, que realmente criem uma nova situação jurí
dica de proteção às nações indígenas. Estamos
preocupadíssimos com os atentados à cultura in
digena que se verificam no dia-a-dia deste País,
no conOito dos interesses do mundo capitalista
com as nações indígenas. Realmente, é um verda
deiro extermínio e haveremos de contar com as
contribuições como do CIMI e de outras entidades
preocupadas com essa situação; haveremos de
colocar na Constituição instrumentos válidos, se
guros, que permitam tratamento digno e justo
às nações indígenas. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator Alceni Guerra.

O SR. RELATOR ALCENIGUERRA- Prezado
Dom Erwin, gostaria que o Reverendo se aprofun
dasse no aspecto do nosso problema indigenista
na elaboração da Constituição. Vou ao fulcro da
questão, que é a grande questão que iremos deba
ter daqui a alguns dias. Gostaria de saber qual
a sua opinião a respeito da exploração dos recur
sos naturais, principalmente minerais, nas terras
índígenas. E gostaria que oR~do abordasse
também o que entende ser o fófum decisório
da autorização dessa exploração.

O SR. ERWlN KRAUTLER - A diferenciação
de solo e subsolo?

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Eu me
refiro ao solo. O subsolo pertence ao Estado, na
própria Constituição. Mantida na Constituição no
va, acho que cabe aos Constituintes darem ao
,fn~io o legítimo ressarcimento dessa exploração,
se o Estado aprovar.a exploração, por exemplo:
petróleo, gás. Refiro-me aos recursos naturais e
aos minerais de solo, tais como: urânio, ferro 

,o que se considera minerais ditos estratégicos
e de inte~ não só do Estado com, da compa-

nhia mineradora. Gostaria que o Reverendo apro
fundasse este assunto.

O SR. ERWlN KRAUTLER - Primeiro, não se
pode separar o solo do subsolo - isso quero
deixar bem claro, a não ser que se faça um duto
do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, para
alcançar o que o subsolo contém. Para nós, a
partir da experiência que temos, junto aos povos
indígenas, toda a exploração atualmente é um
golpe às próprias culturas, pela presença de le
giões de operários. Nós não respeitamos o próprio
habitat dos índios e eles sempre terão que ceder.
O que achamos que seria talvez até um presente
às futuras gerações, em nosso País, é que se co
meçasse a declarar essas reservas indígenas, co
mo reservas de minérios, reservas que serão utili
zadas daqui a 50 ou 100 anos. Com isso, iríamos
ganhar tempo pelo menos, porque na atual con
juntura a exploração simplesmente se toma um
golpe fatal, final aos povos indigenas.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Na sua
opinião a quem cabe a decisão daqui a 50, 100
anos da exploração dos minerais, das terras dos
indigenas? Qual o fórum que o Reverendo enten
de ser adequado para essa exploração.

O SR. ERWlNKRAillLER - PeJo menos, que
ro dizer, não apenas a sociedade, hoje chamada
dominante; acho que os índios se são realmente
os donos daquelas terras, têm pelo menos alguma
coisa a dizer.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Concor
damos em princípio. É necessário sempre autori
zação das nações indigenas. O Reverendo acha
isso suficiente?

O SR. ERWlN KRAUTLER - Acho que temos
que ver a convivência com os povos indígenas?
Não. Nós nos autodenominamos sociedade, e
eles são minorias étnicas que toleramos. Creio
que devemos, em vezde nos colocarmos orgulho
samente em cima, colocando os índios num esta
do de atraso irremediável, nos colocarmos em
pé de igualdade. Não é a pretensa incorporação
do índio em nossa sociedade que queremos, mas
a convivência pacífica entre povos. Os índios são
povos, têm sua cultura. Nós chamamos os índios
de primitivos, talvez, tecnicamente o sejam, mas
culturalmente são diferentes. Essa diferença, te
mos que reconhecê-Ia. Então, toda a nossa convi
vência com os índios, também, em relação à ex
ploração de suas terras, acho que temos que partir
do prindpio da convivência pacífica em que estu
damos tudo em pé de igualdade e chegamos
à conclusão também. Quem somos nós a impor
a outros povos, dentro do Território nacional, leis,
encaminhamentos de leis sem consultá-los, eles
que são os primeiros a serem atingidos. Eles têm
direito de falar, de opinar sobre assuntos que lhes
dizem respeito. E quando se trata da exploração
muito mais, porque a terra é habitada por eles.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - O Reve
rendo consideraria o melhor mecanismo de defe
sa que, além da prévia anuência das nações indí
genas à exploração de qualquer recurso natural
do 5010 e subsolo, houvesse uma autorização de
um dos poderes constituidos?

O SR. ERWlNKRAUTLER - Não.

O SFt RELATOR (Alceni Guerra) - O Reve
rendo consideraria de maior garantia às nações
indígenas que além da autorização delas à explo
ração de recursos naturais, houvesse sempre a
autorização de um dos poderes constituídos.

Dentre os poderes constituídos qual o Reve
rendo acha que daria melhor garantia às nações

:indígenas: O Congresso Nacional, a Câmara dos
Deputados, o Senado, como representante de Es
tado, ou o Poder Executivo?

O SR. ERWlNKRAillLER - O Congresso Na
cional.

O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Constituinte Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Ouvimos falar muito de missões estrangeiras que
entraram, de modo a apoderar-se de reservas e
no aculturamento dos índios, transforma os seus
costumes, principalmente religião. Perguntaria
qual é a posição do Conselho Indigenista Missio
nário quanto ao aspecto religioso, tem se respei
tado a religião dos índios ou se tem procurado
fazer conversão deles ao cristianismo?

O SR. ERWIN KRAUTLER - Tenho que res
ponder, primeiro, que durante séculos a Igreja,
digo a Igreja Católica, missões, porque antes eram
as evangélicas que predominavam. Hoje, a posi
ção do CIMI é de respeitar a religião, como respei
tamos a terra do índio e também a sua cultura.
Parto do princípio evangélico que o próprio Jesus
disse: "Eu vim para que tenhas a vida em pleni
tude".

Ora, a vida é o valor fundamental do Evangelho,
por isso que nós do CIMI e toda a IgrejaMissionária
defende a vida e a sobrevivência dos povos indíge
nas. E essa vida não é apenas vida biológica,
física, material, e tudo mais, mas é a vida cultural.
Mais uma vez, quem somos nós para dizer que
os índios não têm cultura, quando têm uma cultu
ra diferente da nossa. Por isso, Deus também
está presente na cultura dos índios, não apenas
na cultura dos brancos. Acredito na presença de
Deus no seu rastro e no seu vestígio em todas
as culturas. {lma outra observação, a partir da
Igreja Católica, diria, se chamamos a nossa Igreja
Católica, isso não significa que é apenas universal
geograficamente falando, mas deveria ser possí
vel em todas as culturas. Uma Igreja Católica será
aquela, no caso dos índios, que tenha o rosto
indígena. Agora, não é uma maneira de nós che
garmos lá para converter os índios e os batizar.
Assiste-lhes o direito de optar, mas dentro da sua
própria cultura. Aí resta muito caminho a andar,
porque a nossa liturgia é toda romana. Eu não
admito que numa cultura indigena se reze a missa
da mesma maneira que se reza na Basílica de
São João Latrão, em Roma. Em"todo o caso,
essas coisas ainda estão muito em princípio, resta
muito para caminhar.

Em última análise, não estamos na aldeía indí
gena para converter índios ao catolicismo, esta
mos lá para uma dimensão, solitária, evangeli
camente solitária, nos colocarmos no meio deles,
ao lado deles, para defender o valor fundamental
do Evangelho que é a sua vida, porque a mortos
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não se pode mais anunciar o Evangelho do Nosso
Senhor Jesus Cristo. Era o que eu queria dizer.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à Constituinte Benedita da Silva.

A SRA.CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- Dentro deste aspecto, quando se fala em cultu
ra, manifestação religiosa, isso se encontra uma
série de rituais próprios da comunidade, e temos
das coisas que achamos que seja principal a nível
do reconhecimento, até de cidadania, de identi
dade, que é a questão da linguagem. É lógico
que faremos na manifestação religiosa, a nível
de uma missão, por exemplo, ou de um culto,
no caso, numa comunidade indígena de maneira
diferente. Fico preocupada com a questão da lin
guagem. Sabemos que a comunidade indígena
sofre a nívelde sua linguagem, pois ela não domi
na esse outro código, que é o código do domi
nante com relação à exploração, à violência que
sofre essa comunidade, ela não tem ainda garan
tida esse conhecimento como temos o aprimora
mento da língua portuguesa. Assim, tanto a co
munidade indígena, como a comunidade negra,
que não se adaptam a essa linguagem, ficam
um tanto quanto marginalizados. Neste sentido,
a comunidade indígena é muito mais margina
lizada.

Gostaria que o Reverendo enfocasse este as
pecto a nível que possa trabalhar esta questão,
porque há um interesse muito particular na pre
servação da identidade.

O SR. ERWIN KRAUTLER - A identidade de
um povo também se manifesta através da língua.

A sociedade branca, de maneira depreciativa,
chama a língua indígena de gíria, que é uma lín
gua como a portuguesa. Embora, os caiapós não
tenham o tesouro do vocabulário que a língua
portuguesa "A última flor do Lácio" tenha talvez
porque a língua dos caiapós contenha 2000 mil
palavras, mas é uma língua que tem gramática
própria. Ela é o meio de se comumcar dos caia
pós, e, como tal, já que devemos respeitar a cultu
ra também é um dever nosso de respeitar a outra
língua.

Lutamos também, em termos de educação pe
lo ensino bilingúe. Não vou admitir que a Iingua
mãe desse povo simplesmente seja descartada,
desrespeitada. Quem somos nós para dizer que
a língua é o português? É o espírito de colonía
Iismo que continua até hoje. Esses povos têm
a sua língua - estou falando em Xingu - língua
caiapó, caueté, açuríri, arara, paracanã, e por aí
vai. Cada um.tem a sua língua.

Como os missionários que estão trabalhando
em campo, procuram também ensinar o portu
guês, mas não descartando a língua deles. Então,
o ensino deveria ser bilíngüe para os índios terem
possibilidades de contato com a sociedade bran
ca. Por não conhecerem a língua portuguesa
muitas vezes são logrados.

Lutamos e defendemos a causa do ensino bílin
gue e o do respeito à língua.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) -Anunciamos
ao Plenário a presença de S. &"0 Constituinte
Plínio de Arruda Sampaio, Relator da Subcomis
são do Poder Judiciário e MinistérioPúblico.Muito
nos honra.

Concedo a V.Ex-a palavra.

o SR. CONSTITUINTE PLÍNIO DE ARRUDA
SAMPAIO - O Regimento Intemo da nossa Casa
está exigindo de nós o dom da ubigüidade. Preci
samos estar ao mesmo tempo em vários lugares.
E, neste momento, estou, oficialmente, argüindo
na Comissão dos Poderes, o Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Dr, Márcio Tomaz de
Bastos.

Apenas por uma questão simbólica, quis vir
aqui por um minuto. E ficarei pouco tempo, infe
lizmente, apenas para dar o testemunho da Impor
tância que dou à causa do indígena. Sei que hoje
é o dia do índio, e acho que é marca da cultura
de um povo, o respeito às suas populações indí
genas.

Vim apenas dizer que não o precisava, porque
está aqui a representante da minha bancada, a
Constituinte Benedita da Silva - embora não es
teja presente aos trabalhos dessa Subcomissão,
o meu voto é sagrado para a defesa do índio.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Resta-nos
agradecer a presença, o enriquecimento de D.
Erwin Krautler, Presidente do Conselho Indigenis
ta-Missionário, que se dispôs a comparecer na
Subcomissão, a prestar o seu depoimento para
que nós, Constituintes, possamos embasar me
lhor os nossos trabalhos e a nossa apreciação
sobre o tema das populações indígenas.

Convidamos agora o Dr, Carlos Marés, Presi
dente da Fundação Cultural de Curitiba; Secre
tário Municipal de Cultura de Curitiba; Membro
da Comissão de Criação do Parque Vanomani
e Membro da Comissão Pró-Índio de São Paulo.

Com a palavra o Dr. Carlos Marés.

O SR. CARLOSMARÉs - Sr. Presidente, Sr·
Constituintes:

Tenho que, antes de mais nada, dizer da honra
de sentar nesta cadeira e fazer este depoimento,
logo depois de D. Erwín, a quem eu respeito,
não só pelo que ele representa, hoje, aqui, no
trabalho do CIMI; o trabalho desenvoMdo por gen
te que está preparada de forma permanente com
a questão indígena, mas, principalmente, pelo que
ele representa pessoalmente neste País, de forma
permanente defendendo as causas da justiça e
da humanidade e dos direitos neste País que já
foi tão violado.

Venho representando a Criação do Parque Ya
nomani e a Comissão Pró-Índio de São Paulo.
Essas duas organizações da sociedade civil têm
como preocupação o apoio efetivo e concreto
às causas indígenas, aos problemas dos índios,
onde se localizam.

Na qualidade de apoiar os problemas indígenas
e as questões indígenas surgidas no dia-a-dia con
creto dessa Nação, é que tive a oportunidade,
assessorando essas duas entidades, de ter contato
com o direito indigena e com as garantias que
as leis brasileiras dão aos índios, e os problemas
que os índios têm perante a lei brasileira.

Em função disso, pediram-me essas duas enti
dades para que eu viesse aqui relatar um pouco
dessa experiência e contar aos Constituintes a
vida jurídica do dia-a-dia, e o que acontece e o
que é necessário.

Por isso este meu relato é muito mais de expe
riência de vida, muito mais da experiência de um
advogado que tem tentado defender os direitos
indígenas e que não raras vezes tem encontrado

intransponíveis barreiras, porque a própria lei bra
sileira restringe a possibilidade dessa defesa.

Já que é um contar de experiências, gostaria
de abrir com a frase de um indio e que na verdade
me foi uma grande e profunda aula de direito.
Estava, eu justamente a pedido da Comissão Pró
índio de São Paulo na área do Gavião, no sul
do Pará, discutindo um problema gravíssimo, on
de uma área estava sendo inundada pela represa
de Tucuruí - área indígena e - justamente na
construção da barragem, uns pilares da barragem
se sentavam na montanha que dava nome à área
e que era sagrada ao grupo Gavião. E como não
havia defesa possível dessa montanha sagrada,
porque a leibrasileira não garantia nenhum direito
ao sítio sagrado, tentava eu explicar isso ao índio
Tanharé. E depois de muita tentativa de explica
ção do que era lei, como era a lei, porque a lei
não dava esse direito, ele me perguntou: "Essa
lei que você fala não é uma invenção dos bran
cos?" E eu, depois de toda a minha formação
jurídico-positivista, acabei tendo de reconhecer
que realmente aquela lei era uma invenção dos
brancos. E ele respondeu: "Pois, então, o direito
a essa montanha é um direito que nós, como
Naçãq Gavião, temos. Os brancos que inventem
uma 1'5i, que reconheça esse direito". E acho que
é essesexatemente o argumento da Constituinte.
A Nação brasileira inventa uma lei que necessa
riamente tem que reconhecer os direitos dos ín
dios. E isso tem sido talvez um dos maiores pro
blemas que tenho enfrentado no dia-a-dia nade
fesa dos direitos índigenas.

Infelízmente, muitas vezes o direito não é reco
nhecido porque não é estabelecido na lei. O que
temos de fazer é que transpareça claramente nes
sa nova Constituição o fato de que os direitos
dos índios são anteriores a própria lei e têm ori
gem na própria existência dos índios, na sua for
mação social, na sua existência enquanto socie
dade, enquanto povo, enquanto Nação. Isso pelo
simples fato da sua organização social não ser
uma organização estatal, e não estar assentada
na lei escrita, não significa que não haja para
esta Nação direitos recíprocos entre eles e direitos
à terra, à vida e à cultura.

Nesse entendimento é básico e fundamental
que o respeito às nações indígenas, o respeito
ao conjunto do que chamamos de grupo indige
na, seja não apenas aqueles meros estabeleci
mentos legais. Apenas quando se diz que a terra
é garantida na medida em que for localizada: ape
nas quando se diz que uma montanha sagrada
ou um sítio onde enterram seus mortos será ga
rantido se houver lei que o respalde.

Essas coisas devem ser garantidas e reconhe
cidas na Constituição brasileira, pelo só fato de
estarem embutidas na cultura indígena daquele
povo, naquele local e naquele momento.

É uma tradição do Direito brasileiro o entendi
mento de que esse direito é originário, de que
o direito dos índios venha antes da lei.Mas embora
seja uma tradição das Constituições e mesmo
antes das Constituições, das normas, desde o
tempo da colônia, essa tradição quando encontra
os tribunais e por ela não estar clara e decidida
mente posta em texto, os tribunais têm dado en
tendimento diverso. Porque os tríbunaís brasilei
ros, até pela formação que temos nas escolas
jurídicas, têm uma formação positivistano sentido
de que só há direito quando a lei o estabelece.
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Dentro dessa idéia de que é necessário defen
der os direitos indígenas por eles mesmo anterio
res e, portanto, de preexistir a conceituação legal,
é necessário estender não apenas o direito às
terras, mas o direito à cultura, aos usos, às tradi
ções e à lingua. Acho que esses aspectos desses
direitos à vida indigena, ao modo de ser indígena,
já bem tratados por D. Erwin.Mas é fundamental
que se entenda o que é terra indígena. É funda
mental que quando se estabelece o direito à terra
indígena, se estabeleça com clareza o fato de que
a terra indígena, como dizia D. Erwin Krautter,
não é uma fazenda de índios.

Se nós temos um conceito de terra urbana,
que é um lote exclusivopara moradia, e não incluí
mos na propriedade urbana, nem o lugar por onde
caminhamos, nem o lugar por onde passeamos,
nem o lugar onde plantamos nossas árvores, nem
o lugar onde enterramos nossos mortos, nem
o lugar onde veneramos nossos deuses - os
índios assim entendem as suas terras. Se uma
fazenda de um fazendeiro capitalista não inclui
a estrada e nem o cimitério e, nem sequer tem
lugares especiais sagrados onde o fazendeiro
mantém, pelo simples respeito, aquele lugar, os
índios incluem isso como suas terras.

Mas se fosse apenas isso, se fosse apenas a
inclusão de lugares de diversão, dos lugares de
prece, dos lugares onde enterram seus mortos,
as terras indígenas podiam ser colocadas apenas
aquelas terras onde se produz e se trabalha. E
as terras sagradas, as terras dos mortos, as terras
dos deuses e as terras dos passeios e das diver
sões, poderiam, talvez, ser outro tipo de proprie
dade, que servisse não só aos índios, mas servisse
a toda a população. Não é bem assim. Todos
esses conceitos que acabo de emitir:de diversão,
de passeio, de adoração aos Deuses e de venera
ção aos mortos, são conceitos baseados e funda
dos na nossa cultura. Se interpretarmos isso a
partir da cultura indígena, a partir dos usos, costu
mes e tradições indigenas, por certo outro será
o resultado. E, na verdade, se damos mais valor
à terra que produz, com certeza os índios darão
mais valor às suas terras mais sagradas. Se nos
interessa a produtividade da terra, com uma pro
dução de excedente, aos índios lhes interessará
mais aquelas terras onde são capazes de colher
as suas flechas. E assim o conjunto das terras
indigenas, onde os índios pescam, caçam, vivem,
produzem, e são capazes de, no dia-a-dia, repro
duziro seu modo de vida, reproduzir a sua cultura,
se isso é terra indígena, não é possível estabele
cermos a sua fixação a partir de critérios estabe
lecidos no Direito Agrário brasileiro. Não são os
módulos rurais e tampouco serão os príncípíos
urbanos de apropriação do solo. É claro que já
existe, aqui, e imediatamente nos revela que a
questão da terra indigena é um capítulo especia
líssimo do Direito brasileiro. Um capítulo onde
o Direito Agrário não é suficiente para responder
e onde o Direito Civil é impotente para dar solu
ções. E isso se dá, não apenas pelo seu conceito;
não apenas porque o Direitobrasileiro é absoluta
mente incapaz de responder como se preserva
uma montanha sagrada dos índíos Gavião, às
margens do rio Tocantins. Mas também porque
sequer o Direito brasileiro é capaz de dar uma
suficiente de como se transmite a propriedade
de uma terra indígena.

Que direito se exerce e pode se exercer sobre
a terra indígena? Será o Direitoprivado, entendido
à nação indígena como uma pessoa jurídica ou
será o DireitoPúblico, entendido à nação indígena
como uma pessoa de Direito Público, igual ao
Estado, um municipio ou a Nação?

É claro que o Direito privado não é suficiente,
é claro que o entendimento privado não é sufi
ciente pela só razão de que esse conjunto que
forma a terra indigena não se transmite individual
mente. Uma família indígena, os filhos de uma
família indígena, terão tanto direito a terra indíge
na, quanto os filhos de outra família, ainda que
uma tenha cinco filhos e a outra apenas um. Não
há uma hereditariedade no Direito, não há uma
transmissão por sucessão do direito, além disso,
as terras são invendáveis e intransferiveis,porque
pertencem à própria essência dessa terra, o uso
específico, segundo a cultura indígena. Se ela não
é uma terra privada, ela há de ser, na posição
antagônica ou antinômica do Direito brasileiro,
uma terra pública. Mas a terra pública tem algu
mas características que não respondem às neces
sidades das nações indígenas. Exatamente, por
isso, a tradição Constitucional brasileira tem sido
no entendimento de entregar aos índios, o con
ceito civil de posse; entregando-lhes uma posse,
que não possa de maneira nenhuma ser modifi
cada ainda que a propriedade não seja indígena.

E essa solução anterior, era possível a partir
do entendimento de que a terra indígena tem
como direito, o direito à propriedade à terra indí
gena, originária dos povos indígenas, no sentido
de que não é estabelecido em lei.

A Constínnção de 67, modificada em 69, traz
a novidade de colocar a terra indígena como pro
priedade da União. Isso é apenas um acréscimo
na concepção da terra pública. Isso é apenas dizer
que a propriedade da terra é despida de qualquer
característica. Ela não pode ser exercida, por
quem a detém. Isso deve ficar ainda mais claro
na redação da nova Constituição.

Deve se observar também que a tendência do
Direito moderno, de estabelecer a propriedade,
fundada e baseada num mundo social, e que a
terra indígena, por seu próprio conceito, por sua
própria especificação imediata como ela é usada,
se reveste dos mais profundos usos sociais possí
veis. Uso social não apenas no sentido de que
ela é usada em beneficio da sociedade toda, por
que os índios não usam a terra como uma explo
ração para excedentes, mas apenas para repro
dução local. Acima de tudo ela é social, no sentido
de que os índios a utilizam socialmente como
comunidade. Elas pertencem a uma comunidade
e são usadas como comunidade. Nesse tipo a
comunidade indígena é muito mais social, tem
o uso muito mais social da terra do que tem
qualquer cooperativa ou qualquer organização
coletiva.

Se entendermos as terras indígenas fundadas
nos usos, costunes, tradições indígenas e enten
demos que esse díreito independe da lei,e estabe
lecemos na Constituição de que esses direitos
antecedem, precedem' a própria lei e que não
é necessário sequer a formulação de leis para
garanti-los, é, porém, absolutamente necessário
que a lei se estabeleça e que esse direito se pre
serve. Porque muitas vezes essa questão do direito
originário dos direitos indígenas em geral, a ques
tão de que os índíos têm previamente direito antes

da lei, recente, a possibilidade de uso absoluto
pelos índios, inclusive em contratos danosos a
sí e à cultura. Contra isso o Estado tem que coibir.
a Estado tem que limitar a possibilidade de entra
das em terras indígenas por invasão ou a explo
ração à terra indígena. E a lei tem que estabelecer
como serão dadas essas garantias. Mas essas ga
rantias tem que ir até o ponto exato onde não
haja intervenção, ou seja, o Estado tem que ser
entendido como um aparelho protetor, e apenas
protetor. No momento em que ele passa barreira
e passa a ser um aparelho interventor, ele está,
evidentrnente, ultrapassando os limites das garan
tias constitucionais às terras e aos usos e costu
mes e tradições indígenas.

É necessário que se estabeleça, já, na Consti
tuição, a possibilidade de defesa desses direitos
originários e eu digo com a experiência pessoal
e a experiências de muitos-vezes nós nos vamos
irriPossibUitadosde agir, porque não há reconhe
cimento de direitos; o direito de ação é dado a
poucas pessoas na questão indígena. É dado, ho
je, legalmente, às nações indígenas, mas essas
nações, muitas vezes, não têm sequer condição
de constituir um advogado, como é o caso especi
ficamente, da nação lanomanl, cujo entendimento
da língua brasileira, para não dizer do resto da
cultura, os impede de sequer contratar um advo
gado para impor-se com uma defesa judicial de
suas terras ou de seus direitos ameaçados ou
seus direitos violados. Por isso, é necessário que
se dê garantias a que organizações índias não
específicas, por exemplo, a União das Nações In
dígenas ou de outras organizações que se formem
de índios, possam ingressar em juízo, para fazer
com que o Judiciário se manifeste em agressões
a direitos indígenas. É necessário, também, que
se dê, dentro da estrutura do Estado brasileiro,
possibilidade de que essa estrutura se movimente
por si em defesa dos direitos. E nós entendemos
que para movimentar-se por si, dentro do Judiciá
rio, ninguém mais do que o Ministério Público
é capaz de fazê-lo. Então, é necessário que a
Constituição dê atribuições diretas ao Ministério
Público para que exerça, de forma obrigatória,
a defesa dos direitos indígenas quando violados
ou quando denunciada a sua violação.Além disso,
a proteção do Estado deve se estender à saúde
a à educação, assim como se estende a todos
os brasileiros, mas de forma especial. Porque se
a todos os brasileiros a profilaxia é necessária,
as temas, aos grupos indígenas, ela passa a ser
ainda mais necessária, na medida em que o con
tato com o branco leva, de forma desastrosa, en
fermidades que não existem nas áreas indigenas.
E, contra isso, o Estado tem que estar permanen
temente em prontidão, não permitindo que o ex
terrnínío de grupos indígenas continue existindo
pela inseminação de germes e de doenças que
não existem nas ruas regiões.

Se a nova Constituição, ou a nova lei que está
sendo inventada para o Brasil, no dizer do índio
Vaiaré, puder dar essas garantias de fazer com
que as nações indígenas venham a ser efetiva
mente respeitadas neste País, nós estamos cum
prindo com a missão de resgate. A Nação brasi
leira começa a se resgatar de todos os maltrates,
e genocídio que cometeu nesses últimos 400
anos. Se a idéia da defesa, do entendimento de
que os direitos dos índios são originários prevale
cem ou são anteriores à lei é uma idéia que deve
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ser marcada, ela não é uma idéia nova. Na Verda
de, Bartolomeu de las Casas já diziada existência
dessas nações diferenciadas, com direitos dife
renciados em 1530. Desde 1530, portanto, a so
ciedade brasileira tem a obrigação de ter essa
consciência. O extermínio, o massacre, o geno
cídio, se deu de forma consciente. É hora de,
conscientemente, revertermos o processo e en
contrarmos uma solução para fazer deste País
um país em que índios possam conviver com
a sociedade branca. E ao viverem as duas socie
dades juntas possa dar a possibilidade de que
os índios não entrem na sociedade branca de
um modo mais feio e mais nefasto, que é a margi
nalidade, mas que os índios possam até entrar
em nossa sociedade, integrar-se com ela, mas
integrar-se com a dignidade de um povo, inte
grar-se com a dignidade de nação. E isso que
nós esperamos dos Constituintes e temos certeza
de que a qualidade dos Constituintes que se apre
sentam assim o fará. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Comuni
camos a presença honrosa, em nosso plenário,
de S. Ex' o Sr. Senador Severo Gomes, membro
suplente desta Subcomissão e Relator-Geral da
Comissão Maior Da Ordem Econômica. Nesta
condição, convidamos S. Ex"a fazerparte da Mesa
dos trabalhos.

Concedo a palavra ao Constituinte pelo Estado
:lo Rio Grande do Sul, Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL
Del mar las vieran lIegar
Los hermanos emplumados.
Eran los hombres barbados,
A la profecia esperados,
Oirse la voz dei monarca
De que Dios habia lIegado.
Ellos abriran las puertas
Por el temor ai ignorable,
Vieran montados en bestias
Como demonios deI mal.
Vieran con fuego en sus manos
Ycubiertos de metal.
Por el valor de unos cuantos
Se los opusese resistencia.
AIverlo correr la sangre,
Se ensangrentaram de vergüenza,
Porque los dioses no comen
Ni gozan com lo robado
Ycuando nos dimos cuenta
Ya todo estaba acabado.

Este é um dos tantos lamentos da História das
Américas que começou tão fantástica antes de
Colombo, e que morreu tão trágica no primeiro
século do colonialismo americano.

Eu teria uma pergunta a fazer: sabemos que
o choque maior é o da visão de poder e da visão
de posse. Sabemos que, hoje, só existe uma raça
que não tem representação na Organização das
Nações Unidas, justamente a raça que, em termos
de bondade, de aceitação de justiça, era a mais
avançada de todas. Sabemos que os genocídios
sempre se fIZeram também ao arrepio da lei. Sa
bemos que só no Rio Grande do Sul, segundo
Moisés de Westfalen, de 1911 para cá, foram eli
minados 49.950 mil hectares de terra dos índios,
quando já se os protegia, já se os defendia. E
sabemos algo mais grave; sabemos que o que
resta, no Sul, são as marges do RioUruguai, justa-

mente margens que serão alagadas por barragens
onde, como macacos, como tucanos, como árvo
res, serão afundados, também esse espécime ani
mai que, por nós, pela nossa civilização é tido
como não racional e, por isso, tem sido morto
e assassinado sempre. Sabemos - falou-se mui
to bem - que a partir de 1530 já o extermínio
foi consciente. Em 1555, já estourou, eclodiu a
Confederação dos Tamoios, ali no Estado de São
Paulo, não lá em Porto Seguro. Sabemos muito
bem o que foi o extermínio a partir dos bandei
rantes. Os bandeirantes de Piratininga, de um la
do, e os encomendeiros espanhóis de outro lado.
Não vemos um caminho de resgate que não seja
deles mesmos. Então, aí cabe a minha pergunta:
nós sabemos que o Canadá deu passo histórico
na Históriada humanidade, mudando a sua Cons
tituição, dando soberania e terra soberana - não
se dá soberania sem espaço - aos esquimós
e uma outra província, um outro Estado aos Peles
Vermelhas. Como V.Ex' veria a possibilidade de
um Estado Indígena, soberano, onde até eles ti
vessem o direito de quebrarem a cara, mas de
construírem o seu caminho; onde efetivamente,
as fronteiras fossem respeitadas? Como V. Ex"
veria a possibilidade de criarmos um Estado Indí
gena soberano, onde eles também pudessem ter,
criar o seu Poder Judiciário, na sua defesa?

O SR. CARLOS MARÉS - Eu acho que as
colocações do Constituinte são muito claras e
uma análise muito profunda do que é a história
da dominação, nesses últimos tempos. Eu acho
que o Constituinte levanta, principalmente nos
nossos Estados do Sul, a história da nossa vergo
nha, que culmina, nesse segundo quartel do Sé
culo XX, o exterminio completo dos xetá, do no
roeste do Paraná. Mas eu concordo integralmente
com o nobre Constituinte. As nações indígenas
são nações, e, portanto, elas não têm nenhum
poder fora delas. O poder que existe é um poder
dentro delas, é um poder que existe na sua estru
tura social. Então, não há poder de fora e, portan
to, não compete a nós, como brasileiros, como
formadores desta Nação, que há 500 anos vive
mos aqui, estabeleceras normas de convíviointer
no dessas nações indígenas ou a forma como
essas nações poderão se integrar à grande Nação
brasileira. Eu acho que esse é o problema chave
da questão. Agora, para falarmos a partir daí, de
uma soberania das nações indígenas, existem uns
complicadores que dificultam extraordinariamen
te esta solução. O primeiro complicador é a exis
tência no Brasilde mais de 180 nações díferentes,
com outros costumes e tradições diferenciados
e, em grande parte ...

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL-Forma
riam municípios e regiões?

O SR. CARLOS MARÉs - Pois é, mas seriam
sempre ilhas, seriam ilhas de difícil ajustação. Mas
o problema ainda não é só esse. Se nós tomarmos
as nações maiores, as nações ainda mais preser
vadas na sua cultura, essas nações, a sua própria
constituição cultural, social, não admitem, não
é necéssário sequera existência do Estado. Então,
por não haver a existência do Estado é difícil a
organização interna e o próprio conceito de terri
tório de algumas dessas _nações; é um conceito
muito difuso, muito diluído, exatamente por se
rem nações que ainda necessitam de um território

para se locomoverem muito rapidamente, com
algum grau de serem nômades. Eu acho que
temos que respeitar essas nações como nações
autônomas, como nações Independentes, como
nações que vão encontrar o seu próprio caminho.
Porém, se retirarmos a proteção do Estado brasi
leiro, entregaremos essas nações, com todas as
suas riquezas - e isso é o problema mais grave
porque se elas não tiverem riquezas internas não
seria problema, mas com todas as suas riquezas
é difícil- à rapina internacional. Então, o grande
problema é saber qual é a rapina mais grave,
a rapina nacional ou a rapina internacional? Eu
acho que a rapina nacional tem sido absoluta
mente nefasta, absolutamenteviolenta,mas tenho
esperança de que - até pelo entendimento disso,
até por tentar resgatar todo o mal praticado no
Sul - ainda consigamos, como Nação, segurar
e proteger as nações do Norte. Acho, porém, na
minha opinião pessoal, de que o Estado brasileiro
deveria caminhar rapidamente e incentivar a orga
nização e a independência das nações indígenas,
a tal ponto que elas possam, como conjunto de
nações - são 180 nações - compor uma espé
cie de Congresso Indígena que tenha relaciona
mento com o Estado. Então, no meu entendi
mento utópico e futuro o Estado brasileiro teria
aqui ao lado deste Congresso, um Congresso Jnd(..

gena. Um Congresso que se reuniria períodíce
mente e que se relacionaria com o Estado. Acho
que isso cabe na discussão da Constituinte. Não
sei que viabilidade teria, mas isso é um problema
dos Srs. e não o meu.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Aqui,
ontem, eu dei uma sugestão de norma constitu
cional, criando-se o Estado indígena. E venho
pensando muito até antes de saber o caso do
Canadá, quando um antropólogo do Canadá, que
estava no Rio Grande do Sul veio me procurar
e parabenizar por uma idéia dentro de um Con
gresso gaúcho em que apresentei, anos atrás,
a idéia de se criar o Estado indígena. Mas pensan
do devagar, pensando mais, eu concordo em par
te, com a sua idéia e, por isso, eu imagino esse
Estado indígena, não tanto como uma geografia
única, onde todas as geografias existentes nos
dias de hoje, sob o rótulo de reservas indígenas,
formariam esse Estado da nacionalidade indígena
e, ai sim, por essa idéia, eles teriam no seu todo,
essa representatividade permanente com o Go
verno e me parece que, a partir daí, há condições
de se controlar a rapina externa e inclusive a inter
na, com muito mais autenticidade, com muito
mais presteza do que nos moldes paternalistas
e protecionistas que acabam com o que nós esta
mos vendo ao longo dos anos.

o SR. RELATOR (AlceniGuerra) - Dr. Carlos,
gostaria que V. S· aprofundasse um pouquinho
a sua afirmação feita, en pauant, sobre o papel
do Ministério Público na defesa dos interesses
indígenas.

O SR. CARLOS MARÉS - Constituinte Alceni
Guerra, a idéia que temos do Ministério Público,
na verdade, é uma idéia de que o MinistérioPúbli
co seja muito amplo na defesa geral do direito

-de todos os brasileiros. Mas acho que na questão
indígena, o Ministério Público devia se preparar
para defender todas aquelas ameaças ou efetivas
agressóes a qualquer direito indígena, seja ele
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contra terra, contra a pessoa, ou contra as nações,
etc. Vamos dizer o que ocorre; é que os índios
não têm, salvo exceções, evidentemente, condi
ções de eles mesmos recorrerem as Juízo, porque
a justiça no Brasil é uma justiça cara e não raras
vezes distante, principalmente de onde estão os
índios. E, nós, entidades de apoio aos indíos, te;
mos muita dificuldade de ingressar em juízo. E
inviável, não há possibilidade juridica de ingres
sarmos em juízo salvo na defesa do direito indíge
na mas, o direito concreto, na agressão concreta
ao direito indígena, não temos como, nem instru
mento capaz a não ser pedindo ao próprio Estado
que intervenha. Mas o Estado intervem ou não
de acordo com a sua possibilidade política. Nada
mais do que isso. Então, fica uma limitação efetiva
na atuação do Estado. Então o que propomos
é que haja no Ministério Público uma obrigato
riedade de intelVir no caso de agressões a qual
quer direito indígena. E, naturalmente, possibi
litaria, aqui, aos índios ou às organizações de
apoio ou- qualquer cidadão denunciasse essa
agressão ao MinistérioPúblico. E o MinistérioPú
blico,de fato, preparado para isso, pudesse recor
rer a juízo ou até mesmo fora de juízo. Estamos
falando em juízo porque é a questão mais cabível,
mesmo repartições públicas, na esfera adminis
trativa, o Ministério Público requerer condutas,
normas, ou coisas das repartições administrativas
no sentido de suprir essa agressão ou essa falha
do serviço público aos índios. Porque o Ministério
Público, é o único órgão capaz de fazer isso. Por
que se passarmos nas Defensorias Públicas, pro
vavelmente esta Constituição nova regulará de
forma mais efetiva; as Defensorias Públicas são
criadas com a intenção da defesa do direitoindivi
duaI.Aidéia é a defesa do direito individual,contra
a agressão ao direito individual. Ao contrário, o
Ministério Público, tem a função de defesa do
direito público permanentemente. A sua função
é a defesa do direito público, como ele é o fiscal
da lei, o defensor da justiça, abstratamente, ele

·também é o defensor dos direitos públicos. E
como consideramos que os grupos de índios são

.de direito público porque a função exatamente
é o direito de vida do índio, é o direito de uma
coletividade, estava muito mais ligado a questões
do MinistérioPúblico do que propriamente da De
fensoria Pública.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Benedita da Silva.

A SRA CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- E até com um sentimento profundo de enten
der a mente humana, com relação ao amor ao
próximo. Porque nós sabemos que a comunidade
indígena está numa fase de extinção, por omissão
da sociedade, e. porque as políticas implemen
tadas, até então, não têm atingido, a níveldo direi
to humano, a comunidade indígena. Eu até fico
pensando a nível de especulação imobiliária, na
favela. Ela é como os recursos minerais para a
comunidade .indígena. Porque nós percebemos
que a comunidade sempre que vai discutir a ques
tão indígena, esbarra na questáo do subsolo. E
até o Constituinte já colocou, e é importante, nós
pensarmos que devemos considerar essa Nação
nesse Território brasileiro com todas as suas re
servas, seus hábitos, costumes, cultura, enfim, tu
do aquilo que é direito de cada um. Eu acredito
que os recursos minerais, que têm sido a nível

de interesse político, representam uma das condi
ções impedítivas de que se tenha uma política
voltada para esta comunidade. Nós sabemos que
isto serve a grandes interesses de capitais interna
cionais, e é uma questão que não podemos deixar
de lado; não podemos tratar da questão do solo,
sem a questão do subsolo, porque estão juntos,
e eu acho que o subsolo tem se constituído, real
mente, na grande oposição a que se tenha um
projeto que atenda essa comunidade. Então, nes
te sentido, eu penso que devamos, na discussão
da demarcação, ter essa questão da posse perma
nente da comunidade indígena. Não dá para que
ela fique nessa instabilidade, comoo faveladoque,
de repente, a nível do interesse imobiliário, ele
é removido. Parece que o exemplo não é parecido,
mas estamos falando a questão de riquezas, e
há uma riqueza humana nas nossas favelas.
Quando eu passo pela Avenida Atlântica e pela
Urca - sou do Rio de Janeiro - fico pensando
quando ali tinha índio, e quando eu vejo aqueles
grandes prédios, muitos automóveis, uma praia
linda, eu fico pensando como a especulação che
gou ali,como a comunidade indígena tem sofrido
durante esse processo. Hoje,ela tem esse grande
obstáculo que é realmente os recursos minerais.
Então, neste sentido, eu acho que devamos traba
lhar um pouco a nivel dessa permanência da co
munidade, dessa posse permanente da comu
nidade indígena. E uma outra coisa é fazer com
que ela tenha realmente direito de usufruir dessas
riquezas, porque essas riquezas naturais são bem
conservadas por eles, muito bem tratadas por eles
e, no entanto, eles nem sequer usufruem delas
na medida em que esse subsolo é explorado. En
tão, neste sentido, eu gostaria que pudesse colo
car, a respeito da questão do subsolo, como está
sendo tratado a nivel de permanência da comu
nidade na sua terra. É esse reconhecimento e
essa dívida que nós temos para com a comu
nidade indígena, até muito mais do que para a
comunidade negra que até teve uma certa con
quista, pelo menos, a níveldo domínio da lingua
gem do dominante e pode colocar o repúdio e
a violência que ela vem sofrendo. Realmente, eu
gostaria que pudesse enfocar um pouquinho para
ver a quanto anda essa discussão.

oSR.CARLOS MARÉS - AConstituinte Bene
dita da Silva tocou num ponto muito interessante
de que nós podemos remeter alguns estudos
mais momentãneos. A questão mineral, em terra
indígena, é recente, não é tão antiga, mas os índios
não são explorados recentemente; são mortos e
exterminados há muito mais tempo. No começo
eu acho que quando havia uma tentativa de escra
vização do homem, uma busca contra o homem
- o índio, pessoalmente. Terminado isso e proi
bida a escravidão no Brasil etc., chegaram depois
todas as proibições a respeito da escravidão, de
pois que o índi,O, especificamente do negro tam
bém, já tinham sofrido todas as violências possí
veis, já sobravam poucas violências para sofrer.
A partir daí a terra indígena é que passou a ser
visada na produção propriamente, a madeira indí
gena - os nossos pinheirais e as terras para plan
tação de produtos que não tinham nada o ver
com isso. Só depois disso, é que se começou
a pensar na proteção das terras indígenas. E, hoje,
a busca é pelo minério. Eu acho que a idéia de
se separar o minério é outra coisa, vamos re~rvar

as terras indígenas e o rnínéríoe vamos deixar
para explorar quando for necessário. Daqui há
alguns anos nós estaremos com uma nova Cons
tituinte discutindo a necessidade, já estabelecido
o fato de que a exploração do minério em terras
indíg~nas tem que sér proibida mas já com outro
problema, porque será outro o interesse sobre
as terras indígenas. Então a Constituinte tocou
num ponto fundamental que é a questão da explo
ração mineral em terra indígena, e que hoje está
acontecendo. Hoje os Yanornani não conseguem
a demarcação de seu parque, e há todo um movi
mento em tomo disso, porque é exatamente para
azar deles, que dentro das suas terras existem
reservas minerais. Para eles não vale nada, eles
não têm nenhum interesse naquilo hoje, mas a
cobiça nacional e internacional naquelas reservas
fazem com que eles sofram a não demarcação
das suas terras. Então, eles estão sendo invadidos,
oprimidos. Se deixar que as coisas aconteçam,
eles serão exterminados, a partir de um interesse
externo a eles.

Então, eu acho que essa nova Constituição tem
que enfrentar esse problema com certo rigor. No
meu modo de entender, essas reservas minerais,
em áreas indígenas, deveriam ficar intocáveis, elas
deveriam servir de reserva para o Brasil e para
os índios por muitos anos. Acho que nós vamos
ter o depoimento do Presidente da CONAGE
Coordenação Nacional de Geólogos - que trará
uma proposta dos geólogos a respeito disso. Mas
eu acho que a proposta da CONAGEabre possibi
lidade de mineração em terras indígenas, depen
dendo de certas condições especialíssimas, no
meu modo de ver, isso deveria ser vedado, não
deveria haver simplesmente exploração, o que es
tá no subsolo dos índios não existe,Está comple
tamente vedada a exploração. Por quê? Porque,
como foi dito, ninguém mexe no subsolo sem
mexer no solo; é impossível cavarmos sem mexer
no que está em cima.

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) -Com a pala
vra o Constituinte José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Gostaria, porque sei que logo em seguida
teremos a palavra do Dr. Vanderlino Teixeira de
Carvalho, Presidente da CONAGE,da Coordena
ção dos Geólogos, a nívelnacional, mas eu gosta
ria de aproveitar a ilustre presença do nosso Rela
tor da Ordem Econômica, Constituinte Severo
Gomes, e com receio de que S. Ex" saia devido
ao problema de tempo, antes da apresentação
do Dr.Vanderlino,eu gostaria de endereçar a mes
ma pergunta da Constituite Benedita da Silva,ao
nosso Senador ilustre.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: como anunciou
o Dr,Marés, nós teremos brevemente a exposição
do representante da CONAGE. Nós já tivemos
contatos e discussões a esse respeito e sempre
se lembrava de que é muito difícil se impedir,
de uma maneira absoluta, explorar em terras indí·
genas, na medida em que amanhã haja um bem
qualquer que seja essencial para atividade econô
mica do País. Então, estaria aí um primeiro princí
pio; a absoluta necessidade nacional, é que pode
ria determinar essa iniciativa, e não como hoje
em que nós temos 'Cassiterita no Brasil inteiro,
e os garimpeiros ainda querem entrar na terra'
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dos Yonomani para tirar a cassiterita que lá está.
Então, seria a primeira condição; só se mineraria
em terra indígena, só se tivesse lá um bem essen
cial ao funcionamento do País. Asegunda questão
é de que essa atividade deveria ser cercada de
todos os cuidados para que a ação da mineração
não causasse um dano demasiado. E, portanto,
só poderia ser feita essa atividade através do Esta
do, porque a empresa que fosse lá, ou atividade
estatal, teria em paralelo, também, uma política
com relação aos índios, e não um tipo de conces
são de empresa privada absolutamente desvin
culada desse tipo de preocupação.

Nos debates anteriores, surgiu a questão, que
além disso seria necessária uma aprovação do
Congresso Nacional, para que não ficasse dentro
da decisão de pequenos órgãos burocráticos que
amanhã, por circunstãncias diversas, inclusive,
pela corrupção, pudessem autorizar; seria neces
sária uma consulta ao Congresso Nacional. E há
uma última questão que sempre foi colocada,
e sobre a qual eu tenho muitas dúvidas, que era
a consulta à comunidade indígena. E as minhas
dúvidas vêm do seguinte: de que essas popula
ções são muito frágeis diante do contato com
o homem branco e podem se convencer, por
muitas razões, de que estariam fazendo um bom
negócio autorizando esse tipo de exploração, e
até pondo em cheque uma decisão do Congresso,
porque se eles aceitam, porque o Congresso não
vai autorizar? De uma certa maneira nós estaria
mos com uma situação semelhante ao que aqui
foi sugerido com relação à soberania de nações
indígenas, nações fracas, sujeitas a ameaças, à
ganancia intemacional, e diante dessa fragilidade
sempre ocorre a oportunidade do surgimento de
tantos "Galvéz, Imperador do Acre", dentro de
uma sociedade frágil, que vão perturbar mais ain
da. Até hoje nos debates que nós tivemos há pes
soas preocupadas com a questão indígena, como
os geólogos; a minha única dúvida dizia respeito
a essa questão da aprovação por parte das nações
indígenas, de que maneira isso poderia ser uma
arma usada contra os próprios índios.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Gosteríamos,
já de imediato, de agradecer ao Dr. Carlos Marés
a sua participação, honrosa participação para nós,
e convidar o Dr.Vanderlino, Presidente da Coorde
nação Nacional dos Geólogos, para também pres
tar ante esta Subcomissão o seu depoimento.

o SR. VANDERUNOTElXElRADE CARVALHO
- Sr. Presidente desta Subcomissão, Srs. Consti
tuintes, demais componentes da Mesa, Senhores
e Senhoras:

ACoordenação Nacional dos Geólogos, entida
de que congrega os geólogos do Brasil, vem, com
muita satisfação, prestar o seu depoimento' pe
rante esta Assembléia Nacional Constituinte, acer
ca de uma questão extremamente importante pa
ra toda a sociedade brasileira.

Neste momento, queremos elogiar o papel des
ta Assembléia Nacional Constituinte em permitir
que a população brasileira, a sociedade brasileira
tenha acesso aos trabalhos desta Assembléia Na
cional Constituinte, não somente apresentando
proposta, mas tendo depoimentos e participando
efetivamente dos trabalhos desta Assembléia.
Neste aspecto, eu acho que começa muito bem
esta Assembléia Constituinte em relação às de-

mais que se realizaram no País, tendo em vista
este aspecto particular.

A questão indígena, e aqui não venho dar esse
depoimento, não venho na condição de especia
lista da questão indígena: pouco entendo relativa
mente à complexidade da questão indígena. Vrn
falar especificamente de um tópico que envolve
a questão indígena que é muito ampla e com
plexa. Mas, como cidadão, como cidadão media
namente informado, tenho a lamentar, a angústia
e a tristeza, de ver o que a sociedade brasileira
fez a outros homens que biologicamente são
igualzinhos a nós, iguais, o único mal dessas cria
turas é ter uma cultura diferente da nossa, quer
dizer, somente não fizemos o extermínio físico,
mas estamos fazendo o extermínio cultural, que
me parece mais grave ainda do que o extermínio
físico. Então como cidadão, sinto uma angústia
dessa situação, eu ver, como por exemplo na se
mana que passou, o Estado do nosso Relator,
o Estado do Paraná, a televisão mostrando um
filme da década de 50 em que existiam centenas
de índios, e mostra agora 5 sobreviventes desta
Nação; de 30 anos, de centenas e centenas de
índios, somente restam 5 - quatro homens e
uma mulher, que já não estã mais na idade de
procriar. É dramática essa situação. Não pode
mos aceitar essa situação. Então, como cidadão
que não entende da questão indígena mas que
sente que alguma coisa deve ser feita, que temos
que barrar essa situação, é que eu me dirijo aos
Constituintes.

Em relação à questão mineral, nas nações indí
genas, a situação é extremamente dramática, a
cobiça que se faz com relação a essas áreas. Em
bora não seja permitida a mineração em áreas
indígenas hoje, e, de certa forma, a legislação
seja rigorosa em relação a essa questão, já exis
tem 5.387 alvarás de pesquisas, e a própria legisla
ção dizia que seriam dadas única e exclusiva
mente a empresas estatais. No entanto, depois,
inclusive que o atual Ministro das Minas e Energia,
Sr. Aureliano Chaves, no discurso de posse do
Diretor-Geral do DNPM praticamente tenha dito
que só haveria mineração em área indígena de
pois que se passasse por cima do cadáver dele,
praticamente ele disse isso, mas, no Govemo dele,
na gestão dele, no segundo semestre de 1985
foram concedidos 170 alvarás, de acordo com
trabalho feito pela Coordenação Nacional de Geó
logos. Então, desses alvarás, somente 10% são
de empresas estatais, 50% são de grandes grupos

. nacionais e 40% de empresas multinacionais. A
própria lei, os próprios decretos que foram criados
não são obedecidos. É dramática essa questão.
Chega-se a um absurdo a questão indígena quan
do se vê a falsidade, apegar-se a questões preten
samente técnicas e científicas parajustificar deter
minadas situações.

o Presidente da República, na sua boa-fé de
tentar resolver os problemas do País, convocou
uma reunião com empresários em ltatiba, a nata
do ernpresário brasileiro que supõe o mais bem
informado possível, para ajudar as questões deci
siva de resolver os problemas da Nação. E, no
entanto, conforme publicado pelo jomalista Cas
telo Branco, na Coluna do Cptelo, o jornalista
mais bem informado do País, naquela reunião
os empresários brasileiros teriam dito ao Sr. Presi
dente da República, entre outras coisas que vou

ler na íntegra: foi publicado no Jornal do BrasU
no dia 29-3-87.

"Juros e realismo na preservação de reser
vas indígenas, às quais para atender 200 mil
silvículas dispõe de área de 70 milhões de
hectares, enquanto toda a agricultura dispõe
de apenas 52 milhões de hectares. Atenção
para a exploração racional das jazidas de ou
ro, da Calha Norte, superiores às da Africa
do Sul."

E critica o Ministro da Saúde, segundo o relato.
Ora, dizer a um empresário, e ter a coragem

de dizer ao Presidente da República que na Calha
Norte tem reservas de ouro superiores às da África
do Sul, isso é uma irresponsabilidade da maior
grandeza. AÁfrica do Sul detém 70% da produção
mundial de ouro, e 70% das reservas de ouro
conhecidas no mundo.

Então, é dito tudo superficialmente, denotando
uma perspectiva de ter reserva de ouro na região
da Calha Norte, agora vêm dizendo que são supe
riores às da Africa do Sul. Isso é uma irresponsa
bilidade. Devia pedir-se a esses empresários, a
essa nata do empresariado brasileiro, de ter digni
dade de serem mais responsáveis e se basearem
em dados efetivamente técnico-científicos que
demonstrem que naquela região tem mais de
70% das reservas de ouro do mundo. Isso é uma
irresponsabilidade. Falo em nome de uma comu
nidade especializada no assunto. Ainda mais. A
perspectiva geológica de que efetivamente exista
ouro naquela região é de um tipo de jazimento
diferente dos da Africa do Sul que, efetivamente,
tem enormes reservas. Então, é muito importante
ficar caracterizado isso. É outro tipo de depósito
que efetivamente é muitd promissor e importante,
mas é totalmente diferente da África do Sul que,
efetivamente, tem demonstrado, a nível mundial,
ter grandes reservas de ouro.

Então, isto demonstra' a cobiça nessa área; já
através de dados falsos, dados que não existem
ainda, se joga o Senhor Presidente da República,
e se efetivamente existissem mais de 70% das
reservas do mundo, naquela região, realmente
o Presidente da República estaria preocupado, co
mo toda a sociedade brasileira. Mas é uma dado
falso de que não existe ainda comprovação. Desa
fio aos empresários que demostrem que existe,
naquela região, mais ouro do que na África do
Sul. Provavelmente, tenho certeza, de que não
conseguirão dernonstré-lo.

Então dentro dessa questão complexa, que é
a questão indígena, temos esse fato específico
da mineração em áreas indígenas.

A Coordenação Nacional dos Jovens, discu
tindo essa questão, formulou uma proposta con
creta no bojo das demais, referente ao setor mine
ral para a Assembléia Nacional Constituinte. E
aqui vamos discutir, especificamente, a questão
da mineração em áreas indígenas.

A fase da formulação de nossa proposta foi
no sentido de que os povos indígenas fossem
efetivamente tratados como minorias nacionais.
Estas, por sua vez, existem em vários países do
mundo, centenas de minorias que conseguiram
resolver, equacionar um relacionamento sadio,
democrático com suas minorias nacionais. Os
índios, efetivamente, são uma minoria nacional
e deve haver um relacionamento do povo brasí-
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leiro com relação a ela, de forma democrática
e sadia. Então, a nossa proposta é no sentido
de que eles sejam realmente considerados como
minoria nacional com um relacionamento espe
cial, com uma elevada dose de autonomia. Não
estou, aqui, defendendo a autodeterminação de
que eles tenham forças armadas, que tenham
politica externa, etc, o que defendo é que tenham
um elevado grau de autonomia e um bom relacio
namento com o Governo brasileiro. Com relação
à questão mineral, o nosso relacionamento feriu
se em duas mãos Se, eventualmente, o Brasil
necessitasse, em caso extremo, de um bem mine
ral existente em área indigena, consultaríamos
aquele povo indígena, dizendo: "Olha, necessi
tamos disso. O que vocês acham? Vocês permi
tem que aproveitemos disso?" Ao passo que a
eles caberia o mesmo direito. Se houver reservas
minerais em suas terras e quiserem explorá-Ias,
aproveitá-Ias, também consultariam ao Estado
brasileiro a respeito dessa possibilidade.

As terras ocupadas pelos índios são inalie
náveis e serão demarcadas, a eles cabendo
a sua posse permanente, ficando reconhe
cido o seu direito ao usufruto exclusivo das
riquezasnaturais do solo e do subsolo e todas
as utilidades nelas existentes.

Esta é a proposta da Comissão Afonso Arinos.
Achamos que somente isso não é suficiente, por
que poderá ensejar que a legislação ordinária,
depois, permita o aproveitamento mineral em ter
ras indigenas

A nossa proposta é a seguinte:
Parágrafo único - Fica declarada a nulida

de de quaisquer direitos minerários referen
tes ao subsolo das terras ocupadas pelos in
dios.

Isso é muito importante, se o Poder Constituinte
tiver a prerrogativa de revogar eventuais direitos
anteriores existentes naquela área, de limpar
áreas. Agora é que vem a questão delicada que
é a seguinte:

Excepcionalmente, a pesquisa e lavra de
recursos minerais em terras indígenas, pode
rão ser feitas como privilégio da União 
quer dizer,não seria permitido nenhum inte
resse empresarial na questão - "sem qual
quer interesse empresarial, quando haja rele
vante interesse nacional, assim declarado pe
lo Congresso Nacional,para cada caso, espe
cificamente, desde que inexistam reservas
conhecidas e suficientes para o consumo in
terno economicamente aproveitáveis da ri
queza mineral, em questão, em outras partes
do território brasileiro com a devida aprova
ção da respectiva comunidade~dígena.

Parágrafo:
No contexto do mapeamento geológico do

País, a União poderá estender sua execução para
as terras indígenas com a devida aprovação das
entidades representativas nacionais das comuni
dades indígenas.

Parágrafo:
A pesquisa e lavra de que fala este artigo tam

bém poderão acontecer para qualquer bem mine
ral, desde que solicitadas pela respectiva comu
nidade indígena e aprovadas pelo Congresso Na
cional, sendo realizadas pela União sem interesse
empresarial.

Art.
O lucro resultante da lavra de bens minerais

em terras indígenas será integralmente revertido
em benefício das comunidades indigenas.

Justificação

A História brasileira é testemunha do trágico
destino que foi dado aos silvícolas nacionais em
face do choque cultural ocorrido em face da ex
ploração desenfreada das riquezas existentes em
terras indigenas, com uma população estimada
em cerca de 6 milhões de pessoas em 1500,
reduzindo-se para 220 mil,caracterizando um ver
dadeiro genocídio em menos de 500 anos de
convívio. Reverteresta terrívele desumana cadeia
de extermínio é tarefa urgente e prioritária de to
dos aqueles que defendem a liberdade, a demo
cracia e a justa convivência entre as maiorias e
minorias nacionais.

No tocante à questão mineral em terras indige
nas, tem sido detectado interesses econômicos
que estão à espreita de uma brecha na legislação
minerária, para se apropriarem de suas reservas
minerais, com repercussões danosas aos silvíco
las.

Por outro lado, os povos indígenas travam uma
luta heróica para sua autodeterminação, tendo
como questão prioritária a demarcação de suas
terras pela União e o usufruto exclusivodas rique
zas naturais do solo e dos subsolos. Os geólogos
brasileíros entendem que tais direitos dos índios
devem ser assegurados, sendo contudo reservado
à sociedade, como um todo a possibilidade de
realizaro aproveitamento de bens minerais funda
mentais ao desenvolvimento nacional, inexisten
tes na quantidade necessária em outras partes
de território pátrio e existentes em terras indige
nas.

Dentro desta visão de reconhecimento do ele
vado nívelde autonomia relativaàs comunidades
indigenas, própria da aplicação da democracia
à questão das minorias nacionais é que estão
propostos os artigos em questão, que inseridos
no futuro texto constitucional, transformariam os
recursos minerais existentes em terras indigenas,
em uma verdadeira reserva nacional, somente uti
lizada em situações emergenciais, não colocando
em risco a preservação cultural dos silvícolas, na
medida em que não haveria intromissão estranha
em seus costumes e tradições em larga escala.

Por outro lado, o interesse da sociedade brasi
leira ficaria também preservado com a possibi
lidade do bem aproveitamento do mineral ocorrer,
no caso de comprovada necessidade para o Pais.
Estariam, assim, sendo estabelecidas relações de
mocráticas entre a maioria e as minorias nacio
nais na base do mútuo entendimento, não sendo
prejudicado o processo de obtenção do bem mi
neral, desde a fase do mapeamento geológico
básico até aquele da produção propriamente dita.

Além disso, pelo proposto, o eventual interesse
dos silvícolasem aproveitar bens minerais existen
tes em suas terras, ficapreservado, tendo em vista
o reconhecimento de que os indios têm direito
ao usufruto dos recursos minerais existentes em
suas terras, o eventual aproveitamento dos mes
mos, deve ser feito com o 'privilégio da União,
sem qualquer interesse empresarial. Os lucros re
sultantes da operação sendo revertido em bene-

fício de todas as comunidades indigenas nacio
nais.

Finalmente, a introdução do Congresso Nacio
nal e das comunidades indigenas como instâncias
decisórias acerca da questão mineral em terras
indigenas, também se insere num conjunto do
relacionamento democrático entre a maioria e as
minorias nacionais, devendo também ser esten
dido para outras áreas do convívio da sociedade
brasileira com as mesmas.

Então, Srs. Constituintes, de acordo com a nos
sa proposta, acredito que no que diz respeito às
possibilidades auríferas do Brasil o ouro não é
um metal essencial para o País na medida que
tem unicamente valor monetário, não tem valor
industrial.O volume de ouro existente no mundo,
já extraído, daria para centenas de anos para o
seu valor industrial; simplesmente valor mone
tário.

Com relação ao estanho, o Brasil é o segundo
exportador mundial desse mineral. E há outras
reservas, outras áreas onde não há interesse ne
nhum em tirar estanho em terras indigenas. Por
que são dois metais hoje fundamentalmente mais
visados em relação à questão das terras indigenas.

Acreditamos também que a questão indigena
é também diversificada. Temos hoje povos indige
nas, no Sul do País, que já estão, de certa forma
integrados à comunidade nacional, embora extre
mamente prejudicados. O aproveitamento de
eventuais jazidas em suas terras pode ser benéfico
a essas comunidades indígenas.

Então, acho que essas comunidades indigenas
devem ter os seus direitos assegurados. Porque
uma proibição total dos direitos dessas comuni
dades indígenas que já estão nesses Estados, no
Sul do País, na Bahia e em outros Estados, o
direitodeles seria prejudicado, se fosse totalmente
proibido. Entendo que eles têm o direito de reivin
dicar que seja aproveitado o bem mineral em
suas terras, se existentes.

Entretanto, cabe ao Congresso Nacional disci
plinar o relacionamento entre a maioria e a mino
ria. Não é tarefa do Poder Executivo. Este não
pode ter um crédito da sociedade brasileira para
resolver esta questão. O passado do Poder Execu
tivo não lhe autoriza a resolução dessa questão
que constitui uma atribuição, única e exclusiva
mente, do Congresso Nacional. Quem representa
o povo brasileiroé o Congresso Nacional,especifi
camente, a Câmara dos Deputados, através dos
seus representantes.

Então o Congresso Nacional é que tem que
tratar do relacionamento com outras minorias na
cionais e não o Executivo.

Esta é a nossa proposta. (Palmas.)
Coloco-me à disposição dos Srs. Constituintes

para o debate.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Ruy NedeI.

O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL- Sr. Pre
sidente, perdõe-me, mas não aceito a proposta.
Se for a plenário vou lutar contra sua aprovação.

A proposta de eminente Sr. expositor como
solução, pareceu-me aquela velha expressão de
um parlamentar, na nossa história brasileira, que
diziao seguinte: "São tertúlias flácidas para ninar
bovinos". Perdõem-mea agressividade e a rudeza.
Masnessa questão do índioprecisamos ser inflexí-
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veis,porque o fomos demais, como humanidade,
contra eles. É conversa mole para boi dormir.

Se abrirmos uma fresta, será escancarada a
janela, a porta e tudo. Ainda mais, levanclo-se em
conta de que o ouro e o estanho e, talvez, o petró
leo de que o índio não vai fazer uso desses mine
rais, a vantagem eventual de um grupo indígena,
ou nação indígena teria com isso nunca foi com
provada ao longo da História e sempre foi com
provado o oposto. Temos o exemplo norte-ame
ricano onde, primeiro, os Estados Unidos precisa
vam de trens, e deram as montanhas aos índios.
De repente, se deram conta de que havia minérios
nas montanhas e quiseram dar de voltas as sava
nas aos índios. No fim, não havia nada e um
cacique sempre dizia: "Muito bem, a questão das
terras". "Vamos estudar, porque sabemos muito
bem, porque se não negociarmos, vem o homem
branco de Washington que nos mata ou nos ar
ranca a terra".

A questão da lavra pode ser um direito do índio,
eventual. É o máximo que admito, até porque
isso vai alterar o funcionamento da máquina do
dominio da raça branca, na humanidade, o fato
de não ser explorado aquele subsolo. Estou con
vencido de que o subsolo sempre foi uma maneira
de domínio, de todo o solo. Simplesmente, não
podemos abrir fresta. Senão será efetivamente
decretado o extermínio total do nativo e nós temos
uma responsabilidade muito grande na Assem
bléia Nacional Constituinte - eu não pretendo
fugir dela - porque eu sei, e foi relatado muito
bem por V. Ex', aqui, de que o Ministro disse
que passariam sobre o cadáver de S. Ex', mas
ocorreriam determinados fatos; e os mesmos es
tão acontecendo. Abriu-se uma fresta e não pode
haver fresta. Precisamos ser monoliticamente de
cididos, impedindo e não tentando moralizar estes
atos. Porque o domínio do poder e a ganância
da posse, se não fecharmos, não teremos como
defender essas nações indígenas. Na minha opi
nião - desculpe-me a franqueza - é o meu
ponto de vista e como palavra enpenhada em
plenário, vou lutar com todas as forças nesse sen
tido, porque estou convencido de que é uma hon
rapara mim.

O SR. VANDERUNOTEIXEIRA DE CARVALHO
- Respeito profundamente a opinião do nobre
Constituinte, acho que é uma posição que eu,
pessoalmente, inclusive, defenderia se fosse no
sentido de um ponto de vista de certa forma utópi
co, no sentido de que na Constituição atual é
vedado de qualquer forma o aproveitamento dos
bens minerais em terras indígenas. Mas se daqui
a dez, quinze, vinte anos, ficar uma situação de
penúria extrema para o País e se souber que existe
determinado bem mineral, então, a pressão da
sociedade brasileira ...

O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL - Se sur
gir isso, com dois terços será modificada a Consti
tuição. Inclusive, sabemos dos limites da própria
Constituição. Acho que não dá para prever isso
até para evitar o escândalo que ocorrerá à revelia
da própria Constituição. Por mais que fizermos,
nesta Assembléia Nacional Constituinte, impedin
do, não vamos conseguir impedi-lo. Também há
esta convicção nefasta, terrível, quase que apoca
líptica para o índio. Mas qualquer coisa futura,
neste sentido, a Lei Maior será mudada. Não vejo
por que querermos, agora. Neste momento precí-

samos ser enérgicos. Desculpe-me a minha inter
venção.

OSR. VANDERUNOTElXElRADECARVALHO
- Então, a nossa proposta é pragmática em rela
ção a esse aspecto, reconheço isso.

Agora, quanto à brecha que o ilustre Consti
tuinte especifica, saiba S. Ex' que a nossa brecha
é a União. Não admitimos interesse empresarial
nem privado e nem estatal. Quer dizer, seria a
União enquanto aparelho do Estado, que teria
essa atribuição. Então, as brechas são inexisten
tes, tendo em vista, ainda, o crivo do Congresso
Nacional para inicialmente, fazer a pesquisa mine
ral. Depois de feita a pesquisa mineral voltaria
novamente ao Congresso Nacional para ver a
questão do aproveitamento da lavra. Seriam pelo
menos duas instâncias decisórias dentro do Con
gresso Nacional e pelas respectivas comunidades
indigenas. Quer dizer, os nossos limites são muito
difíceis e muito fortes, vale dizer, há de existir
uma razão realmente excepcional.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Benedicto Mon
teiro.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEI
RO - Acho que a preocupação do nobre Consti
tuinte Ruy Nedel é procedente.

Aqueles que leram o livro intitulado "As Veias
Abertas da América Latina", do Eduardo Galdea
no, sabem que ainda falta escrever a história dos
povos dominados. A Hístóna do Brasil, escrita por
Eduardo Galdeano, é inteiramente oposta a esta
nossa História escrita convencionalmente.

Quem leu o livro "As Veias Abertas da América
Latina" sabe que a civilização ociqental, pelo me
nos, foi totalmente decalcada em cima das jazidas
de todos os países e que permaneceram subde
senvolvidos exatamente por isso. Nem se fala do
aspecto indígena, mas do branco.

Então, existe uma proposta tramitando nas
Subcomissões a respeito de transferir a proprie
dade do subsolo para a Nação e não para a União.
Isso pode ser apenas um aspecto semântico mas
que, na realidade, há uma diferença profunda en
tre a Nação e a União. Porque a União será repre
sentada, logicamente, pelo Poder Executivo. A de
terminação do pragmatismo da execução da polí
tica administrativa determina que o Poder Execu
tivo seja o representante. Então, toda vez que se
falar em União, o Poder Executivo vai represen
ta-la e vai executar aquilo que a ela determinar,
ao passo que, se a propriedade for transferida
para a Nação brasileira, Inclui um aspecto abran
gente da sociedade e o Poder Executivo, sozinho,
não pode determinar nada sobre essa proprie
dade. Ele teria que consultar não só o Congresso
Nacional, que é o representante eventual de nossa
Nação, mas a própria sociedade, nos seus outros
mecanismos.

Acho que é um assunto importante a ser discu
tido agora, já que se está discutindo a questão
das terras indígenas. Porque, o Constituinte Ruy
Nedel tem toda razão, nós assistírnps, ao longo
desses 20 anos, aos interesses do País, aos inte
resses do povo brasileiro chegarem a ser depreda
dos, alienados, extorquidos por determinados
executivos no poder. E agora, sou um Constituinte
do PMDB, mas não concordo com certas coisas
que estão ocorrendo, não só em relação ao meu

Partido, como em relação ao Governo. Não con
cordo com certas coisas.

Por exemplo, - vou citar um fato - nós temos
uma hidrovia no Tocantins -Araguaia, que custa,
talvez 10% do que custaria a ferrovia que já está
se construindo, ligando a estrada Marabá----ltaqui
a Goiânia. Já se tem notícias de que foi aberta
a concorrência, as firmas já ganharam e a coisa
está sendo construída. Quer dizer, será difícil se
estabelecer mecanismos, no texto da Constitui
ção, que impeçam que o Executivo, represen
tando a União, possa fazer uma séne de coisas.

Então, realmente estou aqui com esta preocu
pação, eu não pertenço a esta Subcomissão, es
tou aqui com essa preocupação, porque sabia
que isso seria discutido agora. Acho que é um
assunto que temos que discutir com muita sene
dade, porque, o que ficar no Texto Magno vai
determinar essa política, vêm as legislações ordi
nárias e os códigos e estes não são obedecidos.

Existe, por exemplo, em relação à política ener
gética, o código de águas, que tem mais de 50
anos de existência, que prevê que não pode ser
feita uma barragem sem oferecer determinadas
características ecológicas, sem previsões, sem
planejamentos, para saber o que é que vai aconte
cer. Está tudo escrito no CÓdIgO, o nosso código
de águas prevê isto. Existe uma lei federal, por
exemplo, do PresidenteJuscelino Kubitschek, que
determina, obrigatoriamente, que em toda barra
gem seja destocada a mata.

Pois bem, a floresta de Tucuruí foi inundada.
Quer dizer, uma floresta imensa, com imensa po
tencialidade florfstíca, floral, com espécies vege
tais e animais, que possivelmente o homem nem
chegou a conhecer que foram sepultadas pelas
águas de Tucuruí, sem obedecer a uma lei federal
expressa que determina essas proibições.

Então, acho que, quando discutimos esta ques
tão do subsolo brasileiro, todo cuidado é pouco.
E acho que essa questão de termos a Nação
como proprietária, em vez de termos propriedade
da União, quer dizer, uma espécie de propriedade
social e não uma propriedade pública, talvez dê
a esse princípio um status que ainda não tem
na Constituição brasileira, porque ou é da União,
do Estado, do Município, ou é particular.

Então, temos que instituir um tipo de proprie
dade que dê um novo status, onde se possa
mexer em qualquer coisa, através do Congresso
Nacional, que é o eventual representante do povo
brasileiro, ou através de uma consulta ampla à
sociedade.

Eu queria saber a opinião de V.Ex' sobre isto.

O SR. VANDERUNOTEIXEIRA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, nobre Constituinte, esta pro
posta de que os bens minerais deva pertencer
à Nação é a primeira entre as nossas propostas,
e é fundamental. Estamos lutando há anos por
esta questão, que não pode ser uma propriedade
privada, como é, de fato, hoje.

Nosso nobre Relator falou que é propriedade
do Estado. Não é. Pela atual Constituição brasi
leira, o bem mineral é de quem primeiro descobrir,
ou seja, depois de avaliado. Ele só pertence à
Nação enquanto não descoberto. Depois de des
coberto passa a ser uma propriedade privada. O
tratamento constitucional da matéria, hoje, é esse,
o bem mineral, de fato, é uma propriedade priva-
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da, pela situação do res RUmUS, que é o regime
hoje.

Entendemos que também não deve ser uma
propriedade estatal, não pode ser uma proprie
dade da União, deve ser uma propriedade desta
Nação brasileira, e daí, de forma irreversível, de
maneira inalienável e imprescritível com proprie
dade desta Nação brasileira, abrindo de imediato
a interveniência do Congresso Nacional nas deci
sões relativasà questão mineral, que é uma praxe
mundial. A imprensa brasileira noticiou, há dois,
três dias atrás, que a BRASPETRO intemacional,
subsidiária da PElROBRÁS, assinou um contrato
com o govemo norueguês para prospecção de
petr61eo e vai iniciar as operações assim que o
parlamento norueguês aprovar. Quer dizer,é uma
prática mundial. No Canadá, as províncias inter
vêm em todas as questões minerais a nivel de
parlamento, além de legislar nas questões admi
nistrativas, tal a importância do mineral.

Então, a proposta dos ge610gos encontra-se
dentro desse espírito. E relativamente, à questão
indígena também, porque somente estaríamos
dando à Uniãoa decisão administrativade pesqui
sar e extrair o minério quando tivesse que fazer
a alteração material para o indivíduo, porque to
dos os outros procedimentos seriam feitos pelo
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a pala
vra a Constituinte Benedita da Silva.

A SRA. CONSmUlNTE BENEDITA DASILVA
- Desculpem. Estou um tanto quanto ansiosa,
porque tenho um compromisso na Subcomissão
da Família.

Mas,gostaria de viverum pouco a minha utopia.
Nós estamos falando a nivelde nação, e eu gosta
ria de garantir, dentro da nossa Nação, a proprie
dade da nação indígena, porque, quando estabe
lecemos a questão de nação, qual será a nação
que realmente vai administrar? Será a brasileira
ou a indígena? Como é que vamos garantir o
direito de propriedade dessa nação? Porque,
quando n6s falamos do complexo da comuni
dade indígena, não podemos deixar de lado, pura
e simplesmente, solo, subsolo, e daí a pouco os
seus hábitos e costumes, desconhecendo que ela
se constitui, para nós, numa nação que deverá
ter todos os seus direitos, que podem ser ou não
estabelecidos por ela. E é importante que tenha
mos em conta esse valor de identidade de uma
nação, o que identificaverdadeiramente uma na
ção.

oi
Então, é por isto que torno a dizer- até aprendi

com Paulo Freire - que não devemos ser sectá
rios. Mas há momentos em que precisamos radi
calizar, no bom sentido, para que possamos ga
rantir o direito de cada um. E penso que perdere
mos uma grande oportunidade se, neste momen
to, não travarmos no Congresso o grande debate
e tentarmos, a nível das leis, porque não bastam
só as leis, garantir à comunidade indigena o seu
direito à propriedade, propriedade permanente,
e que nenhuma exploração se possa fazer, por
que, como já foi bem colocado, se se abre um
precedente, e se deixa alguma coisa, é evidente
que' essa nação sofrerá no futuro. E também,
.quem sabe se, daqui a 100 anos, porque esta
Constituição, na nossa avaliação hoje, não vai ex
pressar toda a vontade do povo brasileiro, daqui
é!pouco, meus netos, meus filhospoderão querer

mudar essa situação. Quem sabe, daqui a um
pouco mais, a comunidade indígena tenha, a nível
de correlação de força, acumulado politicamente
e tente fazer uma Constituição onde vá se colocar
enquanto nação e ter condição de, no mesmo
"nível, discutir com a Nação brasileira.

Então, é preciso radicalizar neste momento, e
essa radicalização nada mais significa, apenas si
nônimo de que temos, que garantir de que essa
propriedade seja permanente.

E bom lembrar que a utopia deve ser vivida.
Se não for o sonho, a utopia, jamais consegui
remos alcançar a nossa libertação.

Se vivermos sonhando, pura e simplesmente,
de que teremos que adaptar aquilo que se estabe
leceu como normalidade e não procurarmos, de
uma maneira ou de outra, alcançarmos o nosso
objetivo, que vai do individualaté ao coletivo, vai
ser impossível conquistarmos alguma coisa.

Então, nesse sentido, vejo a comunidade indí
gena, na sua força, no seu poder, com esta neces
sidade, que nós, Constituintes, temos o dever de
garantir, fazendo até justiça naquilo que lhe foi
usurpado, garantindo na lei.

Temos que sensibilizaro Congresso Constituin
te. Sensibilizarde que forma? Nósvamos procurar
a forma necessária. Mas jamais será utopia, se
conseguirmos estabelecer, desde já, garantia des
sa propriedade, que é uma tremenda invasão,
uma violação, como já coloquei. Os índios vivem
uma constante especulação e nós temos que ga
rantir sua Nação. Temos que garantir mesmo,
com o dever de cidadão, e quero enfatizaro meu
amor ao pr6ximo, se não, n6s teremos aqui, real
mente, passado um tempo, discutindo e feitouma
linda explanação - que foi realmente - sem
aproveitá-Ia bastante. E aproveitá-Ia bastante é
passar e fazer realizara nossa utopia, escrevendo
nas leis, com todas as letras, "não se deve, de
maneira nenhuma, são intocáveis o subsolo e o
solo pertencentes à comunidade indígena, no Ter
ritório brasileiro".

Procuraremos redigir os termos legais que de
verão pautar esse artigo, mas, quero, desde já,
manifestar o meu cornprorrusso político.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Então, só
nos resta agradecer a presença do Dr.Vanderlino
Teixeira de Carvalho,Presidente da Coordenação
Nacional dos Geólogos que, com seu depoimen
to, enriqueceu sobremaneira esta nossa audição
da Subcomissão.

Agora, abrimos um espaço e convidamos para
depor a DI'" Manuela Cameiro da Cunha, profes
sora da USPe Presidenta da Associação Brasileira
de Antropologia.

A SRA. MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
Sr. Presidente, Srs. Constituinte,Sr" e Srs.: venho
aqui representar a Associação Brasileirade Antro
pologi<;i. E uma associação Brasileirade Antropo
logia. E uma associação que data de 1955 e que
reúne atualmente cerca de 700 associados.

Esta associação tem se caracterizado por uma
crescente preocupação com o destino das socie
dades indigenas.

Havíapreparado uma série de colocações que,
em grande parte, já tendo sido abordadas por
todos que me precederam, Dom EIWin Krautler,
Carlos Frederico Marés e o Presidente da CONA
GE, que acaba de falar,me reservariapara comen-

tar alguns aspectos que talveznão tenha sido par
ticularmente detalhados.

Mas, antes disso, queria também oferecer ao
Relatordesta Subcomissão, em nome da Associa
ção Brasileirade Antropologia,dois livrosque tra
tam dos direitos do índio e do índio na cultura
brasileira,e que são uma contribuição de pessoas
da Associação Brasileira de Antropologia para o
debate atual que se trava nesta Casa.

Queria acrescentar que trouxe um certo núme
ro de exemplares, destinados prioritariamente aos
Constituintes para que pudéssemos subsidiar o
debate que estamos travando e estão aqui à dispo
sição.

Comentaria alguns pontos em particular. Uma
das questões gerais que acho que vale a pena
tocar é o seguinte: nos últimos 50 anos - e estou
falando nesse espaço de 50 anos porque também
foi um espaço de evolução do direito brasileiro
e do direitointemacional- a questão das popula
ções aborígenas em geral mudou muito, tanto
na sua concepção dentro da política quanto na
antropologia em particular.

Haviauma arrogância muito grande, que é per
ceptível, por exemplo, no Código Civil do Brasil,
como também em várias peças da legislação, que
previa que o destino natural das populações indí
genas seria chegar a uma espécie de término
adequado, que nada mais era do que o nosso
tipo de sociedade.

Essa perspectiva justificou um programa que
se queria não discriminatório,que permitia o aces
so de todos os que eram diferentes de nós a
uma condição idêntica a nossa, ou seja, uma pers
pectiva sem dúvida generosa, mas de uma arro
gância extrema.

Hoje em dia, na verdade, o que se difundiu
- e aí realmente não limito à antropologia 
é o reconhecimento, finalmente, dos valores das
sociedades diferentes e, em particular, das socie
dades indígenas, e do valor que elas representam
para o patrimônio culturalda humanidade. E, nes
se sentido, o Brasil é muito rico, tem mais de
170 sociedades indígenas, portanto, contribui pa
ra o patrimônio culturalda humanidade, com uma
diversidade extraordinária de formas de sociabi
lidade e de formas de uso do território.

I7ste é um ponto que só tem sido explorado
mais recentemente, e,um dos livros que estou
trazendo, intitulado"O Indiona Cultura Brasileira"
- saiu sexta-feira passada - faz um balanço
do que se sabe do conhecimento dos índios no
manejo do seu território.São conhecimentos ex
traordin~os, de longo alcance, que protegem os
solos particularmente pobres da Amazônia, entre
outros, e que revelam um conhecimento da natu
reza que tem a ver com o nosso futuro e com
o futuro do Brasil como um todo.

Já tive a honra de falar aqui neste recinto e
não dispunha, então, de todos os dados que estão
nesse livro, mas, só queria lembrar que, entre
os conhecimentos que a autora Berta Ribeiroarro
la, há o seguinte, que entre os Tiri6s do Amapa,
temos nada menos que 436 plantas usadas, sen
do que 328 são de uso medicinal; entre os Caia
pós temos 56 espécies de abelhas conhecidas,
entre os Tucanos temos 137 variedades de man
dioca.

IsSo representa um conhecimento acumulado
feito através de experiências, de experimentações
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e que estaríamos perdendo se perdêssemos essas
sociedades indígenas. E é disso que se trata, na
verdade.

Associedades indígenas têm sido apresentadas
casuisticamente - evidentemente isto já ficou
claro, me parece, nas exposições anteriores 
como empecilhos ao desenvolvimento. Toda a
argumentação em torno da amplidão, suposta,
das terras indígenas. E uma amplidão real, na
verdade, mas é preciso entender qual é o sentido
desse território, - e vou chegar a isto no mo
mento -. Mas toda essa discussão se prende
à idéia de que os índios obstam o desenvolvi
mento do País.

Queria lembrar, sobre isso, que aí também a
perspectiva internacional mudou. Da mesma ma
neira que, agora, os grupos diferentes, os grupos
indígenas, em particular, estão sendo vistos como
tendo não dever de se assimilarem a nós, mas
sim um direito a esta diferença específica, da mes
ma maneira, também, nos fóruns intemacionais
está-se proclamando o direito dos índios ao que
se chamou, recentemente - em 1981, foi cunha
do o termo, ou melhor, foi aceito em um fórum
intemacional importante, que é a UNESCO 
uma recomendação para que se procure o etno
desenvolvimento.

Gostaria de mencionar para vocês o que é esse
etnodesenvolvimento: em Costa Rica, em 1981,
a UNESCO afirmou o seguinte:

"Entendemos, afirmamos, que o etnode
senvolvimento é um direito inalienável dos
grupos indigenas.

Entendemos por etnodesenvolvimento a
ampliação e consolidação das esferas de cul
tura própria, através do fortalecimento da ca
pacidade autônoma de decisão de uma so
ciedade culturalmente diferenciada, para
orientar o seu próprio desenvolvimento e o
exercício da autodeterminação, qualquer que
seja o nível que as considera, o que implica
uma organização eqüítatíva e própria do po
der." Isto significa, - continuo lendo a Decla
ração de Costa Rica - "que o grupo étnico
é unidade político-administrativa, com autori
dade sobre o seu território e capacidade de
decisão no âmbito do seu projeto de desen
volvimento dentro de um processo de cres
cente autonômia e autogestêo."

Aise continua, inclusive, dizendo o seguinte:

"Como criadores, exportadores e reprodu
tores de uma dimensão civilizatória própria,
como restos únicos e específicos do patri
mônio da humanidade, os povos, nações e
etnias indígenas da América são titulares, co
letiva e individualmente, de todos os direitos
civis, políticos, econômicos, sociais e cultu
rars hoje ameaçados."

E continua caracterizando o que é terra para
os povos indígenas. Para não ficar lendo que é
uma prática, talvez, cansativa, retomarei este pon
to um pouco mais adiante.

A questão, portanto, do desenvolvimento tem
de ser entendida à luz da partíctpação de povos
minoritários, que são atropelados pelo desenvol
vimento e que não participam dele. A assimilação
antigamente preconizada o que se opõe, hoje,
é a participação dessas populações nos processos
decisórios que os afetam. Isso seria, na verdade,
uma inovação total, porque o que acontece hoje.

é que as terras indígenas são literalmente tratadas
como terras de ninguém e são tratadas assim
não só pelos que as invadem diretamente, peque
nos agricultores empurrados para dentro das
áreas, mas pelo próprio Executivo, que se utiliza
das brechas deixadas na legislação, e, em parti
cular, de um artigo de triste memória, que é o
art. 20 do Estatuto do Índio, que permite interven
ção em áreas indígenas, a pretexto de relevante
interesse nacional, e que trata a terra indígena
como a primeira opção para inundações por bar
ragens, entra, corta as terras indígenas por estra
das e usa, em suma, as terras indígenas como
se não tivessem titulares.

A relação do índio com o seu território é funda
mentaI. Não só nesse uso extremamente diversifi
cado, que acabei de mencionar e que compreen
de, portanto, um uso através da caça, de coleta
de recursos naturais de toda natureza, espalhados,
às vezes, valorizados extremamente pelos proces
sos culturais, e em particular, rituais mapeados
pela presença, como já foi mencionado por Dom
Erwin, de cemitérios, de lugares místicos; esse
território é a condição da reprodução dessas po
pulações indigenas. Reprodução, - só estou aqui
reiterando o que disse o Presidente do CIMI 
que não pode ser entendida como física, que é
também uma reprodução cultural. Esse ponto é
básico para se entender uma coisa que parece
causar escândalo, que são as necessidades terri
toriais dos grupos indígenas. E que são necessi
dades territoriais espedficas e localizadas.

Não se trata, como já se tentou fazer, de, por
exemplo, ser um território fracionário, comuni
dades que têm entre si relações sociais funda
mentais. Por exemplo, relações de casamento.
Existem sociedades indígenas que só casam fora
das suas aldeias, fora de sua comunidade. É um
princípio básico de organização social. Até há al
gumas sociedades indígenas, no Alto Rio Negro,
que casam fora da sua unidade lingüística, é um
caso bastante interessante de se estudar, mas es
sas relações são relações culturais fundamentais,
sem isto não se reproduz a sociedade; sem isso,
configura-se um etnocídio.

Ora, houve práticas deleténas de fracionamento
de territórios entre, dentro das mesmas comuni
dades culturais, sociedades, que se viram, de re
pente, separadas daquelas outras comunidades
com as quais mantinham ligações vitais, tais co
mo essas ligações de casamento, como ligações
de comércio. Foi o caso, em outras sociedades,
um caso muito debatido, dos Nambiquara.

Há também outra prática muito deletéria, que
é a de juntar o contrário, grupos tradicionalmente
inimigos num mesmo temtórío. Isso aconteceu
entre os Oíampí, do Amapá, que foram, arbitraria
mente para uma economia evidentemente, na de
marcação de uma terra, unidos a grupos tradicio
nalmente inimigos, com um resultado previsível,
que eles se entremataram. Este é, também, um
exemplo de que não se pode entender a terra
indígena como uma terra transferível de um lugar
para outro, coisa que tem acontecido, por exem
plo, com as inundações que estão sendo feitas
e aqui foi lembrado o caso de Tucuruí, em que
se transferiam populações de um lugar para outro.
Os Paracanã, em particular, tiveram toda uma
odisséia de transferências sucessivas. O território
tem um espaço determinado e que não pode

ser aleatoriamente transferido para qualquer outro
ponto.

O que está acontecendo, atualmente, com a
questão da demarcação?Já foi dito aqui que esta
mos numa situação de franca ilegalidade no País.
Em 1973, o Estatuto do Índio foi aprovado, deu
cinco anos de prazo para que se completassem
todas as demarcações no País. Estamos, portanto,
hoje, com quase 10 anos de atraso sobre o prazo
legal e, atualmente, 30% das áreas indígenas es
tão sem nenhuma providência. Não estou, sequer,
falando em demarcação. Há várias etapas neste
processo, a identificação, a interdição, a delimi
tação, a demarcação e há o registro no 5PI. Estou
falando, especificamente, que 30% das áreas indí
genas do País estão sem nenhuma providência
administrativa, nada, nem identificadas.

Essa situação chama a atenção para um impe
rativo na definição constitucional das terras indí
genas que é o seguinte: atualmente, desde 1934,
data em que, pela primeira vez, na Constituição
brasileira se introduziu um dispositivo sobre terras
indígenas. E quero lembrar que, desde 1934, essa
tradição nunca se quebrou, nas Cartas de 34,
37,46,67,69 existem dispositivos garantindo as
terras indígenas e seria, evidentemente, uma trai
ção, a essas alturas, que na nova Constituição
não se garantisse pelo menos os mesmos direitos
que já foram garantidos em toda essa tradição.
Mas, o que queria lembrar aqui é que o atual
art. 198 da Constituição, que garante as terras
indígenas, as garante independentemente de
qualquer ato administrativo, este artigo é auto-a
plicável. Esse ponto é importantíssimo que seja
mantido na atual Constituição. Por quê? Porque
essa é a última garantia que têm os povos indíge
nas que, se na prática administrativa não são ga·
rantidas as suas terras, têm, no entanto, recursos
de afirmarem, com razão, que na Constituição
seus direitos são garantidos pela simples existên
cia de povos indígenas num determinado territó
rio. Essa auto-aplicabilidade, portanto, deveria ser
mantida na atual Constituição. E um ponto funda
mentai.

O que está acontecendo, de fato, com as áreas
indígenas? Já foi mencionado aqui que as dernar
cações não se concluíram e queria, também,
acrescentar o seguinte: é que, além de não se
concluírem, as demarcações que foram feitas não
são suficientes para garantir as terras que foram
demarcadas. O que está acontecendo, por exem
pio, nas áreas do Centro-Oeste? Parque Aripuanã,
em Rondônia, que é um parque importante, de
mais de um milhão de hectares, está quase total
mente invadido. Os Zoró, que têm uma área no
Mato Grosso, estão sendo mvadidos por agricul
tores do Sul. Os Xikrin,no Pará, estão sendo inva
didos por madeireiras. Aliás, a prática das madeí
reíras atualmente é a seguinte: usam os posseiros
como ponta de lança, instalam-nos, fornecem
lhes, inclusive, até madeira para se instalarem e
construírem suas casas em áreas indígenas. Em
alguns casos, as madeireiras entram diretamente.
E não falo aqui, porque já foi amplamente men
cionado, da questão da mineração.

O Parque Indígena do Araguaia, outro exemplo,
está arrendado a fazendeiros. Então, o que isso
configura é o seguinte: é que não basta a demar
cação. É preciso garantias especiais que segurem
essas demarcações, porque as sociedades indíge-



Maio de 1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE- (Suplemento) Quarta-feira 20 159

nas, como todos sabem, são sociedades particu
larmente wlneráveis. O Estado tem o dever de
garantir os direitos que lhe assegura a Consti
tuição. Acho que esse ponto tem que ser enfati
zado também.

Quando tive a honra de falar aqui, na última
vez, mencionei que há uma distinção entre os
direitos ao território, que são direitos históricos
na sua natureza, que derivam da situação de pri
meiros ocupantes do Brasil, reconhecidos pelo
Direitointernacional e que, por toda uma tradição
da legislação brasileira, desde a Colônia, perma
neceram no Império, apesar de todas as violações
e está consagrada nas Constituições, como disse,
desde 1934. Esses direitos são de natureza histó
rica, mas há outros que decorrem dessa situação
de wlnerabilidade extrema das sociedades indi
genas.

Queria lembrar as palavras de Rondon, que
diante do extermínio maciço que fez decair a po
pulação indígena aos níveisque conhecemos hoje
- queria só lembrar que, em 1500, em Lísboa
havia cem mil habitantes e, no Brasil, se contava
a população na casa dos milhões. Quer dizer,
o que se podía esperar, hoje, era uma presença
demográfica muito mais importante dos índíos.
Houve, literalmente, um genocídio, indígena per

petrado ao longo de vários séculos. Sobre esse
genocídio. Rondon dizia que o Brasil tinha a sua
grande dívida,era a grande dívida do Brasil, uma
dívida interna que tem que ser honrada. Essa
grande dívida é que justifica que o Estado tenha
incumbências específicas na defesa dos direitos
indígenas.

Essa dívida é que justifica que estejamos pro
pondo uma proteção especial às terras, às pes
soas, aos bens, à saúde e à educação dos índios.
Isso é a incumbência da União.

Queria, antes de finalizar, explicar um dos arti
gos que estamos apoiando na propesta que foi
encaminhada, no dia 22, a esta Subcomissão.
Só queria lembrar que, no dia 22 de abril, na
semana passada, uma delegação de cerca de 60
índios, representando mais de 12 sociedades indí
genas brasileiras,veio ao Congresso, - são socie
dades de todas as regiões do Brasil -, entregar
uma proposta. Esta proposta é fruto de dez anos
de discussão, é fruto do apoio, também, de várias
entidades da sociedade civil, entre as quais a Asso
ciação Brasileira de Antropologia, que atualmente
represento, e é, portanto, uma proposta que gos
taria de defender aqui.

Um dos artigos ali contidos fala da demarcação
das terras ainda não demarcadas e há um cuidado
especial nesse artigo, é evidentemente uma coisa
que seria mandada depois, para as disposições
transitórias, mas só queria lembrar que o fato
de mencionarmos as terras ainda não demarca
das tem a ver com o risco real de que se redemar
quem terras, a pretexto de que seriam excessivas,
de que estão invadidas, a pretexto de que se cria
um problema social, ou seja, terras que já estão
garantidas e há um caso óbvio, que é o caso
já citado na disposição da Constituição de 1934,
que é o caso dos Pataxó, no sul da Bahia. Os
Pataxó Hã-Hã-Hãe, que tiveram sucessivas mutila
ções do território, mas que conseguiram, em
1936, terem, exatamente seguindo a disposição
constitucional de 1934, ter uma terra demarcada
de 36 mil hectares, e hoje os cacauicultores do
sul da Bahia, apoiados em títulos absolutamente

ilegais que lhes foram dados pelo Governo do
Estado da Bahia, estão contestando a posse dos
índios Pataxó.

De forma que não conviria,de maneira nenhu
ma, que se reabrisse a questão das demarcações.
Quer dizer, as demarcações foram feitas, pode
haver eventual reclamação dos índios, porque têm
direitoas suas terras na medida em que elas estão
independentemente das demarcações, como di
zia, no art. 198, não há necessidade de demar
cação para que as terras sejam índígenas, mas
não caberia, a pedido de terceiros, a reabertura
das demarcações já feitas. Isso eu gostaria de
deixar bem claro.

Finalmente, gostaria de mencionar a questão
das colônias indígenas. Essa figura, colônia indí
gena, tem sido largamente ventilada ultimamente,
em particular na discussão da Calha Norte. Os
representantes do Conselho de Segurança Nacio
nal têm insistido na conveniência de uma figura
especial na região de fronteiras, que seria essa
figura da colônia indígena. Aojustificaressa figura,
argumentam que seria uma maneira de incentivar
o desenvolvimento dos índios nessas regiões, for
necendo-lhes insumos, fornecendo-lhes gado,
enfim.

Queria só lembrar que colônia indígena, sem
entrar no mérito da discussão se é conveniente
ou não para as sociedades indígenas esse tipo
de apoio - altamente duvidoso do meu ponto
de vista- mas queria só lembrar um outro aspec
to que é o seguinte: colônia indígena tem urna
definição legal no Estatuto do índío. No art. 29
do Estatuto do Índio se menciona a existência
de uma figura colônia indígena que tem a peculia
ridade de admitir a presença de não índios no
território, ou seja, racionar colônias indígenas é
sancionar a possibilidade de que não indíos en
trem em terras indígenas. Em poucas palavras
é isso. É uma prática que já foi levada a cabo,
por exemplo, no século XVIii. O Marquês de Pom
bal, deliberadamente, promoveu a entrada maciça
em áreas indígenas até então reservadas, No sé
culo XIX, essa mesma prática foi implementada
nas regiões de conflito, no vale do Rio Doce. No
vale do Rio Doce se dava até terras a militares,
para que eles se instalassem entre as comuni
dades indígenas. O que acontecia? Vinte anos
mais tarde se dizia que essas terras já não eram
exclusivamente dos índios e elas eram lotadas,
ou seja era um modo de invasão, a pretexto de
colonização, a pretexto de civilizaçãodos índios
se invadiam as terras indígenas e depois se con
testavam os títulos indígenas sobre essas mesmas
terras. Eu só queria fazer esse paralelo, que me
parece importante e lembrar, finalmente, que
atualmente há problemas graves na regularização
fundiária E só gostaria de dar alguns dados para
que se apercebesse que a questão indígena, hoje,
além de ser uma questão de terras e sobretudo
suas riquezas naturais, tem se configurado tam
bém, de forma particularmente injusta, como uma
questão de fronteiras. Já lembrei aqui, da outra
vez, que os índioseram considerados, no século
XVIII, as muralhas do sertão, quem garantia o Bra
sil para os portugueses na época, mais tarde para
o império e que, atualmente, a sua condição de
brasileiros está sendo posta sobre suspeição, exa
tamente, dentro do projeto Calha Norte, como
se os índios não fossem bons brasileiros. É por

isso que, atualmente, as 58 áreas que já foram
aprovadas pelo grupo interministerial que cuida
da demarcação das terras, cujos processos estão
paralisados e, desses 58 processos, 30 estão no
Conselho de Segurança Nacional, e 28 deles en
volvem a questão de fronteiras. Quer dizer, há
uma deliberada vontade de não se demarcar áreas
indígenas dentro dos 150 km de fronteiras. Isso
representa um prejuízo evidente, há direitos que
foram, como eu disse, consagrados ao longo dos
séculos. Esse embargo não se justificapela defesa
de fronteiras e eu acho que todos os brasileiros,
todos nós estamos de acordo sobre o dever impe
rativodo Exército defender as fronteiras nacionais.
Não há, no entanto, uma justificativaválida para
que as áreas indígenas, nessa faixa de fronteira,
não sejam também garantidas. A presença do
Exércitojamais foivisto como um problema pelos
grupos indígenas, e eles, aliás, têm um voto de
confiança no Exército muito grande porque, em
áreas particularmente conflitivas, foi o Exército
que garantiu a demarcação. Portanto, o Exército
goza de um crédito de confiança muito grande
junto as populações indígenas. Acho que esse
ponto tem que ser levado em consideração, so
bretudo, se a presença do Exército é desejável
nas fronteiras, o que certamente não é desejável
a presença de invasores que viriam,eventualmen
te, no rastro desse projeto Calha Norte.

Acho que estou à disposição, para qualquer
pergunta e terminaria por aqui.

O SR. PRESIDENTE(Ivo Lech) - Muito obri
gado.

Para considerar ou formular algum questiona
mento esclarecedor, a palavra está à disposição
dos Srs. Constituintes.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Bene
dicto Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Essa questão da proteção que V. S' falou,
a respeito de vários itens, inclusive da educação,
acho que ficaria mais próprio, ao invés de educa
ção, ou acrescentar a esse uma coisa que eu
acho muito importante para nós, brasileiros, a
incorporação da cultura indígena ao pensamento
nacional. Isso eu acho fundamental, porque os
antropólogos, que são os profissionais liberaisque
estão mais afins com o problema indígena, são
formados nas nossas universidades e, no máximo,
têm cursos de extensão, mestrado e doutorados,
mas são formados nas nossas universidades. E
as nossas universidades, de modo geral, têm des
prezo pela cultura indígena, no seu contexto geral.
No meu Estado, por exemplo - eu queria ressal
tar antes que sou umConstítuinte que venho aqui
com várias utopias -, a cultura indígena tem
dado uma contribuição extraordinária para a vida
do meu povo. Acho que o Estado do Pará seja,
talvez,o Estado mais bradileiro do Brasil,no sen
tido da questão indígena. Nós somos um povo
indígena, apesar da cor, encontra-se entre os ca
boclos o biotipo indígena, parecemos coreanos,
orientais, mas é em função do amálgama das
populações. Mas nós, também, que estamos no
Pará, estamos assistindo um massacre. Acho que,
contemporaneamente, somos as testemunhas
mais presentes desse massacre, porque antes
houve um massacre geral das civilizaçõesindíge
nas e, no Pará, é contemporâneo ainda há hoje
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e depois, que substituiu-se esse massacre através
da exploração extrativa. Lembro-me, quando
criança, dos massacres que os índios sofriam em
função dos castanhais, dos seringais. Depois que
diminuiu a exploração da indústria extrativa da
castanha, da balata e da seringa, surgiu a indústria
extrativada madeira, que é outra forma de massa
cre. E, agora, recentemente, somos a região que
oferece a maior possibilidade de potencial hidráu
lico do País, nós temos 10 ou 12 projetos de
hidroelétricas que vão afetar todo esse ecúmeno
da região.

Então, eu acho que essa questão da cultura
é muito importante, porque temos contribuições,
na nossa sociedade, incríveis, da civilização indí
gena. Porexemplo, eu não sei se você já conhece
dois pratos: o piracui e a maniçoba. O piracuí
é uma farinha de peixe feita pelos índios, que
já é cultuada. Hoje são poucos os municípios que
ainda fabricam o piracuí - o meu é um deles
-, é a forma de aproveitamento do peixe, da
grande quantidade de peixe na região amazônica.
E a maniçoba é a descoberta extraordinária que
os índios fizeram da conservação do alimento.
Querdizer,na época que evidentemente não havia
geladeira e nem outro tipo de conservação, eles
já conservavam, por dias e meses, a carne da
caça na folha da maniba. Então, isso originou
o que hoje chamamos de maniva, a mandioca.
Lá nós chamamos macaxeira o aipim, ou a man
dioca. Então, quer dizer,nesta questão existe uma
série de problemas incorporados à nossa cultura
popular, mas que a Universidade do Pará não
toma conhecimento. Há uns 50 anos, estiveram
alguns viajantes cientistas, que fizeram pesquisas,
por exemplo, na floresta de milhares de plantas
medicinais, e a farmacologia ensinada pela Uni
versidade do Pará é uma farmacologia ainda ba
seada na bioquímica e não incorporou sequer
uma dessas experiências indígenas à nossa cul
tura.

Então, quer dizer,há uma série de experiências,
e de manifestações de setores culturais que exis
tem no meio do nosso povo, mas que a Univer
sidade não incorporou ao conhecimento huma
no. Então, eu acho que esse é um ponto impor
tante e que, na medida em que o povo brasileiro,
através dos estudantes e dos professores, for te
mando conhecimento da riqueza que essa civiliza
ção pode trazer para nós, eu acho que vai aumen
tar o respeito e a admiração que o povo brasileiro
vai ter em relação ao índio. Acho importante que
seja incorporado a isso, a incorporação cultural
indígena no.conhecírnento do povo brasileiro.

Eu estou inteiramente de acordo com esta
questão da demarcação que V. S' falou, porque
nós - eu sou advogadotambém, advogado agra
rista - costumamos dizer que a demarcação é
a prova indelével da posse. Mas existe, realmente,
essa terrível coisa dos cartórios, nós ainda vive
mos numa república de cartórios, e os cartórios
fazem o que querem das terras, para depois des
manchar. É uma loucura. Então, a demarcação
tem que ser realmente preservada. E, em relação
à colonização, isso aí é uma fraude que foi come
tida contra a civilização indígena e que, infeliz
mente, foi acoplada ao Estatuto do Índio, e que
devemos, agora, ter a oportunidade de evitar que
isso aconteça. Também concordo, acho que o
ponto fundamental de todas as conquistas que.

pudermos fazer, na questão da Constituição, deve
ser em relação à aplicabilidade dos princípios,
porque é djffcil se combater os princípios. Por
exemplo, eu tenho uma outra utopia, todo mundo
diz que é a favor, mas quando chega na hora
todo mundo é contra, porque é a favor do prin
cípie abstrato como ela vem sendo discutida. En
tão, todo mundo é a favor do índio, mas quando
chega na hora de aplicar os princípios, vem a
lei ordinária e frauda o princípio .rüavés de disposi
tivos, às vezes claros, às vezes sibilinos e, na reali
dade. o princípio constitucional passa a não ser
aplicado, l.UllJÜ é 'Ú caso de centenas flp casos,
de princípios nas nossas Constituições e, que vêm
sendo desrespeitadas ao longo dos séculos que
nós vivemos.

Era isso o que eu queria dizer. Muito obrigado.

ASR' MANOELA DACUNHA-Eu queria agra
decer a sua colaboração. Acho que o ponto foi
muito bem lembrado, essa coexistência da cultura
indígena na Amazônia, não só no Pará, evidente
mente, na Amazônia toda, com o massacre que
ocorreu. E há uma distinção muito grande, por
exemplo, no século XIX, a época do maior india
nísmo, foi também a época do pior indigenismo,
quer dizer, acho que o ponto é importante e deve
ser levado às últimas conseqüências, um respeito
real à cultura do índio, de um índio vivo, e não
de um índio antepassado, morto, que convenien
temente deixou uma série de traços culturais mas
se esvaiu e deixou um território vazio, que é o
mito que se tinha, e que se tem. Isso, bem com
preendido, deveria levar exatamente à abolição
dessa figura que aparece nas últimas Constitui
ções, essa idéia da incorporação do siMcola en
tendida como uma assimilação total.

Acho que seria importante que passasse a com
petir à União legislar sobre a garantia dos direitos _
constitucionais, mas não a de atribuir a função
de incorporar, no sentido assimilacionista, que
se entende normalmente, os índios à nossa socie
dade.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Estou falando apenas da incorporação da
cultura indígena ao conhecimento nacional.

A SR' MANUELA DA CUNHA - Exatamente.
Eu acho que esse é o ponto essencial, a nossa
incorporação.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Exato. Aprender aquilo que nós temos des
prezado ao longo dos séculos.

A SR' MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
E, na verdade, o estabelecimento de formas de
convívio justas com as sociedades indígenas, e
não a sua dissolução, não um programa de disso
lução dentro da sociedade nacional. Quer dizer,
é o contrário a esse direito, a diferença de que
nós falávamos.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Professora
Manuela, nós gostaríamos e até sonhamos..numa
oportunidade em tê-Ia aqui por um dia ou mais,
debatendo com a SI" essa questão das popula
ções indígenas e as próprias questões da sua área.
Mas nós temos a nossa pauta, e eu sei que os
Constituintes gostariam, ainda, de lhe formular
e de lhe prender por mais alguns minutos. A Sr'
sempre nos dá uma alegria muito grande, e tam
bém nos causa uma tristeza em termos que cortar,

de uma certa forma, a sua presença, o seu depoi
mento tão bonito.

Resta-nos agradecer e convidá-Ia a permanecer
conosco, para que possamos fazer e ouvir o próxi
mo inscrito para a audição.

Muito obrigado, Professora.

A SR' MANOELA CARNEIRO DA CUNHA 
JVluito obrigada.

O SR.PRESIDENTE (IvoLech) - Dando conti
n:Jidade à nossa reunião, abrimos um espaço ao
Ir.stituto de Pesquisas Antropológicas do Rio de
.;aneiro_Vem fazer o seu depoimento o Dr. Mércio
Gomes.

Com a palavra o Dr. Mércio Gomes, do Instituto
de Pesquisas Antropológicas do Rio de Janeiro.

O SR. MÉRCIO GOMES - Muito obrigado, Sr.
Presidente desta Subcomissão, Srs. Constituintes,
Sr'" e Srs:

Represento o IPARGE, que é um conjunto de
pesquisadores, antropólogos e indigenistas do Rio
de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, Brasília
e Maranhão, e a apresentação que vou fazer aqui
é decorrência de uma análise feita em conjunto
e que foi sintetizada por mim, como representante
desta Instituição.

Aproposta que venho fazer diante desta Comis
são é de que estamos diante de uma ocasião
especial, em que se pode 'pensar em criar um
pacto indigenista nacional. E essa a apresentação
que eu vou fazer, e que, em seguida, podemos
levar adiante uma discussão mais ampla.

O momento da elaboração de uma nova Cons
tituição brasileira é a ocasião ideal e propicia para
se firmar um pacto indigenista nacional, que re
presente a realidade dos acontecimentos que re
gem as relações interétnicas em nosso País e
que traduza os legítimos interesses dos povos in
dígenas, e as grandes· aspirações de liberdade
e respeito racial e étnico do nosso povo. Estas
são virtudes nacionais conhecidas e propaladas,
desde o século passado, por diversos visitantes
estrangeiros e analisadas e justificadas, histórica
e antropologicamente, por grandes mestres brasi
leiros, como Gilberto Freire e o saudoso Sérgio
Buarque'de Holanda. Os sentimentos do anti-ra
cismo e da tolerância às etnias autóctones e ad
ventícias se operam no dia-a-dia das relações pró
ximas e íntimas, numa espécie de antropologia
da convivência.

Porém, a realidade cultural mais forte se dá
num plano social e política mais amplo, em que
os interesses econômicos se sobrepõem e domi
nam os desejos e aspirações humanitários e fra
ternos. É a minha convicção de que somos um
País de pessoas que amam o diálogo, e a convi
vência harmoniosa com um alto grau de abertura
ao novo e ao diferente, o que é uma representação
clara de nossa juventude enquanto Nação.

É a partir desse dado, tão entranhado quanto
inefável, que guardo a esperança de que esta As
sembléia Constituinte se declarará determinada
a produzir a legislação mais adequada para res
guardar esta tradição tão generosa e especial e
elevá-Ia às condições legais e formais de sobre
viver à realidade mais forte, reformulando-a e
transcendendo-a.

Sabemos que nenhum povo se orienta pelas
determinações artificiais de uma elite ou um pu-
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nhado de pessoas que se arvora nesse status Falo como brasileiro que está inserido no con-
social. A Assembléia que ora se reúne não é uma texto da questão indígena, como todo e qualquer
elite, nem se arvora nisso, mas vem e surge do brasileiro, mesmo os geograficamente mais dis-
povo, é uma representação clara e orgânica desse tantes do contato com o índio. Porque essa ques-
povo, incluindo seus sentimentos particulares, re- tão nasceu com a descoberta do País e se manterá
gionais e nacionais, suas aspirações e esperanças. enquanto houver um índio vivo e um brasileiro
Portanto, ela é legitimamente o povo brasileiro disposto a falar sobre ela.
em essência e em síntese, porque nela estão de- A tragédia da questão indígena tem se desen-
positadas as nossas esperanças. volvidoinversamente ao desenvolvimento de nos-

Como, perguntar-se-ia, pode um brasileiro não so Pais. Em outras palavras, o Brasil se desen-
índio ousar falar sobre o índio? Não acabou o volveu às custas dos índios e nesse processo em
tempo em que os índios precisavam de porta- que os povos indígenas sofreram um decréscimo
vozes para veicular, à sociedade mais geral, as populacional da ordem de 96%, caindo de 5 mi-
suas necessidades, carências e projetos' de vida? Ihões, aproximadamente, para pouco mais de 220
Não é na condição de porta-voz dos índios que mil, o Brasil se debateu através de seus espíritos
me sinto na obrigação de vocalizar essas necessi- mais generosos como o Patriarca José Bonifácio
dades e projetos. Os índios, todos sabem o que de Andrada e Silva, o poeta Gonçalves Dias, os
são e o que desejam e muitos deles poderiam historiadores João Francisco Usboa e Perdigão
e podem apresentar os seus problemas com pro- Malheiros, o General Couto de Magalhães, estes
priedade e justeza, aqui, nesta Subcomissão e no século passado, e o Marechal Cândido Mariano
na Assembléia Constituinte. Aliás,já apresentaram da Silva Rondon e seu grupo de dedicados milita-
uma grande proposta em união com várias entí- res e cientistas - o Brasil se debateu à procura
dades nacionais de apoio à sua causa, proposta de uma solução a essa questão, debateu-se como
essa que tem a minha inteira solidariedade. Que um todo, arregimentando interesses a favor e con-
venham outros índios mais, individualou coletiva- tra, aventando todas as possibilidades existentes
mente e apresentem os seus pontos de vista, mes- no espectro da natureza política do homem.
mo que sejam os mais particulares possíveis, por- Houve os assassinatos, a guerra bacteriológica
que dessas particularidades é que poderemos re- - quiçá, a primeira vez que se fez na história
colher os pensamentos gerais. esse tipo de guerra, foi exatamente no Brasil, em

Os índios, como bons democratas e igualita- 1810, em Caxias, no Maranhão, quando as autori-
ristas que são, acreditam tanto na sua individua- dades locais infectaram com variola os índios Ca-
!idade quanto nos direitos e nas representações nela que visitavam a cidade em busca de confra-
cOletivase se esforçam sempre em transmitir para temização. Houve a expulsão de suas terras, a
todos as suas atitudes unívocas e operacional- escravização real e disfarçada, enfim, o genocídio.
mente dialéticas. A sua voz se fará entendida aqui Mas, também, houve a luta para defender os ín-
- creio eu. dios ao longo dessa mesma história, que começa

Na condição de brasileiro simples é que venho com os jesuítas, começa com Montaigne; depois
a esta Assembléia. O ser simples não é o ser se cristaliza nos iluministas do século passado,
simplista ou humilde, ou com falsa modéstia, e a determinação em vencer resistências para as-
mas, sim, o sentimento de quem compartilha das segurar os direitos legítimos e inalienáveis às suas
convicções e atitudes mais comuns ao povo brasi- terras, à sua saúde e ao seu patrimônio cultural
leiro, no caso, a tolerância pelas diferenças raciais, e humano.
étnicas e culturais e a mente aberta para as experi- O Marechal Rondon, que simbolizou e atualizou
mentações sociais que representam o que há de esse sentimento nacional de que os índios são
mais dinâmico em nossa sociedade. Adicione-se parte integrante da Nação e do povo brasileiro,
a isso os mais de dez anos de contato íntimo o que era discutido no século passado - sabe-
e prolongado com' diversos povos indígenas do mos muito bem das discussões históricas entre
Brasil. Nessa convívência e esse interesse reforça- Adolfo de Vanhagen e João Francisco Usboa e,
ram em mim os sentimentos nativos e nacionais, portanto, a partir dessa constatação reconheceu-
junto com o conhecimento que adquiri desses se que o índio tem direito a sobrevíver - foi o
povos indígenas, de suas sociedades igualitárias Marechal Rondon quem elevou o humanismo
e harmoniosas e seu entrelaçamento respeitoso brasileiro às suas maiores alturas, igualando-o ao
e engrandecedor com o meio ambiente, e o seu mais altruísta e profundo sentimento cristão, ao
conhecimento profundo e detalhado sobre os rei- decretar e incutir entre os servidores do Serviço
nos da natureza, da sua fdosofia de vida despojada de Proteção aos fndios que na defesa da vida
e generosa, e a sua visão de mundo e da natureza, indígena "mais vale morrer, se preciso for. Matar,
tão importantes para o seu equilÜlliosocial. nunca!"

As falhas enormes que existiram no antigo SPI,
Desta experiência é que me sinto legitimamente que é o Serviço de Proteção ao Indio, e na política

imbuído do espírito de quem partilha também indigenista do Império, falhas de conteúdo e fa-
~ ser indígena, que.sente as alegrias que sua lhas de ação, não podem ofuscar a visão de que
Vida e cultura proporclona~ e ~ue ~fre as :unar- essa tentativa era intrinsecamente fruto do lado
~as e a dor do seu~~nohlst6n~0,das impo- mais generoso do nosso povo, esse lado tolerante
S1~oeS e esbul~os cotidianos e das m:ompreen~- e 'aberto, que forçava as autoridades a se compa-
soes da~ autondades. Este meu senw.nento ~ tibilizarcom seu pensamento e atitude e isso se
c~partilhamentoé tam?é~ o ~e muitos brasí- deu. A criàção do SPI, em 1910, se deu através
leiros, na sua grande maiona, creio eu. de uma luta nascida da sociedade civil, junto com

O que diz respeito aos índios, também diz res- os militares nacionais, que foi encabeçada pelo
peito aos outros brasileiros, eis a minha tese fun- Marechal Rohdon, e era uma luta exatamente con-
-dementel e a minha principal justificativapara es- tra propostas de extenninio dos índios, que nascia
tar aqui presente. de cientistas inescrupulosos.

Com o conhecimento que adquirimos, nos últi
mos 30 anos, sobre as causas e motivos da popu
lação indígena, tenho certeza de que aliada a essa
propensão natural do nosso povo e de seus repre
sentantes, teremos a elaboração de leis e determi
nações que corrigirão as falhas anteriores e assen
tarão o caminho para a continuidade hist6rica
dos povos indígenas no Brasil.

Portanto, é como brasileiro, e com orgulho, que
falo sobre os índios, não em nome deles, que
têm a sua própria voz,faloagora, especificamente,
como antropólogo, isto é, como cientista que es
tuda com afinco e se dedica apaixonadamente
a compreender esses povos, enquanto povos es
pecíficos e enquanto povos existentes da entidade
política que chamamos Brasil.

Talvez, todo esse prolegômeno não passasse,
no final, de ingenuidade, de quem deseja fervoro
samente que os índios sobrevivam e constituam
parte significativa do nosso povo. Não fosse o
extraordinário fato, que já foi colocado aqui pela
Manuela e outras pessoas, de que muitos povos
indígenas, antes fadados por todos os modos e
razões ao extermínio, estão, pelo contrário, não
somente sobrevívendo, mas aumentando suas
populações.

No cômputo geral, segundo as melhores indi
cações que temos, os índios brasileiros eram cer
ca de 120 a 150 mil, por volta de 1957 - que
talvez tenha sido o tempo em que se alcançou
o nadir populacional dos povos indígenas, o JÚYel
mais baixo da sua população, por volta da década
de 1950 - e que agora somam, esses mesmos
120 ou 150, em mais de 220 mil.

É verdade que, nesse período, muitos povos
indígenas perderam grandes contingentes de
suas populações, alguns beirando a extinção. O
Dr, Carlos Marés falou sobre o caso dos Gê-ta,
que eram cerca de 120, em 1953, e que hoje
não mais existe como povo, sendo apenas cinco
indMduos espalhados pelos postos indígenas da
região; quer dizer,virtualmente, como povo, como
nação, como cultura, como etnia, os gê-ta estão
extintos. É o caso dosAva-canoê de Goiás, apenas
a 200 ou 300 quilômetros de Brasília,que somam
dois ou três grupos, talvez 45 a 60 pessoas, conti
nuamente fugindo das investidas que lhes são
feitas por fazendeiros e mineradores. E agora,
ameaçados por uma barragem que será feita na
quela região e que, portanto, nem terras têm para
descansar e pensar melhor a sua existência. É
o caso dos Guajajara, vívendo em bandos espa
lhados pelo Maranhão oriental até o norte de
Goiás, sem as suas terras demarcadas, diminuin
do, constantemente a sua população.e relegados
ao acaso e às circunstâncias envolventes.

Enfim, é o caso de outros povos cultural e so
cialmente autônomos, que ainda estão à mercê
de aventuras, de interesses econômicos e imedia
tistas e, portanto, ignorados pela responsabilidade
do órgão federal encarregado da questão indí
gena.

Por esses povos autônomos, talvez 50 ou 60,
talvez até mais, há uma possibilidade de que eles,
sem contato, no Brasil, vívendo uma autonomia
interna total, cheguem até a 90 deles: Por esses
povos pesa a maior responsabilidade do povo

I brasileiro como um todo-eaqui incluo o Estado
e a Igreja Católica e todos os sentimentos religio
sos e humanitários existentes -, porque a sorte
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e o destino desses povos dependem de uma deci
são irrecusável de lutar pela sua sobrevivência
contra todas e quaisquer circunstâncias ou inte
resses que existirem.

Sabemos como fazê-lo, pois a experiência des
ses últimos 80 anos de trabalho indigenista, pro
gramado e consciente, mostram o que não se
deve fazer e apontam o que se tem de fazer. Se
falharmos nesse esforço não poderemos mais
culpar o destino, ou o que se chamava a força
inexorável da civilização: as incontroláveis epide
mias, ou que seja, o que aliviavaa má consciência
de todos nós, porque essas desculpas já foram
superadas e rebatidas pelos outros povos que so
breviveram, lutando pelos seus direitos e interes
ses, ~udados pelas forças pró-indígenas do País.

Portanto, estamos, coincidentemente, no ponto
crucial do reconhecimento da sobrevivência dos
povos indígenas, em sua maioria real e com possi- .
bílldade para todos, ao mesmo tempo em que
nos reunimos como Nação una para regularizar
e regulamentar as novas condições para o relacio
namento harmônico dos povos indígenas com
a totalidade dessa Nação.

Não poderia haver ocasião maís adequada para
aqui, então, firmamos um verdadeiro pacto índí
genista nacional, tendo como componentes prin
cipais os povos indígenas, a sociedade nacional
e o Estado e, como balizas de pensamento em
ação, a certeza da continuidade histórica dos po
vos indigenas e a aceitação desse fato, integrados,
dessa forma, aos sentimentos da nacionalidade
geral brasileira, não mais os povos indígenas faze
rem parte desse ambígua lamentação de sua in
viabilidade, que ainda pesa na má consciência
de todos n6s.

A obrigação do Estado em assegurar-lhes o
seu territ6rio e dar-lhes toda a atenção a sua saúde
e a determinação, por parte dos índios, em manter
a sua especificidade cultural e a inviolabilidade
física e conceitual do seu território e de suas rique
zas, como patrimônio coletivo e nacional, como
aval e caução do nosso futuro como Nação e
como civilizaçãomaior, diante de quaisquer e ter
riveis eventualidades históricas que se assomam
no futuro da humanidade - é claro que aqui
estou pensando nas possíveis destruições do
meio ambiente, nas destruições que poderão mo
dificar totalmente o ambiente da Terra.

A sobrevivência dos povos indígenas é, portan
to, no meu entender, a certeza da nossa sobrevi
vência, como experiência vivada evolução huma
na. Eis o sentido maior do pacto indigenista que
se propõe. Como efetivar esse pacto? A primeira
instância, a fundamentaI e duradoura, deve ocor
rer aqui na C6nstituinte através da elaboração de
leis mestras que nortearão o entendimento mútuo
dos três elementos do pacto. A segunda instância
poderá se dar no Congresso e se fará concomi
tantemente ou posteriormente, através da renova
ção do órgão federal encarregado da questão indí
gena, moralizando e profissionalizando os seus
quadros e abrindo o órgão para a participação
efetiva e não patemalista e não cooptadora dos
índios, da sociedade civil e, naturalmente, do Es
tado.

A Assembléia Constituinte, através das indica
ções que surgirem da presente Subcomissão de
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficien
tes e Minorias, deverá formalizar esse pacto em,

talvez, três ocasiões específicas da Constituição:
a primeira seria no capítulo que conceme à nacio
nalidade: os índios deverão constar como cida
dãos brásileiros natos, em função da sua territoria
lidade e da sua historicidade apriorística ou origi
nária. Em virtude disso, deverão ter os mesmos
direitos genétricos de todo cidadão e direitos es
pecíficos, garantidos pelo Estado. Asegunda oca
s~~, deve d~term":ta~, talvez no capítulo de dispo
S1ÇoeS geraIs, o direito específico ao território e
a todas às riquezas nele encontradas inalienáveis
e invioláveis.

Nesse sentido, aprovo, integralmente, propos
tas apresentadas pelos índios e pelo Constituinte
José Carlos Sabóia, aqui, nesta Subcomissão,
acrescentando, diante das discussões sobre as
pressões dos interesses mineradores e madeirei
ros - porque, aqui, também temos que colocar
a questão das madeireiras, que já foi colocada
pela Dra. Manuela - de que haverá nessa lei
um prazo determinado, talvez de 50 a 100 anos,
pelo qual será proibida a exploração dessas rique
zas. Após o término deste prazo, essas riquezas
de valor estratégico para a sobrevivência do Pais
poderão vir a ser exploradas por decisão conve
niada dos três Poderes constituídos e pelos índios.

Por fim, deverá constar constitucionalmente
que a defesa da inviolabilidadedo território indíge
na deverá ser efetuada pelo Estado e pelos pró
prios índios que, dessa forma, jamais poderão
aliená-lo nem total, nem parcialmente. Em adição,
caso haja oportunidade para tanto, caso se sinta
necessário, poderia constar no capítulo sobre saú
de que uma assistência médica especial deverá
ser dada aos índios, já que a sua constituição
fisica e sistema imunológico assim o requerem.

Quanto à reestruturação da FGNAI, que é o
segundo ponto, ou outro órgão que venha a subs
tituí-Ia, adequando-a a uma política de entendi
mento e não mais patemalista, que leve em conta
a realidade dos novos tempos indígenas, é preciso
que os Srs. Constituintes e Congressistas se intei
rem completamente de que esta é a grande opor
tunidade para efetuar esta mudança e encami
nhem a sua orientação na forma da lei.

O povo brasileiro já demonstrou, por diversas
vezes, pela emoção e pela razão que encara a
permanência dos índios como um fato de impor
tância capital para a afirmação do seu sentimento
de nacionalidade, tanto como raízes hist6ricas
quanto como matizes culturais de sua existência.
Os índios, ao se sentirem integrados nesse senti
mento, poderão viver a sua vida com a determi
nação cultural que possuem e com a certeza de
sua perenidade.

Eis a razão transcendental da harmonização
das relações interétnicas entre o nosso povo: a
ampliação do sentido da nacionalidade brasileira.

Espero que isso seja feito pela Lei Maior.Muito
obrigado a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Colocamos
a palavra à disposição dos Srs. Constituintes para
solicitarem esclarecimentos do nosso palestrante
ou mesmo colocarem as suas posições.

O SR. CONSmmNTE RUY NEDEL - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Tem V.Ex"
a palavra.

O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL - Quero,
antes de mais nada, dar os parabéns. Acho que
fechamos com chave de ouro pela objetividade
e pelo conhecimento.

Eu queria lembrar que aqui nós estamos madu
ros, não sei se a Assembléia Constituinte está
madura. Há poucos dias, ouvi um pronunciamen
to em plenário - estava no gabinete e quando
desci já era tarde para rebater - mas ouvi um
pronunciamento onde um membro da Assem
bléia Nacional Constituinte defendendo - vejam
bem - defendendo a ecologia e defendendo os
índios exigia do Poder Executivo um asfalto que
atravesasse a reserva indígena.

Ainda ontem à noite, por volta das 24 horas,
eu ouvia o eminente Ministro Paulo Brossard fa
zendo um pronunciamento fantástico, que lhe é
peculiar, e S. Ex- dizia que o nosso Parlamento
- ele falava quando S. Ex- foi Parlamentar 
é o exatamente o espelho, talvez melhorado, da
nossa sociedade, e nós sabemos o que é a nossa
sociedade, e quem se preocupa com os proble
mas da minoria, especialmente do índio, sabe
o que é a nossa sociedade.

Então em cima dessa rápida análise vem a
preocupação: qual será a postura e a ação da
Comissão de Sistematização? Qual será a postura
e ação da força do voto do Plenário?

Sinceramente, achei brilhante a sua postura,
e não tinha me ocorrido sobre as reservas mine
rais, enfim, as reservas também dos solos, das
madeiras...

Nós temos no Rio Grande do Sul um sistema
de arrendamento, que é uma das maiores vergo
nhas - não estou nem falando do latrocínio es
cancarado com a cobertura de prefeitos, de câma
ras de vereadores, do prefeito vizinho e do Gover
no do Estado para que se tire sorrateiramente
as á~ores, e do próprio IBDF que parece que
funciona nas barrancas do Uruguai, onde não
existe mais índios, para se impedir a derrubada
de um ipê, um cedro e, simplesmente, permite
a düapidação total de uma floresta que é funda
mentai e essencial para a sobrevivência - mas
sinceramente não sei como é que vai se portar
a Comissão de Sistematização e qual a postura
do Plenário?

Parece-me que vai haver um trabalho urgente,
quase que sobre-humano do nosso relator para
que não cai? por terra toda uma intenção, por
enquanto, nos somos uma intenção.

Mas, eu me pergunto até que ponto nós não
poderíamos - e ai é mais importante o antropó
logo do que o índio - até que ponto nós podería
mos difundir, com essa competência que V.Ex's
têm demonstrado aqui, difundir dentro da Assem
bléia Nacional Constituinte? Tenho a certeza de
que, uma vez, com postura e conhecimento, os
orgumentos que n6s ouvimos aqui, se pudés
semos difundir, eu não teria receio nenhum de
um grande avanço e aí fica a pergunta, não pro
priamente para o palestrante somente, mas a Me
sa toda: o que nós poderíamos fazer para avançar
este nosso sentimento?

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Tem a pala
vra o Constituinte Benedicto Monteiro.

O SR. CONSmGINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Palestrante, Sr. Relator:
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Realmente, esta é a pergunta que se taz, que
o Constituinte RuyNedel fezaqui de forma dramá
tica, é o total desconhecimento que a sociedade
brasileira tem, de um modo geral, e nós políticos,
quer dizer, parlamentares da realidade indígena,
da questão indígena.

Toda a sociedade brasileira está acostumada
a sentir o índio, as nações indígenas como coisa
do passado. Nós apenas fazemos referências ao
índío, mas como coisa do passado, quer dizer,
não é essa idéia que nós estamos debatendo aqui.
O máximo que o indivíduo coloca é, por exemplo,
a cerâmica: em nosso Estado temos a cerâmica
marajoara e a cerâmica tapajônica, quer dizer,
dois estágios extraordinários da civilização indíge
na, e o Estado, a sociedade, a universidade usam
aquilo apenas com o objetivo turístico, e não exa
minando a profundídade que essas manifesta
ções da cultura nacional têm para o povo.

Acho fundamental, a idéia do Ruy é muito boa
de se estabelecer uma espécie de lobby, a própria
Subcomissão estabelecer um lobby, em função
da pr6pria Assembléia Nacional Constituinte, por
que são poucos os Constituintes e seIVidoresque
têm conhecimento disso. A grande maioria se
quer sabe dessa instituição. Quando chega um
indigenista, quando chega uma pessoa que está
preocupada com o problema, eles não sabem
nem como se portar díante daquela situação, por
que não têm conhecimento. A nossa bibliografia
é falha nesse sentido, embora tenha alguma coisa,
mas para o público em geral é muito falha, não
traduz uma série de fatos que deveria traduzir
a forma de apreensão desse pessoal que não está
acostumado. N6s assistimos, aqui, as conferên
cias, e a visagem é de um conhecimento espe
cífico sobre a matéria, mas a grande população
- e nisso incluo os Parlamentares que são repre
sentantes e acredíto que nós não representamos
o povo brasileiro, nós não temos a representa
tividade do povo brasileiro, eu tenho dito isso nas
reuniões que tenho participado, nos debates e
no próprio plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Nós não representamos, por exemplo, os
40 milhões de pobres absolutos que não têm
nem condições de pensar, quanto mais de se
fazerem representar. Nós não representamos a
comunidade indígena, a não ser através do Cons
tituinte Sabóia e de outros companheiros dedica
dos, mas não veio o índio, por exemplo, vieram
os técnicos, e nós não representamos o povo
brasileiro na sua totalidade.

Agora, o que nós representamos, isso é uma
realidade, é a média. do pensamento nacional.
Isso nós representamos.

Agora, isso é muito ruim para esse tipo de cria
ção, porque nós vamos ter que criar dispositivos
constitucionais auto-aplicáveis que preservem is
so, que impeçam essa destruição, não só do povo
indígena como da sua cultura, e o desprezo que
a sociedade tem pelas experiências fantásticas
que o povo indígena tem dado ao povo brasileiro.

Eu digo isso porque, na nossa região, nós vive
mos em função disso, nós falamos a lingua com
palavras indígenas, nós comemos comidas fabri
cadas anteriormente pelos indígenas, n6s ainda
nos cuidamos com remédios indígenas, nós te
mos os nossos mercados, os nossos artesanatos,
tanto a cerâmica marajoara, quanto a cerâmica
tapajÔl1ica, que é apenas c6pia daquilo que os
ínçliosnos deixaram, aquela beleza extraordinária.

Então, acho que isto é uma grande providência,
eu concordo com o Constituinte, e nós temos
que fazer um lobby para poder atingir a grande
totalidade dos Constituintes, que estão completa
mente alheios ao problema que estamos assis
tindo aqui.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Se me
permite, eu até esqueci de citar e depois deveria
constar no conteúdo do meu questionamento,
eu madreguei nesta parte, os companheiros
Constituintes viram. quando se estava no projeto
de elaboração do Regimento Interno, usei a tribu
na, falei, eu dizia que o problema do índio era
um episódio e que s6 uma Assembléia Nacional
Constituinte, sobre o problema do índio, caberia;
então, eu pleiteava uma comissão para ver se
conquistaria uma Subcomissão, especificamente
do problema do índio - existem minorias que es
tão dentro da sociedade, é uma coisa, e o proble
ma do índio é efetivamente maior, o do negro
não discuto, evidentemente, mas ele não está so
frendo o genocídio, e a injustiça, mas está dentro
da sociedade. Não consegui uma vírgula,no espa
ço, da imprensa sequer. Qual foi a minha artima
nha? Gastar um minuto dos 5 minutos que dispu
nha eu em plenário, um minuto na questão do
terceiro sexo, para depois falar no índio, porque
estavam misturando com problema de fauna e
flora, meio ambiente e índio, nego que haja rela
ção de meio ambiente e o índio. Meio ambiente
é um outro problema fundamental para todos
nós, e apareci em todo o País, em todos os jornais,
porque defendi o terceiro sexo, e mesmo assim
não consegui uma vírgula sobre o índio, quer
dizer, até da imprensa, o problema é sério.

Não sei, acho que é hora de nos acordarmos.

O SR. CONSmUINTE BENEDICTOMONTEI
RO-Sr. Presidente, acho que realmente o assun
to é sério. E esse resultado das Subcomissões
é expressão do que estamos falando. Quer dizer,
incluir o problema indígena nas minorias incapa
citadas, ou nas minorias é um absurdo! Ela é
contra a concepção geral das pessoas que têm
preocupação com o problema. Por exemplo, a
questão da nação Indígena, como vamos tratar
no texto constitucional como nação? Como va
mos, dentro desta Subcomissão, sugerir um texto
que seria o primórdio da Constituição, considerar
a nação indígena, porque não é considerada? No
momento em que o texto constitucional consi
derar nação Indígena, quando falei, por exemplo,
que o subsolo deveria ser um patrimônio da Na
ção, eu também entendo que deveria ser um patri
mônio da nação indígena. E aí seria muito mais
difícil qualquer violência a esse patrimônio, se ele
já fosse acobertado pela titulação da nação, já
era uma grande coisa, e se fosse pela Nação indí
gena, ainda seria mais difícil de ser violentado.

Acho que realmente a preocupação é essa,
acho que a Comissão tem que funcionar indepen
dente de funcionar como estruturando o texto
constitucional, mas deve funcionar como lobby
da Constituinte, para se levar ao conhecimento,
porque tem gente que não vai ter sequer a oportu
nidade de saber isso durante o período da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O DR. MÉRco GOMES - Eu queria s6 co
mentar um pouco o problema, o porquê de os

índios não terem mais uma audiência pública,
não terem mais notícias em jornais. Durante um
certo tempo, o auge - digamos - em que a
questão indígena aparecia como uma questão
pública nacional, foi exatamente no momento em
que estava havendo a "abertura", neste País; en
tão, toda a luta dos povos indígenas na defesa
das suas terras, pela demarcação, ela explodiu
exatamente quando começou a "abertura". E ela
surgiu não somente como uma luta específica
dos índios, mas surgiu como luta específica das
mulheres, negros, homossexuais, e de outras mi
norias, e de outros direitos: do pequeno empre
sário, do pequeno proprietário, dos camponeses,
tudo era a vontade da Nação se completar, se
integrar numa, nova síntese, era o desafogo da
ditadura e uma tentativa de se reconstituir. Acon
tece que foi tão demorada a "abertura" e foi tão
à conta-gotas que foi diminuindo um pouco esse
ímpeto, e a questão indígena foi,propositadamen
te, nos últimos anos, maculada por administra
ções que deixaram muito a desejar, fizeram com
que a própria sociedade brasileira começasse a
se desinteressar.

É o que resulta num momento tão importante
da sociedade brasileira saber do martírio indigena,
e da sua - para falar em linguagem religiosa
- da sua ressurreição possível, quer dizer, do
seu retomo à permanência neste País, em que
o conceito de nacionalidade vai se ampliar; até
há pouco tempo não se sabia que o brasileiro
era indígena, só assim como passado, da história.
Agora não, os índios existem como uma realidade,
isto é uma coisa que até a sociedade brasileira
ainda não se acostumou. Ele só vê o índio como
fim de raça, mas o índio não é um fim de raça,
há possibilidades claras, óbvias da sobrevivência
total dos povos índigenas, e ao haver essa possibi
lidade, a Nação vai ganhar, não somente porque
ela vai proteger o meio ambiente, vai dar uma
caução do futuro, um sentimento de que se o
mundo começar a entrar em outras experimen
tações malucas, tipo guerra, etc., nós teremos
um territ6rio possível de ser mantido e, portanto,
de dar sobrevivência à Nação brasileira, a Nação
como um todo, não somente neste sentido, mas
acho porque o índio está integrafo, o pensamento
sobre o índio está integrado no nosso sentimento,
do ser brasileiro, o que não ocorre, por exemplo,
na Argentina. Os argentinos acham que o índio
é um negócio para se acabar; os argentinos, em
1870, organizaram os seus exércitos para matar
os índios além do Rio Negro, no Chaco, era um
negócio organizado, queriam extinguir e os que
sobreviveram foram os Maputes, perto do Chile.

No Brasil, com toda a ambiguidade, e com
as grandes epidemias, as grandes matanças que
se fizeram ao longo de nossa História, sempre
houve a permanência deles, porque aqui eles são
partes, eles são gente daqui, são os donos daqui,
por mais que tenha sido ambígua e não explici
tada a colonização portuguesa neste Pais.Ao con
trário da espanhola.

Em 1549, a Espanha declarou que os índios
eram livres, e não podiam ser escravizados. No
Brasil, esta declaração só foi se dar em 1609,
para ser revogada em 1611. E só voltou mesmo
a ser revogada definitivamente em 1755, para ser
retomada em 1789, e durante diversas Cartas
Redis,que D.João Vlcolocou para matar os Boto-
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cudos, Kaigangs, os Timbiras no Maranhão, etc.,
e só em 1834 é que foi proibida a escravização
total. Quer dizer, o português era um povo que
deixava o negócio sempre possível para, caso
houvesse uma brecha, eles pegavam e faziam
o que queriam. O espanhol era mais direto, não
havia mais a escravização, então acabou, se bem
que eles usavam de outras artimanhas para fazer
a escravização, para fazera matança, tinha o negó
cio das encomendas, as mitas onde faziam os
recrutamentos de mão-de-obra indígena, etc. Es
te sentimento de ambigüidade do português foi
transmitido para a Nação brasileira, desde o seu
inicio com José Bonifácio, de que os índios são
brasileiros, quer dizer, eles pertencem a esta Na
ção e merecem sobreviver. Isto não é unânime,
não foi unânime, porque Francisco Adolfo de Var-

I nhagen, que foi o historiador-mor do Império,
chegou a dizer que os índios não somente eram
deste Território mas que tinham vindo do Peru;
portanto, não tinham nenhuma legitimidade neste
Território. Chegava ao ponto de fazer esta declara
ção. Mas, falava no direito de conquista e esses
outros que vieram do Peru, então, não tinham
um direito próprio, e sempre houve um debate,
uma discussão, uma celeuma neste País. Adolfo
de Vamhagen falou que os índios são invasores.
IIDmesmo tempo em que se falava isso, em ou
tras ocasiões, se dizia:não, eles aqui têm os seus
direitos originários. Desta ambigüidade, o Brasil
luta com estas duas coisas, mas mesmo lutando
com estas duas posições, que atualmente estão
em termos de classes sociais claramente determi
nadas: são os interesses dos míheradores, dos
fazendeiros, isto está mais ou menos determi
nado, com algumas ressalvas, está bem claro,
mas excetuando este pessoal, o resto da popu
lação brasileira, mesmo aqueles que estão mais
distantes, onde não tem índio, mas sente-se o
problema dele, o resto aceita e reconhece que
o índio é daqui, ele tem que ser defendido, e
também as suas terras.

'Uma outra coisa interessante que eu devo dizer,
e que muita gente não se apercebe, é o seguinte:
mesmo o camponês, que está ao lado da terra
indígena, e que tem interesse naquelas terras, por
que foram expulsos de fazendas, mesmo eles,
sabem e tem um sentimento de que aquelas terras
s80 terras indígenas, ele pode até invadir, se al
guém soprar o apito eles invadem, e serão impie
dosos, mas o sentimento existe; é só a partir desse
sentimento, de que eles têm o direito originário,
é que se pode pensar na mudança das leis. Só
a partir de que este pensamento está entranhado
em todos nós, que poderemos pensar que haja
,mudança, que se pode convencer, como V. Ex'"
estavam falando, a Comissão de Sistematização
e da Assembléia Nacional Constituinte.

Esta é a visão que tenho do possível, não sei
como é que isto pode ser organizado, mas acho
que temos que canalizar, neste sentimento, as
nossas ações e as leis.

O SR. CON$TITrnNTE RUY NEDEL - Tenho
a impressão de que poderia haver um outro cami
nho. Vi, ontem à noite, nessa Comissão em que I
estava o Ministro Brossard, três Comissões que.
estavam convocadas para o evento, não sei se:
seria o caminho por ali, nós termos esse tipo'
de reunião e debate com essas representações"

palestras e conferências junto com outras Comis
sões que têm mais poder decisório que a nossa.
É uma questão, também, da organização do Esta
do, é uma questão da ordem econômica, e assim,
talvez,nós possamos caminhar promovendo esse
tipo de encontro, talvez já tenhamos perdido, la
mento não ter tido esta idéia antes, porque eu
também queria esclarecer à Mesa de que sou
um enjeitado da Assembléia Nacional Constituin
te, estou numa Comissão que entre 9 opções
seria a undécima opção. E uma das opções que
eu fizfoi esta, não foia primeira, mas eu imaginava

. ser suplente desta, me tituIarizaria. Mas, fugindo,
acho que perdemos tempo, não tivemos essa
idéia antes, mas ainda há condições de se promo
ver reuniões deste tipo, que seja mais ampla.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - E o calen
dário das audições de todas as Subcomissões
já deve estar montado, e o que é mais terrível,
nós temos um prazo final e fatal para o Relator,
que é o dia 11 de maio. Então, não sei e visualizo
a falta de tempo para se fazer um evento dessa
natureza. Infelizmente, acho que não teremos
mais tempo para tanto, acho que só nos resta
fazer seguir a proposta, o encaminhamento para
o Constituinte Benedito, no sentido de se desen
volver um lobby de solicitar auxílioa estas entida
des, a todos, enfim, que são efetivamente compro
metidos com a questão das populações indíge
nas. Não vislumbramos outra alternativa mais fac
tível,mais concreta que se possa implementar.

Se as entidades convocassem e convidassem
todos os Constituintes, porque nós temos, nos
vários momentos da Assembléia Nacional Consti·
tuinte, aqueles diasem que estamos de uma certa
forma sem trabalhos nas Subcomissões e Comis
sões até para que se dê a impressão dos avulsos;
normalmente, estes prazos são de dois dias. En
tão, seria uma programação conforme o Consti
tuinte Ruy Nedel sugeriu, até de uma certa forma
extra-oficialem termos constituintes, mas que efe
tivamente poderia contar - e tenho a certeza
de que contaria - com o endosso da Subco-:
missão, da Comissão da Ordem Social, e aí tería
mos os trabalhos de lobby das entidades, fazendo
com que as outras Subcomissões e Comissões
venham a endossar também, e nós, talvez, até
sonhando, utopicamente, viríamos a ter uma Ple
náriada Assembléia Nacional Constituinte, extra
oficial, ouvindo e presenciando esse mesmo pai
nel rico, que nós tivemos na parte da manhã.

Con~tuinteBenedicto Monteiro, eu gostaria de
ouvi-lo.

O SR. CONSTITrnNTE BENEDITO MONTEI
RO - Acho que até o dia 11 nós vamos ter traba
lho permanente e continuado. Mas, a parti{ do
momento em que se jogar a matéria para as Co
missões, as Subcomi5sóesvãoficar mais a1ivil!~s

do problema. Neste momento, deveríamos fazer
esse trabalho; nesse momento em que as Comis
sões começassem a discutir o problema, de um
modo geral, nós poderíamos fazer o trabalho, por
que nada impede que a partir do dia 15 continue
mos trabalhando como Subcomissão. O Regi
mento não impede isso. Apenas fixa o nosso tra
balho até aquele ~. E dá prioridade às Comis
sões e aí seria muito bom continuar.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Nos resta
agradecer ao Professor Mércio Pereira Gomes,
do Instituto de Pesquisa Antropológica do Rio de
Janeiro, e dizer da nossa alegria, da nossa honra
e satisfação de tê-lo aqui entre os painelistas e
palestrantes, desta audição.

Nós já estamos com o imperativo do adiantado
da hora, inclusive do momento em que teríamos
a obrigatoriedade da nossa presença no Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. Deveríamos
ter o depoimento do Dr.João Pacheco de Oliveira
Filho, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e
do Centro Ecumênico de Documentação e infor
mação e a greve dos aeronautas, certamente, o
impediu de estar aqui. Inclusive, a sua presença
estava efetivamente confirmada.

Temos, também, a manifestação do Sr. Airton
Krenac, Coordenador da União das Nações Indí
genas, que gostaria de se fazer ouvir, e eu apelo
ao Constituinte no sentido de que a manifestação
do Sr. Airton ocorra no dia 5, na próxima reunião
de audição, dedicada às populações indígenas.
Agradecemos pela sua compreensão.

A Mesa convidaria o Constituinte José Carlos
Sabóia, para fazer as suas colocações e, em nome
da Subcomissão, agradecer a presença dos se
nhores, notadamente dos nobres painelistas e co
locar também o Constituinte .José Carlos Sabóia,
aos nossos convidados, o espírito que até aqui
tem norteado e a intenção desta Subcomissão,
no tocante á matéria referente ás populações indí
genas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, cidadãos representantes das diversas enti
dades, todos aqueles que apóiam a causa indíge
na e das minorias neste País: eu gostalja, antes
de mais nada, de fazer não um elogio, mas de
declarar uma responsabilidade que, regimental
mente, não foi declarada e que pela atitude do
Constituinte Ruy Nedel nos emociona.

Outro dia, eu disse brincando aqui, mas gosta
ria de dizer com seriedade, foi uma homenagem
que fizemos ao Professor Florestam Fernandes,
que se houvesse possibilidade de fazermos um
projeto de resolução para trazê-lo para a esta Sub
comissão, n6s faríamos isto, e a mesma coisa
digo hoje com relação aos Constituintes Ruy Ne
dei e Benedito Monteiro.

Multo obrigado pela contribuição que V. Ex-s
no deram, V. Ex's estão cumprindo com muita
dignidade o papel de Constituintes.

Gostaria de colocar a preocupação que-esta
mos tendo nesta Subcomissão, e a dignidade
com que nela os Constituintes, os fndios, as ass0
ciações, as intituiçóes da sociedade civil, estão
cumprindo com a visão com que estão tendo
deste momento histórico. No dia 21, nesta Casa
Constituinte, neste Congresao Constitui~_e~

ram os índios, e cumpriram o seu pape1,Joiilnt'
dos momentos mais bonitos que nósvimos aqui,
neste Congresso, quando os índios Hteralmente
ocuparam o CongreSso, de uma forma rica, ex
pressiva, mostrando o que significa concretamen
te a convivência de culturas diferentes, em mo
mentos sendo desrespeitados por Pertencerem
a uma outra etnia, em momentos sendo total
mente respeitados, como foram, por todos nós
e principalmente pelo Presidente desta Subco
missão. Constituinte Ivo l.ech.
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Gostaria de mostrar, também, o que significou
este acontecimento de hoje, e parabenizar pela
dignidade com que cada instituição colocou suas
apreensões e a sua proposta de Nação, não só
defender a causa indígena, fizeram além, coloca
ram o sonho, a autopia da construção' de uma
Nação. Fizeram muito mais.

Concordo totalmente com as preocupações
dos Constituintes Ruy Nedel e Benedicto Mon
teiro. Como nós vamos realmente objetivar,vivifi
cartodo este sonho da construção de uma Nação,
que saiu da boca, da luta, da experiência histórica,
dos índios e das instituições que foram aqui tão
bem documentadas na sua proposta, nas suas
manifestações, nas suas inquietações. Através do
CIMI, pela boca de D. Erwínpela clareza concei
tuai,pela dignidade, da Professora Manuela, Presi
dente da ABA;atavés da coordenação dos geólo
gos, me deixou emocionado pela competência
e pela indignação com que é desrepeitado o texto
legal no Q!le diz respeito às riquezas minerais.
E através da eloqüência, da clareza, do compro
misso histórico do Professor Mércio, represen
tante do Instituto de Pesquisa, de toda uma práti
ca, neste momento ele fez uma homenagem a
todos os antropólogos. Tanto ele como a Profes
sora Manuela, hoje fizeram com que os antropó
logos deste Pais percebessem a importância que
existe neste Pais do que significa a antropologia,
que tem uma visão histórica da sociedade bra
sileira.

E para não esquecer, eu gostaria de dizer com
que carinho ouvi o Dr, Carlos Marés. O que signi
fica você ter uma linguagem de um jurista, nor
malmente incompreensível, uma linguagem que
nonnalmente é dificil de ser ouvida, quando este
jurista está a serviço da História, foi bonito, foi
muito bonito; Dr. Carlos Marés.

E para concluir, eu gostaria de agradecer a
todos aqueles que prestigiaram as instituições que
ajudaram a fazeristo aqui, como o INESCe outras
tantas, e também deixar claro a minha admiração
pela forma cristalina, pela forma direta, digna,
com que o nosso Relator questionou as institui
ções. Foi muito bonito.

Para concluir o racioémio, eu diria que estamos
endando, estamos construindo a nossa travessia
histórica para o futuro deste País. Pode até ser
que nem venhamos a chegar lá; agora, do outro
lado, a não historicidade, a negação da história,
ela está presente em nosso meio.

Infelizmente,durante quase esse período de po
lítica indigenista, o Estado brasileiro nos negou
toda essa visão histôríca,a negação de todo esse
sonho de construção de uma Nação pluralista,
que .nôsvimos desenhado hoje aqui. E que nós
vamos querer desénhar na Nova Carta.

As sugestões dos Constituintes Ruy Nedel e
Benedicto Monteiro, acho que na prática elas se
constituem um desafio, não para nós Constituin
tes somente, elas vão se constituir num desafio
para todos os 'Senhores que representam um
compromisso com a causa indígena, neste Pais.
Como nós vamos sensibilizar e fazer com que
neste Congresso Constituinte haja uma consciên
cia da responsabilidade maior com a pluralidade
democrática da Nação brasileira.

Acho que o desafio foi colocado pelos Senho
res, representantes das instituições, foi colocado
pelos índios que aqui estiver~ no dia 21, e foi

colocado pelos dois Constituintes Ruy Nedel e
Benedicto Monteiro.

Eu não desisto no desafio e só conquistaremos
esse espaço, só daremos um passo à frente em
nosso sonho e em nosso compromisso com a
história se tivermos a ousadia de não ficarmos
contentes com a competência política que hoje
demonstramos aqui. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(IvoLech) - Declaramos
encerrada esta audição, e lembramos a data do
dia 5 de maio, às 9 horas, para a outra audição
com as-populações indígenas e com o Professor
Darcy Ribeiro.

Está encerrada a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Abrimos,
neste instante, os trabalhos do terceiro dia de au
diência da Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.

A nossa pauta de hoje versa sobre um dos
temas mais sérios a serem abordados pela socie
dade brasileira. Precisamente ouviremos uma mi
noria que necessariamente tem de ser ouvida.
E nós Constituintes, nós povo brasileiro, temos
a obrigação também de encarar essa questão de
frente.

Estão aqui, já com assento à Mesa, o Sr. João
Antônio de Souza Mascarenhas, Diretor de Comu
nicação Social do Triângulo Rosa, Grupo de Líbe
ração Homossexual.

Sr. João Antônio de Souza Mascarenhas, senti
mo-nos honrados com a sua presença e estamos
abrindo, em nome da Subcomissão, este espaço
para que seja colocada a realidade, os anseios,
as propostas, as reivindicações dessa minoria so
cial que o Senhor representa. E dizer-lhe,de ante
mão, que estamos abertos nesse nosso trabalho
que, regimentalmente, deve se ater e contemplar
todas as minorias da sociedade brasileira. Este
é o nosso intuito,e aqui começamos, como Cons
tituintes, a encarar todas as questões nacionais
de frente.

Passamos a palavra neste momento, ao Diretor
de Comunicação Social, para que dê seu depoi
mento e coloque, aos Constituintes, as reivindi
cações do seu grupo social.

a SR.JOÃO ANTÓNIODE SOUZAMASCARE
NHAS - Na condição de representante, não só
do Triângulo Rosa, Grupo Carioca de Uberação

'Homossexual, mas de todas as entidades congê
neres que integram o movimento de liberação
homossexual em funcionamento no Brasil,quero
dizer da nossa satisfação em estarmos aqui pre
sentes. E quero, também, em nome de todos
os meus companheiros, cumprimentar de forma
muito especial, os membros desta ilustre Subco
missão pela largueza de visão que os levaram
a convidar e para se fazer ouvir, o porta-voz de
um segmento social estigmatizado.

Este é um fato inédito na História do Brasil.
Pela primeira vez, no nosso País, o Congresso
Nacional ouve um representante de um grupo
de liberação homossexual.

Queria, logo de inicio, dizer qual é a nossa rei
vindicação. Temos, no momento, uma única,jun
to à Constituinte, queremos que os Exrn" Srs.
Deputados e Senadores Constituintes incluam na
próxima Constituição Federal a expressa proibi
ção de díscrirnínação por orientação sexual.
Orientação sexual engloba heterossexualidade,

homossexualidade, bissexualidade. Pretendemos
e reivindicamos seja atendida essa nossa reivindi
cação e que ela figure no substitutivo do art. 153
§ 19 da atual Constituição.

Ficamos muito contentes de ver que essa rei
vindicação não é só nossa, ela foi esposada pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, con
forme um anteprojeto recentemente encaminha
do a todos os Srs, Constituintes. Ficamos, tam
bém, satisfeitos de falar, de contar, de dizer, de
sentir que o Professor Hélio Santos, que foi um
dos integrantes da Comissão de Estudos Consti
tucionais, considera que essa proibição deve
constar desse dispositivo que substituirá o art.
153.

Também com o mesmo pensamento, manifes
tou-se, muito recentemente, ainda em depoimen
to a esta Subcomissão, o Professor Cândido Men
des de Almeida, à Presidente da Comissão Brasi
leira de Justiça e Paz.

Pedimos aos Srs. Constituintes que atendam
a nossa reivindicação e pedimos muito que aten
dam nesse dispositivo e dizemos por que. Não
me parece que a proibição dessa discriminação
figure noutro dispositivo. Por quê? Porque se a
discriminação em relação à mulher é proveniente,
é resultado do machismo, a discriminação em
relação aos homossexuais é, também, um produ
to do machismo. Logo, acreditamos que elas de
vam aparecer juntas, lado a lado.

Se alguém dissesse: "Não. Essa proibição deve
ria ser inscrita numa lei extraordinária". Mas,seria,
então, um ato discriminatório. Por que todos os
tipos de discriminação merecem figurar na Cons
tituição, e só esta, a da orientação sexual não
mereceria? Deveria ficar numa lei menor? Acredí
tamos que aí estaria ferindo o princípio da isono
mia. Somos e continuaríamos a ser menos iguais
que os outros. Acreditamos nos tempos novos.
E tanto acreditamos que aqui estamos, recebendo
esta acolhida tão gentil. Surpreendemo-nos com
o fato de vermos que era muito maior a recepti
vidade a nossa pretensão do que imaginávamos.
E aí tenho de dizer que é mea culpa. Era o medo
de aparecer, era o medo de me insurgir, era o
medo de protestar, temendo conseqüências pio
res do que ficar no silêncio.

Vemos que no momento há um grupo, há vá
rios grupos, mas que há um porta-voz, talvezcom
um pouco de complexo de Joana DArc, pronto
a ir para a fogueira, se necessário, vemos que
há uma receptividade muito grande, muito maior
do que realmente esperávamos e esta é uma sur
presa muito agradável para todos nós.

Queria dizer alguma coisa muito rápida sobre
o Triângulo Rosa.aTriângulo Rosa é, como disse,
um grupo de liberação liomossexual carioca. Nós
nos organizamos e nos registramos - estamos
perfeitamente legalizados -, em abril de 85.

a Triângulo Rosa não é um fato novo, antes
dele havia, e há, outrosgrupos em território nacio
nal. Esses grupos representam o que chamamos
o Movimento Brasileiro de Uberação Homosse
xual.Esse movimento de Uberação Homossexual
não é uma entidade jurídica configurada, é um
processo, é um caminho, é um fim preestabe
lecido. Não significa somente a mera soma dos
demais grupos de liberação homossexual, com
preende todas as manifestações voluntárias e que
tendem a combater o preconceito em matéria
de sexo.
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Gostaríamos de dizer que este movimento já
surgiu há mais tempo e ele vem se verificando.
Como há muita desinformação sobre homosse
xualidade em geral, e mais ainda sobre o Movi
mento de Uberação Homossexual, gostaríamos
de dar alguns exemplos, assim pequenos, mais
significativos, que marcaram o nosso Movimento.

Em primeiro lugar, nos seus moldes atuais, o
Movimento nasceu na Holanda em 1947. Passou,
em seguida, em 48, para a Dinamarca e para
a Noruega. E nesse mesmo ano de 48, ele surgiu
nos Estados Unidos, apesar de não ter nenhuma
vinculação com a Europa. Nos Estados Unidos
ele passou a ser particularmente atuante, a partir
de 69.

No Brasil, chegou bem mais tarde, em 1978,
mas com vontade de se afirmar. E tivemos uma
primeira batalha, uma primeira campanha que
era a questão de ver a homossexualidade como
doença.

No Brasil, há muitos anos, a homossexualidade
não é crime, mas temos adotado a classificação
internacional de doenças da Organização Mundial
de Saúde, e o Código 302.0, desta classificação,
diz que a homossexualidade é um desvio e trans
torno sexual - Capítulo V, transtornos mentais.
ConseqiJentemente, no Brasil, como em todos
os outros países que adotam essa classificação,
o homosexualismo é considerado doença.

Desenvolveu-se uma grande campanha. Pri
meiro conseguimos o apoio de sete Câmaras Mu
nicipais - Florianópolis, Olinda, Maceió, Porto
Alegre, Pompéia e São Paulo -, três Assembléias
Legislativas - Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo
-dos trezentos e cinqiJenta e oito políticos eleitos
em 15 de novembro de 1982, inclusive do Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, Depu
tado Ulysses Guimarães, e do Senador Mário Co
vas, Líder do PMDB. Ao pronunciar o nome do
Senador Mário Covas, fico muito contente em
transmitir aqui aos amigos, em primeira mão, que
hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de falar
com S. Ex' que se manifestou favorável e solidário
à nossa reivindicação.

Gostaríamos de dar outros exemplos signifi
cativos que aconteceram no exterior, e alguns
no Brasil, junto àsentidades científicas.

Nos Estados Unidos estiveram, primeiramente,
nas associações norte-americanas de psicologia.
Depois, em 69, 70 e 13, nas de psiquiatria, e,
finalmente, nas de antropologia, em 75.

Tivemos, no Brasil, o apoio da Sociedade Brasi
leira para o Progresso da Ciência, depois da Asso
ciação-Btasileira de Antropologia, da Associação
Brasileira de Estudos Populacionais, da Associa
ção Nacional de Pós-Graduação em Ciências So
ciais.

Esses apoios, que estou aqui a enumerar, foram
muito importantes para a nossa campanha. Dos
atuais Constituintes, 38 assinaram o nosso abai
xo-assinado, quanto ao Código 302.0, inclusive,
a nossa Constituinte Benedita da Silva que nos
honrou como seu apoio na ocasião, quando Ve
readora no Rio de Janeiro.

Conto isso tudo porque foi a primeira campa
nha do movimento em âmbito nacional e a pri
meira campanha que teve êxito completo. A partir
do dia 9 de fevereiro de 1985, o Conselho Nacio
nal de Medicina, decidiu, em sessão plenária, que
a homossexualidade não é mais doença. Conse-

quentemente, fica sem efeito, no território nacio
nal, o Código 302.0.

Há uma legislação, nos últimos anos, muito
profusa. Na Escandinávia, na Holanda e depois
nos Estados Unidos, especialmente na Europa,
várias prefeituras contribuem financeiramente pa
ra a manutenção de grupos de destinação homos
sexual. Na Holanda, na Noruega e na Suécia, o
Ministério da Educação passou, de uns 6 ou 8
anos para cá, a incluir a questão da homosse
xualidade no currículo de educação sexual - lá,
há muitos anos, é obrigatório - e convidaram,
então, esses grupos representativos de liberação
homossexual para assessorarem, para participa
rem na formação de textos didáticos.

Na Suécia e na Dinamarca se alguém do país
tem um relacionamento há mais de 6 meses com
um estrangeiro, esse estrangeiro passa a ter a
possibilidade de autorização de residência e per
missão para exercer atividade remunerada.

Na Holanda é proibida a discriminação por
orientação sexual em todo o serviço público, civil
e militar.

Nos Estados Unidos essa legislação é mais pro
fusa, mais abundante. Não gostaria muito de falar
dos Estados Unidos porque lá há um sistema
jurídico completamente diferente do nosso. Não
só a União, como os estados, os municípios e
até mesmo os distritos, - counties -, legisla
ram sobre direitos civis.Seria dada uma liberdade
muito grande. São Francisco, por exemplo, é uma
cidade ostensivamente gay. Por outro lado, dos
50 estados da federação, 24, ainda hoje, crimina
lizam a sodomia, o coito anal, a felação, o coito
oral do homem, pênis-boca. São práticas que,
na França, desde Napoleão no príncípío do século
XIX, foram varridos do Código Penal. Nos Estados
Unidos há uma situação muito estranha, porque
convive a mais completa liberalidade, também
com a maior repressão. É um país muito especial.

Gostaria de falar sobre a questão da discrimi
nação. Mas, primeiramente, falarei com V. Ex'"
sobre a questão do homossexual, porque o ho
mossexual é estigmatizado. Quem é o homos
sexual? O homossexual é o homem efeminado
e a mulher masculinizada. O homossexual é aque
le que só se engaja em atos sexuais com pessoas
do mesmo sexo. E há aquele que certa hora se
engaja com um sexo, outra hora com outro: o
bissexual. O bissexual não existe, ele não passa
de um homossexual, o homossexual enrustido.

E qual é a freqüência necessária para uma pes
soa ser considerada homossexual? E a partir de
que idade? E aquele que diz ter umarelação ho
mossexual e desempenha papel passivo para ga
nhar um dinheirinho, esse é homossexuáI ou não?
E aquele outro que teve, num determinado perío
do, relações homossexuais e depois passou a tê
las exclusivamente heterossexuais? Quando é que
prescreve o crime da homossexualidade dele?
Quando que ele passa a ter um diploma de hete
rossexual? É realmente uma situação muito con
fusa; porque, inclusive no nosso País, em geral
para os que participam da relação homossexual,
o homossexual é sempre o outro.

Ninguém se julga homessexual ou melhor mui
tos não se julgam homossexuais independente
da prática que têm. Esses problemas realmente,
têm que ser levados em conta. Depois, temos

que nos lembrar ainda que há pessoas que consi
deram que o homossexual nem é substantivo,
que homossexual é adjetivo. Para esse grupo só
se poderia falar em ato, atividade, relação e identi
dade homossexuais, jamais como homossexuais.
Aliás, a palavra homossexual é de uso muito re
cente, relativamente é criação do médico húngaro
Carole Maria Benckert, em 1869, quer dizer, tem
pouco mais de um século. Antes disso não havia
nem mesmo a figura do homossexual, eram trata
dos como atos homossexuais.

Se é substantivo, se não é substantivo, se é
adjetivo, se tem que ter período de carência para
voltar ao estado de heterossexual, se precisa diplo
ma, se não precisa, não nos interessa, nem para
nós do Triângulo Rosa, nem para as demais con
gêneres do movimento. Não estamos interessa
dos em pesquisar orientação de ninguém. O nos
so interesse é exclusivamente combater a discri
minação por questão de sexo.

Sobre a questão da discriminação, gostaria de
citar alguns exemplos, porque a discriminação
normalmente não é sentida senão pelo discrimi
nado. É comum fazerem uma falsa identificação
entre o homossexual e o travesti-prostituto. O Jor
nal do Brasil, que é um dos jornais mais respei
tados do País, põe assim: "Operação pudor: polí
cia prende prostitutas e travestis". Em seguida,
vem no corpo da notícia onde os travestis já não
são mais travestis. Primeiro eles não eram traves
tis, eram travestis-prostitutos. Realmente, a qualifi
cação deles não era importante. No caso, era a
prostituição, não o fato deles se vestirem de mu
lher. Prostitutas, continuarp no corpo da notícia,
como prostitutas. E os travestis-prostitutos pas
sam a ser, pura e simplesmente, os homosse
xuais. O leitor desavisado lê aquilo e termina pen
sando que homossexual é travesti-prostituto. O
que é uma coisa horrorosa. E é uma coisa que
fica muito clara para nós, porque há o preconceito
do repórter além da discriminação. Eles continua
ram chamando as mulheres de prostitutas. Eles
não passaram a chamar as mulheres de as hete
rossexuais. Se não houvesse discriminação, se
os travestis-prostitutos passam a ser homosse
xuais, as prostitutas deveriam ser heterossexuais.
Entretanto, isso não acontece.

Os jornais também, muitas vezes, vinculam no
tícias inexatas. E mais, quando se pede para retifi
car, eles se negam. Num outro caso, etes procu
ram ressaltar a homossexualidade de delinqüen
tes, quando o delito, muitas vezes, não tem nada
a ver com a orientação sexual deles. Vou dar um
exemplo que parece engraçado: "homossexual
furta imagens sacras". Para depois vir a notícia:
um sujeito em Minas Gerais, havia furtado umas
imagens; um homossexual. O que havia uma coi
sa com a outra? Eles nem diziam que as imagens
sacras eram de santos, que, em alguma época,
haviam tido atividade homossexual. Não sei se
isso havia acontecido ou não, mas essa era a
única forma que poderíamos compreender. Tudo
isso vai, aos poucos, ao leitor desavisado, contri
buindo para alimentar aquele preconceito.

Nós vemos na televisão, no chamado Teatro
de Revista - esses são os piores, uns são velados,
outros são abertos - mas especialmente nos pro
gramas cômicos, eles apresentam sempre o ho
mossexual, o protótipo, que criaram, do homos
sexual brasileiro, que seria um sujeito extrema-



Maiade 1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE-(Suplemento) Quarta-feira 20 167

mente afeminado, fútil, ridículo. O outro, o que
não é assim, não se apresenta.

Nós conseguimos, nessa campanha, na luta
contra o preconceito, junto à Imprensa, uma vitó
ria muito grande, ou seja, conseguimos sensibili
zá-los, a fím de que mudassem o código de ética
dos jornalistas, a fim de proibiressa discriminação
por orientação sexual. Isso foi feito em novembro
passado. A mesma coisa, estamos pedindo aqui
aos Exrrr' Srs. Deputados e Senadores Consti
tuintes.

V. Ex" podem perguntar: por que ainda não
puseram em funcionamento esse movimento já
que é de novembro e estamos em fms de abril?
E que essa modificação no código de ética só
foipublicada em março deste ano. Agora estamos
nos aparelhando para pôr em funcionamento e
vero efeitoque isso nos traz.Em todo caso, consi
deramos um apoio muito importante e acredi
tamos que os Srs. Constituintes levarão isso em
conta.

Há um ponto muito importante, que falei de
uma maneira muito rápida, é que o Professor
HélioSantos, que integrou a Comissão de Estu
dos Constitucionais, fez uma proposta de fusão
da expressão particularidade social. É que figura
no § 10 do art. 31, do esboço constitucional elabo
rado pela Subcomissão. Recebemos uma carta
do Professor em que S. S' diz que lamentava ter
usado aquela expressão, que, no momento, tinha
lhe parecido a mais correta e foi pensando em
beneficiar os homossexuais, ou melhor, em proi
bir essa discriminação.

Também tivemos um apoio importante, do VIII
Congresso Feminista, em Petrópolis,que se mani
festou contra a discriminação da orientação se
xual e apoiou a campanha que estamos desen
volvendo.

Sobre a questão dos efeitos da discriminação,
eles são particularmente graves. Nós fizemos um
trabalho ao qual demos o nome "Homossexua
lidade no Brasil",e alguns casos foram noticiados
na Imprensa. Ficaríamos muito gratos se os Srs.
Constituintes pudessem dedicar um pouco de
atenção a ele, porque nele contamos vários tipos
de discriminação sobre a orientação sexual, dan
do o nome do agressor, do agredido, local e data.
Isso só foipossível porque já havia sido publicado
pela Imprensa.

Aqui não nos sentimos à vontade para contar
casos - conhecemos casos extremamente dra
máticos - para não ferira privacidadedos outros.
Esse é um caso muito triste, porque o preconceito
fazcom que, muitas vezes, a vitimase tome aliada
do opressor. Explico melhor: é muito comum,
no Riode Janeiro, a políciaprender homossexuais
ou ameaçar prendê-los. Entretan_ a polícia diz:
"você não irá para a cadeia, para a delegacia,
se você me der uma cerveja." A cerveja às vezes
é bem cara, dependendo aí da situação econô
mica da vítima. Normalmente; a vítima paga e
fica calada. A vítima, o oprimido se toma aliado
do opressor.

Um outro caso muito dramático, que falei rapi
damente, é a questão do assassínio, do homicídio
de homossexuais. É comum um homossexual
convidar um outro, de condição econômica me
nos favorecida, e esse assim, quando chega, pro
cura roubá-lo. No momento em que encontra

resistência, ele mata e diz, depois, que fez aquilo
em legítima defesa da honra, porque a vítima ha
via tentado forçá-lo a desempenhar o papel pas
sivo e isso é uma coisa que ele não podia admitir.
Claro. Ele admite matar e, muitas vezes, isso é
mentira, não ocorreu nada dessas coisas. Afamília
da vítima, normalmente, não quer falar naquilo;
passou, passou, morreu, morreu. Então, muitas
vezes o assassino é absolvido. Isso é uma função
anti-social do machismo, porque o sujeito que
assassina um homossexual não se especializa em
assassinar somente homossexuais, é um delin
quente que a sociedade adqueriu e que fica solto,
no entanto.

Acho uma coisa muito importante esse ponto
da vítima ter medo de protestar.

O Triângulo Rosa é o nosso símbolo e o nosso
nome. Nós fizemos isso para homenagear 60 mil
homossexuais que foram imolados em campos
de concentração nazistas e que tinham que usar,
nos uniformes de prisioneiros, o distintivo do
Triângulo Rosa, pelo único motivo de seu encar
ceramento. Terminada a guerra, os sobreviventes
dos demais grupos,judeus, ciganos e ou políticos,
de outras ideologias pediram e conseguiram inde
nização do governo. Os homossexuais, tal era o
machismo, tal era o preconceito, preferiram não
reivindicarnada, para não ter esse estigma esfre
gado na cara deles. Naquele momento eles que
riam se reintegrar na sociedade e isso era muito
dificil, tinham dificuldades devido ao machismo.

V. Ex'" vêem que são casos em que as vítimas
colaboram com os opressores.

Agradeço muitíssimo aos Membros desta Sub
comissão por nos terem ouvido e reitero o apoio
à nossa solicitação confiando na solidariedade
de V. Ex" Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Agradece
mos ao Sr. João Antônio de Sousa Mascarenhas
e, a seguir, colocamos a palavra à disposição dos
Srs, Constituintes para formularem alguma ques
tão ou mesmo se esclarecerem sobre o assunto
ora enfocado.

A SR' CONSmUlNTE BENEDITA DA SILVA
- É muito dificil tratar da questão em pauta.

A discriminação traz uma certa inibição para
aqueles que estão sendo discriminados. Mas,vejo
com o passar do tempo, que as pessoas discrimi
nadas, em seus diferentes setores, vêm dando
um exemplo de como fazer com que as outras
se sintam cada vez mais envergonhadas.

Confesso que, com toda essa luta que tenho
travado sobre a questão do preconceito, somos
obrigados a reconhecer que ele é muito forte,
o preconceito racial, o machismo no nosso País,
atingiu a sociedade como um todo. Precisamos
fazer um esforço enorme para nos desfazer dessa
coisa horrenda, que é o preconceito.

Percebo que há uma violência colocada a nível
do preconceito que se faz ao homossexual, que
é a própria violência da concepção do prazer.
Violentamoso prazer e estabelecemos regras para
esse prazer, e, à medida em que estabelecemos
as regras, fugimos dessas regras estabelecidas
como prazer. Lógico,estamos no mundo dos cha
mados anormais ou, então, exóticos.

E, nesse sentido, vamos percebendo o quanto
é hipócrita a sociedade, quando usufrui, num pri
meiro momento, desse tipo de prazer, e quando
tem a oportunidade de enfrentá-lo, não enfrenta.

Não enfrenta, porque tem um padrão moral que
não permite encarar de frente a situação e inibe
até aqueles que querem assumi-Ia de todo. Essa
a dificuldade que encontramos.

Deparamo-nos com isso no mito da demo
cracia racial e vamos encontrar no machismo que
está evidenciado, mas que as pessoas até justifi
cam e colocam: "Não. Eu não sou preconcei
tuoso, não sou racista, não sou machista, porque
até suporto o fato de ter amigos ou amigas que
são homossexuais, negros ou coisa parecida."

Vamos observando que, se o movimento não
tiver uma organização, em conseqüência, dificil
mente se conseguirá fazer passar essa proposta,
porque, vamos abordar no interior da família, co
mo essa coisa é tratada. Como é que devemos
tratar os preconceitos que são estabelecidos e
usados, e temos todos esses preconceitos, que
nos acompanham desde a educação. A eduaca
ção que nos leva a essa diferença que é desigual
no tratamento entre homem e mulher.

Encontramos isso no mercado de trabalho.
Mas, quero crer, que isso também faz parte da
ideologia da dominação. Isso é muito forte e vai
fazendo com que uma classe tenha um certo do
mínio sobre a outra, o sexo tenha um certo domí
nio sobre o outro. E, daí por diante, vamos real
mente encontrar essa forte ideologia que trabalha,
conseqi.Ientemente, em cima da inibição do pra
zer.

O prazer é uma coisa muito individual, à medida
em que sinto prazer em chorar, enquanto que
outros podem sentir horror em chorar. O que
pode, num primeiro momento, ser prazer para
mim pode não ser prazer para o outro. E nesse
sentido, vamos percebendo que cresce, e cresce
muito, esse preconceito. Mas que, por um outro
lado, já se tem um certo avanço. Por exemplo,
hoje não se poderia imaginar que, a nívelda nossa
luta concreta contra o preconceito, pudéssemos
- e isso sem favor nenhum - garantir um espa
ço para nos fazer ouvir nessa questão do precon
ceito. E hoje nos deparamos com uma série de
temas que já deveríamos ter abordado e não abor
damos, e somos apoiados, e existeaté, num deter
minado momento, perplexidade ou vergonha de
não ter ainda trabalhado nessas questões, que
consideramos fundamentais do ser humano do
homem e da mulher.

Observamos que no mercado de trabalho, por
exemplo, a nívelda homossexualidade, a questão
do preconceito é muito forte, humilhante. Na me
dida em que a força de trabalho do homossexual
vale menos que a força de trabalho até 'da própria
mulher, que já é discriminada nesse setor, obser
vamos que, além desta humilhação, a nível da
competência, como se fôsse uma compensação,
o homossexual é altamente explorado. E altamen
te explorado a nível de carga horária e do esforço
que tem que fazer na medida em que se tem
o mercado competitivo. Fico observando como
essa coisa acontece também para a mulher.
Quando ela tem que ocupar um determinado es
paço profissional, ela tem que ser a melhor para
poder exercer a função. Observamos no mercado
de trabalho dos homossexuais, esta mesma coisa,
mas com maior intensidade na medida em que
o processo de discriminação pesa muito, ele é
muito mais acelerado nessa questão.

Na questão de educação, é uma barbaridade
o que se comete, na medida em que temos esse
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preconceito de que vai privilegiar o comporta
mento masculino e o comportamento feminino.
E a anormalidade se dá no momento em que
querem dos homossexuais a definição do com
portamento intermediário entre uma coisa e outra,
como se a prática sexual das pessoas devesse
ter um certo tipo de comportamento. É o que
V.Ex"até estava colocando. Em que idade come
çamos? Tem que ter uma carteirinha? E como
passa essa questão?

Vemos que essa é uma educação que vai discri
minando, marginalizando e deixando de lado, t0
do um outro comportamento, que um ser huma
no tem, fora da sua prática sexual, que é a da
contribuição cotidiana que podemos até chamar
de igual, entre todas as outras contribuições que
são dadas.

E aí o profissional é marginalizado no seu mer
cado de trabalho. Imagine o homossexual dando
aula. É uma coisa muito dificil. No mínimo ele
fica confinado a uma Secretaria e vai quase que
ter uma função de boy. É uma discriminação
que ele vai passar, por causa do seu comporta
mento. E percebemos que ele tem que disputar
esse mercado de trabalho com toda a compe
tência que possa ter.

Enfim, esse preconceito é um dos mais peço
nhentos que podemos visualizar. Mas, é preciso
que se entenda que, hoje, na sociedade machista
em que vivemos, estamos dando um passo a
nível do debate.

Esta Casa dá uma grande oportunidade. Eu
e o Sabóia estávamos aqui, entre os nossos cochi
chos, vendo como é difícil, Ao mesmo tempo,
eu estava quase que me sentindo mal porque
ficamos muito preocupados em ver que realmen
te cometemos um genocídio, quanto a liberdade
de pensar, de expressar e de agir de cada um
dos individuos.

Hoje, pessoas consideradas de práticas sexuais
normais vêem a responsabilidade de "discutir"
a sexualidade do chamado anormal. Ridiculo!
simplesmente ridículo, a nívelde comportamento
de uma sociedade no que diz respeito as liberda
des. Penso que vamos dar uma contribuição mui
to grande nesta Constituinte. O debate tem sido
muito interessante.

Não sabemos se poderemos garantir, na Cons
tituição, leis que possam corrigir ou fazer justiça
a essa deformação que a sociedade tem com
relação a liberdade indívidual de cada um, no
capítulo dos Direitos e garantias Individuais do
Cidadão. Tivemos a grande oportunidade de esta
belecer e começar a relacionar a complexidade
do tema e, aqui, garantir esse debate. Isso foi
fundamental, importante. Já conheço essa luta
do Triângulo. Estou, mais uma vez, reafirmando
meu compromisso na luta pela liberdade, e acho
que se não assumirmos, aqui e agora, toda essa
questão que tem sido colocada para as minorias,
não seremos bons Constituintes na medida em
que não vamos garantir que a sociedade, como
um todo, que todos os segmentos possam ir e
vire pensar. Nesse sentido, reafirmo esse compro
misso e o parabenizo pela coragem, pelo esforço
e pela organização o Triângulo Rosa. Muito obri
gado (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte. Deputado José
Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE (José Carlos Sabóia)
- Faço minhas as palavras da Constituinte Bene
dita da Silva.Devido a preocupação com o relógio,
com a audiência, que já transferimos, com o Mi
nistério da Cultura, com o problema decorrente
do funcionamento, na luta dos direitos das mulhe
res nesta Subcomissão, serei rápido.

Gostaria de dizer ao Sr. representante do Grupo
Triângulo Rosa, que fez da luta pela igualdade,
apartir da discriminação sexual, uma bandeira pe
la liberdade e pela justiça, que admirei e respeitei
profundamente todas as colocações que fez em
nome do grupo que representa. E diria mais. A
análise que V. S' fez em nada deve a uma boa
análise antropológica, a uma boa análise psicoló
gica e fundamentalmente a uma boa análise polí
tica sobre a questão das desigualdades a partir
das diferenciações que se estabelecem entre os
indivíduos, a fim de que uns se sintam e fazem
crer aos demais que são superiores a todos os
outros.

Gostei, admirei e achei a sua análise sintética
e profunda. Não sei se vamos avançar nessa luta,
como disse a Constituinte Benedita da Silva, a
favor da igualdade, do respeito à sexualidade, do
direito à sexualidade, neste País. Um País que
conviveu com a repressão em todos os níveis
e que, historicamente, no que diz respeito ao cor
po e à sexualidade, ele é incapaz detratar isso
na família e nas instituições educacionais.

Na vinda aqui, V. Sft' não estão se expondo,
mostraram um ato de grandeza que só dignifi
caram, com as suas presenças, com os seus de
poimentos, os trabalhos desta Subcomissão.
Continuem fazendo isso dentro da Constituinte
e na sociedade brasileira. Sabemos que vai ser
uma luta muito lenta para avançarmos e conquis
tarmos o maior espaço de liberdade, no que diz
respeito ao direito de pensar, de sentir o corpo
e de não reprimir a sexualidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Passamos
a palavra ao Sr. João Antônio de Souza para fazer
as suas despedidas.

O SR.JOÃO ANTÓNIO DE SOOZAMASCARE
NHAS- Quero agradecer a Deputada Benedita
da Silva,ao DeputadoJosé Carlos Sabóia, as pala
vras que muito nos tocaram.

Não sou antropólogo, foi simplesmente o de
poimento de um oprimido estigmatizado. O que
houve foi a autenticidade de uma vivência. Há
só uma coisa que deveria ter falado antes e pas
sou. É que nós, dos grupos de liberação sexual,
temos a ingenuidade de imaginar que de um dia
para o outro, com a simples inclusão - é muito
importante o fato de a Constituição Federal passar
a ter essa proibição que reidicamos, esperamos
que tal ocorra - mas pensamos que com isso
vai, de um momento para o outro, terminar com
a discriminação. Já demos o primeiro passo que
dará direito com que aquele oprimido se encontre
juridicamente habilitado a reclamar o respeito aos
seus direitos, nem mais nem menos.

Era isso. E mais uma vez, muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Convidamos
os Srs. e as S...• presentes, e convocamos os Srs.
Constituintes para amanhã, às 9 horas, debater
mos e fazermos a audição referente ao tema dos

deficientes físicos, Estarão aqui as lideranças na
cionais dessa área e um convidado especial, o
escritor Marcelo Rubens Paiva.

No período da tarde, ouviremos os Osteomi
zados, hanserianos e talassêmicos.

Só nos resta dizer que foi um momento muito
importante, até por que temos a consciência de
que, pela primeira vez, uma Casa Legislativa, um
Parlamento, abre um espaço aos homossexuais
no Brasil.Esperamos avançar e levar essa questão
com extrema seriedade e que, num futuro bem
próximo, não se tenha a necessidade de ouvir
esse segmento como estigmatizado, como sofre
dores de preconceitos, como fora da filada socie
dade brasileira.

Ao Sr. João Antônio de Souza Mascarenhas,
muito obrigado pela sua presença e pelo seu de
poimento.

Damos por encerrada esta audição, a terceira
audição da Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 40
minutos.)

VIII-a
COMISSÃO DA FAMfUA,

DA EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES, DA cIêNcIA E

TECNOLOGIA E DA
COMUNICAÇÃO

ANEXO À ATA DA 7' REUNIÃO EX
TRAORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DA
EOOO\ÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REA
llZADAEM 14DEABRILDE1987,ÀS18:30
HORAS, INTEGRADO APANHAMENTOTA
Q(JJGRÁFTco, COMPJIPU~ODEVlDA
MENTEAaTOR~HORPRE

SIDENTE DA SUBCOMISSÃO, CONSTI
TUINTE HERMESZANETI.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Srs.
Constituintes ficara acertado que iniciaríamos a
reunião de maneira informal, até que houvesse
número regimental para os nossos trabalhos.

Necessitei ausentar-me de manhã e, por isso,
tivemos na coordenação dos trabalhos o Consti
tuinte Aécio de Borba.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aécio
de Borba, para que possamos retomar os traba
lhos a partir do ponto em que o encerramos pela
manhã.

O SR. CONSTITUINTEAÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na parte da ma
nhã foi feitoo levantamento das entidades. Através
da Constituinte Márcia Kubitschek, foram trazidas
inúmeras solicitações de entidades ligadas à cul
tura para a prestação dos depoimentos nas datas
marcadas. Ficou estabelecido que no dia 5 todo
o dia seria dedicado à cultura. Para o dia 6, na
parte da manhã, caberia a continuação do assunto
referente à cultura, a parte da tarde do dia 6 e
a manhã do dia 7 seriam dedicados ao esporte.
Assim, a parte noturna caberia, no dia, à cultura
e ao esporte, e se dedicaria a parte'da noite e
O outro dia, pela manhã e à noite, ao esporte.
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E, no dia seguinte, ao turismo e lazer. Então, são
três dias para os três assuntos. Assim, dMdiu-se
uma reunião de manhã e à noite e a da outra
manhã para um assunto; uma da manhã e à noite
do outro dia para outro assunto; e os outros dois
turnos para cada um dos assuntos. la-se proceder
à elaboração da programação referente à cultura
e ao esporte, mas a Constituinte Márcia Kubits
chek admitiu que, com a divulgação da data reser
vada à cultura e com a informação prestada, atra
vés do programa das Constituintes, de que as
entidades fariam as suas solicitações, ela acredi
tava que um número bem mais elevado do que
já tinha firmado solicitação iria fazê-lo no trans
correr desta semana e no primeiro dia da próxima
e, alvitravaque o mesmo poderia ocorrer no setor
de 'esporte, turismo e lazer, e que, então, ficasse
para a reüníâo do dia 22, que antecede a do dia
23. E aí, s6 nos dias 29 e 30 seria educação.
Só em maio ocorreriam as dos outros setores
e os convites seriam expedidos na data de 23.
Então, houve outras manifestações. O Constituin
te Octávio Elísio sugeriu que, em sendo realizada
em Brasília, no dia 23, uma reunião de uma Co
missão, designada pelo Ministropara realizar estu
dos e oferecer subsídios para a Constituinte, seria
realizada nesta data, e que, dessa Comissão, fa
ziam parte algumas das entidades que estavam
relacionadas para o depoimento daquele dia e,
então, ele fazia a sugestão de que, à noite, nos
debates chegou-se à conclusão de antecipar o
início para as 9 horas e prorrogá-los até a hora
do início da abertura da reunião da Constituinte,
e que, à noite, seria convidada essa Comissão
para, aqui, fazer a sua participação já que, convo
cados pelo Ministro, estariam todos no dia 23
aqui em Brasllia. Então, foi o assunto final estabe
lecido. Houve algumas manifestações que não
dizem respeito à organização e, daí, por sugestão
do Relator, havia a tendência de, hoje à noite,
suspender-se a realização dessas reuniões infor
mais, mas, em boa hora, lembrou o nosso Relator
que não nos deveríamos descurar e, ainda perma
necêssemos nos trabalhos de elaboração e prepa
ração daquilo que se ia fazer;assim, foi convocada
esta reunião para que continuássemos nas apre
ciações dos assuntos surgidos.

• < O SR. PRESIDENTE (Hermes zaneti)-Haven
do número regimental, declaro aberta a reunião.

Agradeço a explanação que nos fez o nosso
-lo Vice-presidente Aécio de Borba e passo às
mãos dos Srs. Membros da Comissão a relação
que esta Presidência mandou elaborar, a partir
tias providências informais que, em conjunto ado
tamos, e submeto à apreciação da Subcomissão
a decisão formal para convites às seguintes enti
dades:

Programamos ouvir,para o dia 23 de abril, quin
ta-feira, a partir das 9 horas e 30 minutos - AN
DE,ANDES, Federação Nacional dos Professores
de Educação F'isica,ANPED, SEASC, Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência. Progra
mamos ouvir, no dia 28 de abril, terça-feira, a
partirdas 9 horas e 30 minutos - CPB, FASU
BRA,UBES, ANPED, Centro de Estudos, educa
ção e Sociedade e CRUB. Programamos ouvir,
no dia 29 de abril quarta-feira, a partir das 9 horas
e 30 minutos - Centro de Trabalho Indigenista,
ABESC, CENEC, FENEN, UNE e Associação de
Educação Católica do Brasil.

Consulto se a Comissão concorda com a expe
díçâo dos convites por esta ordem, nesses dias.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, a única observação é que tínhamos
definido que o início da reunião seria às 9 horas.
No dia 23, a reunião da Subcomissão começaria
às 8 horas e 30 minutos e a entidades seriam
convidadas para estarem aqui a partir das 9 horas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
função dessa observação, esta Presidência solicita
à Secretaria que faça constar dos convites - 9
horas - e que se corrija aqui, ao invés de 9
horas e 30 minutos, ponha-se 9 horas. Fica acata
da a sugestão e fica, então, aprovada a relação:
8 horas e 30 minutos para os Constituintes e
9 horas para o início das atividades com os de
poentes - entidades convidadas.

Temos, para o dia 30 de abril, uma relação
de entidades convidadas, ficando em suspenso
uma decisão que adotaríamos, conforme o nosso
1o-Vice-Presidentejá relatou antes - decisão que
adotaremos no dia 22. Já estão inscritas aqui:
Comissão Pró-fndio-Acre, Conselho Federal de
Educação, UDEMO,Foro Nacional de Secretários
de Educação, CNBB, Sindicatos dos Professores
de Estabelecimentos Particulares, MEB - Movi
mento de Educação de Base - e AMPAE. Rece
bemos mais solicitação da prof. Guilmar Namo
de Melo, Deputado Estadual, Presidente da Co
missão de Educação da Assembléia Legislativa
de São Paulo que, eventualmente, poderia ser ou
vida em datas diferentes, na condição de persona
lidade, nos termos que esta Subcomissão já fez
avaliação anterior. Penso que, também em rela
ção a essa presença, poderemos deixar a decisão
para o dia 22, porque recebemos mais pedidos
- do CIMI - Conselho Indigenista Missionário,
através de Antônio Brande, que é o Secretário
Executivo; do Núcleo de Cultura Indígena; da
União das Nações Indígenas; da Comissão Pr6-fn
dio de São Paulo; da Associação Brasileira de
Antropologia, propostas no âmbito de educação
escolar indígena. Através do contato no CIMI, fize
mos o pedido e parece que houve muita com
preensão. Propomos à Subcomissão a seguinte
alternativa: todas essas entidades que tratam da
questão indígena, da educação indígena, da cultu
ra indígena, poderiam fazer um depoimento, co
meçando através de uma das entidades. Foi a
proposta que fizemos à pessoa que estava em
contato com esta Presidência. Estas entidades vi
riam todas assistir a este depoimento. Depois,
no momento dos debates, os Constituintes pode
riam fazer questões, cujas respostas poderiam ser
dadas pela entidade que prestou depoimento, ou
por uma das outras entidades que estão acompa
nhando, eventualmente, no entendimento dessas
diferentes entidades, segundo sua familiaridade
e proximidade dos diferentes assuntos que pudes
sem ser tratados.

Eu gostaria de saber se esta Subcomissão con
corda com esse critério e, à medida em que hou
vesse essa concordância, trataríamos desta forma
com essas entidades, possibDitariamos a presen
ça de um número mais expressivo de entidades
e também a sua participação de forma eficiente,
dentro dos limites físicos de tempo de que dispo
mos.

O SR. CONSTITUINTEAÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Vice-Presidente, Consti
tuinte Aécio de Borba.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, no decorrer dos
debates, admitiu-se que a nossa previsão organi
zacional e destinação de tempo para cada entida
de, na prática, provavelmente, nos mostraria um
transcorrer diferente daquilo que está estipulado,
uma vez que determinados assuntos, sem dúvida
alguma, terão, dentre quantos estão afetos a esta
Subcomissão, participação mais efetiva por ser
do conhecimento geral se familiarizarem com o
assunto. Outros, todavia - e acredito que nesses
se inclui exatamente o assunto educação indígena
e outros tratamentos, inclusive culturais da área
- não terão extensividade tão profunda e nem
número suficiente de interlocutores para abranger
todo o tempo. Então, não tenho dúvida de que
a idéia do Presidente, tratada através do telefone,
dá uma solução capaz para serem ouvidos todos
esses integrantes dos diversos órgãos relaciona
dos com a mesma matéria e que, depois da expla
nação, terão participação na Subcomissão e po
derão, por designação entre eles próprios, respon
der os assuntos ou os questionamentos que lhes
digam respeito mais de perto.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zenetí) - Muito
obrigado a V.Ex-

Eu gostaria de contar com a sua contribuiçio,
na próxima terça-feira, pela manhã. Essas entida
des deverão estar aqui, através de uma represen
tação, para conciliar este assunto.

Eu pediria a V.Ex'" que tivéssemos atenção es
pecial com o pedido do Krenaque, porque, segun
do fomos informados pelo representante do CIMI,
o Krenaque seria o único indígena representante
da sua comunidade. As outras organizações esta
~am preocupadas com a cultura, com a educação
mdígena, mas seriam de uma visão mais abran
gente.

Percebo, então, que temos a concordância dos
Srs. Constituintes em relação a essa matéria.

Pedimos ao nosso Vice-Presidente Aécio de
Borba que nos ajude, tomando as providências
que se flzerern necessárias. Encareço, ainda, à
Secretaria desta Subcomissão que providencie o
relacionamento dessas entidades que estão fazen
do o pedido, a fim de que seja feita uma seleção
criteriosa, para o quarto dia previsto, para os de
poimentos em matéria de educação.

Além disso, temos um pedido do Conselho Fe
deral de Farmácia e da Federação Nacional dos
Farmacêuticos, encaminhando sugestões sobre
a questão constitucional que lhes diz respeito e
a esta Subcomissão. Informam eles que já enca
minharam a matéria ao Presidente da Assembléia
Constituinte, Ulysses Guimarães, e ainda pedem:
para serem ouvidos aqui.

Eu gostaria de passar às mãos do nosso Rela
tor, o Senador João Calmon, o documento do
Conselho Federal de Farmácia, encarecendo à
Secretaria desta Subcomissão providenciasse
uma cópia do mesmo, entregando-a, posterior
mente, a S. Ex'. Solicito, outrossim, que faça cons
tar da relação as duas entidades solicitantes para
pr,:starem depoimento.
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Tenho em mãos um livreto intitulado "O Far
macêutico na Constituinte", que nos foi enviado
pelo Conselho Federal de Farmácia.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aécio
de Borba.

O SR. CONSmUINTE AÉCIO DE BORBA
Não tive a oportunidade de ler a solicitação, mas
não pude assim, superficialmente, depreender se
existe alguma coisa que diga respeito à educação,
à cultura e ao Esporte, relacionado com o Conse
lho Federal de Farmácia. Talvez,o Sr. Presidente,
disponha de algum detalhe que nos possa eluci
dar sobre a questão.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Agra
deço a manifestação de V. Ex- Já providenciei
que sejam reproduzidas cópias xerográficas para
que sejam encaminhadas ao Relatordesta Subco
missão, já que a contribuição escrita veio anexada
ao pedido, a fim de que sejam ouvidos. Por outro
lado, peço a V. Ex- que me ajude na formulação
de um estudo que ofereça alternativas à Subco
missão, para aprovar quais as entídades que serão
ouvidas no dia 30. Nesta oportunidade, V. Ex
poderá sopesar a contribuição que possa dar essa
organização.

Acredito que, no que conceme a essa relação
de entidades e ao planejamento de trabalho para
o dia 22, quando prevemos a fíxação definitiva
dasentidades para ouvirmos, no último dia desti
nado à educação e, nos demais dias, destinado
à cultura, esporte, turismo e lazer, teríamos cum
prido esta parte relativa à programação de tra
balho.

Eu gostaria de trazer, ainda, a seguinte questão:
sugerir, numa de nossas reuniões informais, por
falta de quorum, pudesse eu, enquanto Presi
dente, distribuir as sugestões que oficialmente re
cebemos da Presidência da Constituinte aos
Membros desta Subcomissão, para que, de forma
verbal ou escrita, pudessem oferecer parecer so
bre as diferentes sugestões.

O Relator,ConstituinteJoão Calmon, ponderou
que deveria ouvir sobre a prática de trabalho das
demais Subcomissões. Relatou-nos, numa reu
nião posterior, que a prática das demais subco
missões era de que este trabaho não era feito
por esta forma e, sim, o parecer era dado apenas
pelo Relator. Trouxe aqui o depoimento de três
Srs. Constituintes consultados sobre este assunto.
Conheço uma Comissão - não sei se atua exata
mente como relator ou presidente o Deputado
Constituinte AntônioMariz-que nos relatou essa
prática de distribuição de trabalho.

Em face da manifestação do Sr. Relator, esta
Presidência encontrou alguma inibição em insistir
~ tese, por compreender que, eventualmente,
esta prerrogativa poderia ser do Relator, no sen
tido de as sugestões serem remetidas a S. Ex
exclusivamente. Eu gostaria de ouvir toda a Sub
comissão sobre este assunto e gostaria, também,
de ouvira ópinião do nosso Relator,SenadorJoão
Calmon.

Por outro lado, eu pediria à Secretaria desta
Subcomissão que providenciasse as sugestões
que estão sendo remetidas, a nível público, para
o PRODASEN. Informa-nos o nosso Relator,
Constituinte João Calmon, que já providenciou
a distribuição aos Constituintes Octávio Elísio e
Borges dos Reis as sugestões em matéria de edu-

cação; à Constituinte MárciaKubitschek as suges
tões no campo da cultura; e ao Constituinte Aécio
de Borba as sugestões no campo do esporte.

De modo que, a nível de comunicação, quere
mos dar conhecimento oficial a esta Subcomis
são de que, por designação do nosso Relator,
estes companheiros Constituintes vão-se dedicar,
nestes dias de semana-santa, a estudar estas su
gestões e trazê-Ias como contribuição de trabalho
à Subcomissão e ao Relator.

Gostaríamos, agora, de ouvir as palavras do
Relator no que diz respeito à distribuição das su
gestões que estamos recebendo oficialmente da
Presidência da Constituinte. Repito, nobre Sena
dor, que, conversando com o ConstituinteAntônio
Mariz, ouvi de S. Ex-o relato de que estava proce
dendo daquela forma também naquela Comis
são. Disse aos membros da Subcomissão, agora,
do esclarecimento de V.Ex- de que se informou
com três Srs. Constituintes de que essa não era
a prática adotada naquelas Subcomissões e que,
por isto, esta Presidência tinha alguma inibição
em insistirna proposta, mas, que gostaria de ouvir
as ponderações de V. Ex".

Com a palavra o Sr. Constituinte João Calmon,
Relator desta Subcomissão.

O SR. RELATOR (João Calmon) (Intervenção
fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - (Inter
venção fora do microfone) - Já foram plane
jadas, como no caso do dia 22, que é a fixação
de convites e relação de entidades, ou nos outros
dias, que são para ouvirmos entidades especifica
mente. Teríamos, como proposta de trabalho, um
debate, a partir de propostas dos próprios mem
bros desta Subcomissão, por sugestões próprias,
defesa de propostas próprias, que seguramente
muitos as terão, ou eventualmente, encampação,
por parte de membros desta Subcomissão, de
sugestões, quer das do PRODASEN, quer das
outras apresentadas à Mesa.

Consulto V. Ex-se concorda com este critério,
porque aí teríamos já as condições de deflagrar
o processo de trabalho.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Concordo
plenamente, com um adendo: como não há tem
po material para a Taquigrafia reproduzir os textos
dos debates dessas contribuições, - é humana
mente impossível, porque são 14 Comissões Te
máticas e muito maiornúmero de Subcomissões
- nós deveríamos ter uma preocupação perma
nente, exigindo de cada entidade, antes de se
retirar daqui, que deixasse texto das propostas
de artigos, para exame, e possível inclusão na
Constituição, porque, senão, nós vamos ter que
tomar nota na hora, sempre de maneira precária.
Então, nós, além do debate, além dessa discussão
toda, deveríamos insistirpara que cada um deixas
se por escrito sugestões do texto dos artigos que
se fizerem necessários.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nós
incorporamos a adendo de V. Ex- e queremos
dizer a V.Ex-Constituinte João Calmon, que tive
mos o cuidado de, ao oficiar, convidando as enti
dades, fazer do oficio que tragam a sua proposta
datilografada e com sugestões de texto consti
tucional.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ubira
tanAguiar.

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN AGUIAR
Meu caro Presidente, estava ouvindo atentamente
as colocações que estavam sendo feitas. E em
que pese na Câmara nós não termos gabinetes,
assim como no Senado, onde já há esse sistema
de processamento de dados, que nos fornece
com tanta rapidez as informações, eu gostaria
de saber se, nesse programa, que o PRODASEN,
está fornecendo já vêm, por ordem de assuntos,
distribuídas as emendas ou as sugestões de nor
mas constitucionais que têm sido apresentadas
- por exemplo, tem financiamento para a educa
ção - se estão consolidadas, num programa,
todas aquelas emendas, porque isso facilitariaos
trabalhos, se houvesse um programa em que es
sas propostas estivessem distribuídas pelos diver
sos temas, de forma a que também a coincidência
dos assuntos debatidos e tratados pudesse faci
litar a quem se debruçasse, inclusive, a sistema
tização dessas normas. Acho que seria um traba
lho preliminar, porque, por certo, haveremos de
encontrar muitas sugestões coincidentes, com
mudanças apenas de terminologia, e facilitaria
a cada um de nós, ao receber já uma listagem
dessas propostas, fazer uma análise para que, no
momento da discussão, já tenhamos um ponto
de vista firmado sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Perfei
tamente. Estamos sendo informados pela Secre
taria de que, no PRODASEN, a inscrição está-se
fazendo por essa ordem e queríamos também
aproveitar para dizer ao Constituinte Ubiratan
Aguiar que esta Presidência já recebeu, inclusive,
sugestões de V. Ex', entregues à Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, e as encaminhou ao
Relator, Constituinte João Calmon.

Concedo a palavra ao Constituinte Aécio de
Borba. Antes, porém, gostaria de voltar a lembrar
que, para efeito de registro, quando forem iniciar
a sua intervenção, declinem o seu nome, por gen
tileza.

O SR. CONsmUINTE AJ::CIO DE BORBA
Eu gostaria de, diante o assunto levantado pelo
Constituinte Ubiratan Aguiar, dizer à Comissão
que, pela 2°Secretaria da Câmara, nós fomos con
vidados a integrar uma Comissão para estudo
da utilização, pela Câmara dos Deputados, dos
dados existentes no PRODASEN. Tivemos a opor
tunidade de, durante umas duas vezes, estar com
toda a Diretoria do PRODASENe fazer uma visita
a todos os departamentos e tudo aquilo que ali
existe e o condicionamento para que isso fosse
estendido à Câmara. Com relação às sugestões
mandadas por todos 05 diversos setores, tanto
da sociedade quanto da população, há, no progra
ma, a consulta por palavra. Se o Deputado quiser
"financiamento", tudo que se relacionar, que
constar a palavra financiamento, todo texto que
tiver será reproduzido no video e impresso, se
for solicitado, depois de visto.

Então, com relação a consultas para se saber,
no que tange àspropostas existentes, não há dúvi
da de que é muito fácil, e neste ponto eu posso
afirmar.

Agora, com relação a essas propostas que fo
ram distribuídas pelo Constituinte João Calmon,
e que nos deu a honra de verificar aquelas que
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diziam respeito ao Esporte, eu gostaria também
já de dar uma informação à Comissão, que, pela
avidez de saber o que pensam os desportitas com
relação ao que deveria integrar a Constituinte no
tocante a Esporte, a matéria que o Senador nos
deu hoje pela manhã, a tarde inteira nós tivemos
dedicada a ver aquilo que constava de todas aque
las propostas. Numeramos, uma a uma, aquelas
que fomos lendo e já chegamos a mais de 300.
Infelizmente,não há nenhuma sugestão referente
a texto constitucional. O que há comumente, é
uma Diretora de uma escola, pedindo uma quadra
de esportes para sua escola; é uma reclamação,
dizendo que o Governo deve dar atenção à Cultu
ra, ao Esporte e assim vão todas as 300 que
li.Não tem uma que fale em texto, nem a inserção
de nada na Constituição. É somente reclamação,
99% é reclamação de pessoas, dizendo que, na
quela comunidade, não existe isso, não existe
aquilo, não existe assistência ao esporte. Não há
nada, até o momento, dentro das 300, talvez che
gue a mais de 5.000, pela avaliação que fIZ, em
levantando 300.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos a V.Ex" pelas informações.

Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte João Calmon.

O SR.REtATOR (João Calmon) - Essa revela
ção confirma a necessidade altamente prioritária
de educar o povo, porque foi feita uma ampla
IivuIgação, pedindo a colaboração de todos os
segmentos da sociedade, para que mandassem
essas sugestões, que seriam todas incluídas no
PRODASEN.E o resultado, pelo menos em rela
ção a Esporte, não é muito alentador. Resta a
esperança de que, no calhamaço entregue ao
nosso colega Octávio Elísio, haja alguma contri
buição mais concreta, e não apenas referência
a assuntos irrelevantes. Essa é a minha esperança.

Quem sabe também possa ocorrer a mesma
coisa em relação à Cultura! Até porque o esporte
sempre teve um tratamento secundário, ou abso
lutamente irrelevante, em todas as nossas Consti
tuições. Vamos tentar sanar essa lacuna agora.

o SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
É irrelevante, nobre colega, porque nem consta.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra"
deço a V. Ex" e concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte Octávio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Queria apenas fazer uma observação. As propos
tas que vieram. através do chamado Projeto Aqua
rius são realmente a nível das necessidades obje
tivas que a comunidade tem. Dificilmente elas
entrariam em propostas concretas a nívelde texto
constitucional.

Acho que a maior parte delas fornece uma idéia
muito clara.da realidade educacional e esportiva
desses Municípios, na medida em que retrata as
necessidades objetivas, falta de recursos, escolas
não aparelhadas. Acho que isso para nós deve
levara uma interpretação nossa, enquanto Subco
missão de Educação, sobre o que isso deve repre
sentar em termos de uma proposta a nível de
Subcomissão.

O que acho indispensável é que esse "Projeto
Aquarius", terminado o trabalho da Subcomissão,

responda a todas essas pessoas que enviaram
para aqui alguma sugestão. O que me parece
indispensável é que haja uma resposta a isso,
não apenas dizendo que tenha ou não sido apro
veitada a sugestão, se implica ou não em uma
contribuição a nível constitucional, mas acho im
portante que esse tipo de colaboração que se
pediu da sociedade, através do "Projeto Aqua
ríus", do Senado, não pare apenas no recebimen
to da proposta. Parece-me fundamental que de
pois se tenha alguma resposta, a partir do texto
que for produzido aqui, inclusive aquelas questões
mais objetivas, que se dê algum destino que leve
ao cumprimento daquelas questões que eventual
mente tenham sido encaminhadas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.Ex".

Consulto se algum colega deseja falar.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Tenho uma outra questão.

São duas questões que foram faladas pela ma
nhã e que parece-me ser importante que sejam
confirmadas agora. Uma é com relação à questão
da sessão extraordinária do dia 23, para ouvir
o grupo de trabalho criado pelo Ministério,o Con
selho Federal de Educação e o Fórum de secre
tários de Educação. Isso foiaprovado pela manhã,
em caráter informal e do mesmo modo que foi
aprovado a agenda de audiências, acho que seria
importante aprovar essa convocação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Gos
taria primeiro, de apreciar essa proposta, no sen
tido de oficializar, formalmente, a decisão que foi
adotada informalmente por falta de quorum pela
manhã.

Os Constituintes concordam então que se des
tine a sessão da noite, do dia 23, para ouvirem
essa Comissão?

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Apenas para esclarecer alguns colegas que não
estavam pela manhã, o Sr. Ministroda Educação,
criou em outubro do ano passado, um grupo de
trabalho a que chamou Educação e Constituinte,
com o objetivo de recolher sugestões. E desse
grupo de trabalho fazem parte algumas entidades
que estão sendo convidadas a comparecer aqui
ou que solicitaram comparecimento. Esse grupo
de trabalho foialterado por uma portaria do Minis
tro, no mês de janeiro. Então, pareceu-nos conve
niente, tendo em vista que na própria lista que
recebemos agora, o Conselho Federal de Educa
ção e o Fórum de secretários de Educação estão
relacionados entre audiências prováveis, e consi
derando-se também que não devemos incluir isso
dentro das audiências públicas, porque não repre
sentam entidades representativas de segmento
da sociedade civil, pareceu-nos importante que
fizésse-mos uma sessão extraordinária no dia 23,
à noite, para acolhermos sugestões que tenham
vindo dessas'entidades.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
em apreciação essa sugestão. (Pausa.)

Aprovada a sugestão.
Pediria ao Sr. Constituinte Octávio Elísio, que

já tem contatos com essa entidade, providencias
se, nos desdobramentos necessários, a fim de
que fossem avisados do horário. E pediria à Secre-

taria também providenciasse o ofício para que
fossem comunicadas, também de forma oficial,
por esta Presidência.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Parece que é importante que seja mandado o
convite, na medida em que já é dia 23 próximo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Fare
mos oficialmente e pedimos a V.Ex" faça os conta
tos informais necessários a essa comunicação.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Eu tinha tido a incumbência de examinar a entida
de, a nível nacional, que representa os Sindicatos
Estaduais de Professores de Estabelecimentos de
Ensino Particular.

Essa entidade, a Federação Interestadual de
Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino,
tem sede em Brasília, inclusive participou de algu
mas reuniões do Fórum de Educação, e sugiro
que a Secretaria desta Subcomissão entre em
contato com eles a fim de ser encaminhado o
convite para participarem dessas audiências.

Recebi,pessoalmente, uma solicitação do Sin
dicato dos Professores de Minas Gerais e sugeri
que entrassem em contato conosco, através da
Federação, porque parece que a posição desta
Subcomissão foi a de atender às entidades de
caráter de nível nacionai.

Apenas sugeri viessem acompanhando essa
Federação. De modo que sugiro procurem en
contrar o endereço e se formalize o convite desta
Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
relação a esse assunto, gostaria que a Secretaria
anotasse o nome da Federação aqui referida, den
tre as entidades para as quais se adotará decisão
no dia 22. Segundo, que já providenciasse a locali
zação de endereços e os dados necessários, a
fim de que, uma vez aprovado o convite no dia
22, pudesse formalizá-lo.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma co
municação, já que não tive oportunidade de estar
presente, hoje, no plenário.

Por volta das 14 horas estive no Ministério da
Educação,juntamente com os ConstituintesAnna
Maria Rattes e Edmilson Valentim, ambos do Rio
de Janeiro; Sigmaringa Seixas, de Brasília, e Alce
ni Guerra, do Paraná, acompanhando o comando
de greve dos residentes do Brasil. Na oportuni
dade, foi oficializada a proposta do Ministério da
Educação, pelo próprio Ministro Jorge Bornhau
sen, ao comando, iriicialmente aceita e que seria
nesta tarde e na manhã de amanhã, comunicado
aos Estados para se obter a resolução dos coman
dos regionais de greve. De início, foi prontamente
aceita as reivindicações dos residentes atendidas,
vão receber uma bolsa de 70% do salário do
médico, grau I, que soma a importânca de Cz$
11.000,00, aproximadamente, mais 10% para que
seja compensada a tributação previdenciária.

Na oportunidade, o comando de greve, satis
feito com os residentes, fora do Ministérioda Edu
cação, em manifestação de euforia, deverá voltar
ao trabalho a partir de amanhã e ficou uma boa
impressão, por parte do comando de greve, não
só do MinistroJorge Bornhausen como também
dos Ministros da Saúde, Roberto Santos e da Pre-
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vidência e Assistência Social, Raphael de Almeida
Magalhães.

Era o registro que gostaria de fazer, já que o
considero pertinente à nossa Comissão de Edu
cação.

O SR. P.RESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência agradece ao nobre Constituinte Pedro
Canedo pelo depoimento e informação, e se con
gratula com S. Ex-

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Octá
vio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Prezados colegas Constituintes,lamentavelmente,
a área da educação universitária de 3° grau não
teve o mesmo sucesso na negociação da sua
greve com o Sr. Ministroda Educação. E lamenta
velmente, no dia de ontem, quando o comando
de greve esteve com o Sr. Ministro, recebeu dele
a informação de que todas as negociações feitas
atéentão pelo Diretorde Ensino Superior do MEC
não correspondiam a posições oficiais do Minis
tério, e apresentou ao comando de greve, que
hoje paralisa quase 100% das universidades neste
País, e também faculdades isoladas, uma pro
posta que por eles não foi aceita, especialmente
porque não incorporava nada daquilo que tinha
sido até então negociado.

De modo que, infelizmente,prezado colega Pe
dro Canedo, o Sr. Ministroda Educação, no que
se refere à negociação da greve das universidades,
não teve o mesmo interesse e a mesma preocu
pação que teve no caso dos médicos residentes.
E é por causa disso que eu gostaria de colocar
aqui, na Subcomissão, e dizerdo nosso empenho.
como parlamentares, no sentido de que procu
remos retomar as negociações entre o comando
de greve e o Ministério da Educação, para que,
rapidamente, se possa chegar a uma negociação
adequada das reivindicações que, desde o dia
25 de março; paralisam as universidades do Pais.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos o depoimento de V. Ex- e faríamos agora
uma consulta a esta Subcomissão. Desde que
já estamos em condições de iniciarmos os nossos
trabalhos efetivamente, por havermos, inclusive,
aprovado os critérios de participação, consulto
a Subcomissão se deseja prosseguir os trabalhos,
neste caso, poderíamos, se assim for o desejo
de alguns dos Membros da Subcomissão, iniciar
o debate através da apresentação de propostas,
atendendo ao próprio critério oferecido pelo nos
so Relator, Constituinte João Calmom, iniciando
agora, neste momento. E também consulto à
Subcomissão sobre um segundo assunto: se to
dos estaremos aqui amanhã, pela manhã, e a
que hora fíxaríamos o início dos trabalhos. .

Portanto, objetivamente, prosseguindo agora
nos trabalhos e entrando em questões de mérito,
qual é a manifestação dos colegas Constituintes?

Segundo: retomamos os trabalhos, amanhápe
lamanhã, em condições de quorum? Quem esta
rá em Brasilia? Teremos condições de trabalhar
amanhã pela manhã? Em caso afirmativo, em
que horário inicialiamos os trabalhos?

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gu
mercindo Milhomem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MlLHO
MEN- Eu queria, independente dessa questão,
levantar outro ponto: eu estav~ ag~rdando ainda

os companheiros falarem, porque vi aqui entre
as entidades que foram convidadas ou que solici
taram convite, todas as entidades que eu gostaria
de sugerir, mas vejo que há exceção de uma 
porque acho que nós deveríamos convidar algu
ma entidade, se possívelde abrangência nacional,
que representasse os atletas profissionais. E se,
eventualmente, não tivermos aqui uma entidade
nacional, eu gostaria de sugerir o Sindicato dos
Atletas Profissionaisdo Estado de São Paulo, que
se tem destacado com um trabalho bastante efi
ciente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência agradece a manifestação do Constituinte
Gumercindo Milhomen e esclarece, para efeito
de registro,que S. Ex- está chegando pela primeira
vez a esta Subcomissão, já é membro suplente.
Aqui estão apenas as entidades ligadas à Educa
ção; ainda fixaremos as entidades para o 4° dia,
em relação à Educação e, depois, fixaremos tam
bém para os quatro dias restantes, considerando
que vamos adotar o número máximo de reuniões
previstas pelo art. 14 do Regimento, para Cultura.
Esportes, Turismo e Lazer.No dia 22, nós faremos
a seleção destas outras entidades. Além disso.
pediria à Secretaria que já deixasse desde agora
registrada a sugestão que nos oferece o Consti
tuinte Gumercindo para que, no momento opor
tuno, no dia 22, pudéssemos apreciar a sugestão.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MlLHO
MEN - Ainda outra questão, como referência
ao mesmo assunto abordado, referentemente à
universidade e aos residentes: recebi uma solicita
ção de auxilio do Sindicato dos Professores do
DistritoFederal.

Eu gostaria de transmitir à Comissão - talvez
a Presidência já tenha recebido solicitação nesse
sentido - que estão solicitando ao Governador
do Distrito Federal que encaminhe um processo
de negociação com os professores para que se
possa colocar fim ao movimento grevista no Dis
trito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Fica
o registro. Devo esclarecer que não recebi pes
soalmente nenhum pedido nesse sentido.

Concedo a palavra a nobre Constituinte Márcia
Kubitschek.

A SRA. CONSTITGINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- O Govemador já recebeu o Comando
de Greve hoje no Palácio, por volta de uma hora
da tarde. De modo que acho que essas negocia
ções já estão bem encaminhadas.

Eu gostaria de dizer,Sr. Presidente, que, infeliz
mente, eu particularmente, vou ter que sair porque

Aenho um compromisso agora, mas estarei ama
nhã aqui, porque estarei em Brasilia.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Então,
respondo à consulta da Presidência, a colega
Constituinte já se manifesta no sentido de que
não continuássemos os trabalhos agora porque,
pelo menos de sua parte, está impedida de con
tinuar.

Eu consulto se há outros membros que dese
jam se manifestar no sentido de prosseguirmos
os trabalhos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pedro
Canedo.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, eu posso ficar hoje aqui na conti
nuação dos trabalhos, mas, lamentavelmente, eu
não poderei estar presente na reunião de amanhã.
por compromissos anteriormente assumidos, in
clusive às reuniões que nós tivemos na semana
passada. E com relação à sugestão do Consti
tuinte Gumercindo, há uma entidade nacional que
congrega os atletas profissionais,que foi sugerida
pelo Constituinte Aécio de Borba, que faz parte
da relação a ser convidada, a ser comunicada
para que se inscreva para participar dos nossos
trabalhos. Mas isso, de forma alguma, impede
a rica participação dos sindicatos dos profissio
nais de São Paulo, que eu conheço e que têm
prestado colaboração excepcional.

De modo que houve, anteriormente, um acordo
de que as gestões pudessem ser feitas, por nós,
às entidades pelas quais tivéssemos interesse de
que participassem, ou seja, que naquele momen
to em que viesse a entidade nacional, também
pudessem estar presentes entidades regionais.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Agra
decemos a participação do ConstituintePedro Ca
nedo. Considerando sua manifestação, pergunto
se há mais algum Constituinte que tenha previsão
de viagem para amanhã ou outro compromisso
que o impeça de aqui estar presente, porque nós
planejaríamos o trabalho para amanhã na hipó
tese de termos a perspectiva de quorum, já que
todo o trabalho, em termos de planejamento, or
ganização, estrutura, cronograma, está pronto.
Amanhã, teríamos condições de trabalho na exi
gência de quorom, jál que faríarnos debate de
conteúdo.

Por isso consulto se mais algum Constituinte
viaja amanhã ou se tem outro compromisso que
o impeça de aqui estar.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gu
mercindo Milhomen.

O SR.CONSTITUINTE GUMERCINDO MlLHO
MEN- Como o Presidente já mencionou, infeliz
mente, não tenho o privilégio de fazerparte como
membro efetivo desta Comissão, sou apenas su
plente. O Professor Florestan Femandes, que é
o titular na Comissão, não está em Brasflia, tem
outros compromissos e, amanhã, tenho reunião,
no mesmo horário, na Comissão dl\qual sou titu
lar.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
(Intervenção fora do microfone.)... Não temos
comparecido às reuniões anteriores, pois estáva
mos viajando e, por isso, não tomamos conheci
mento da questão do tempo destinado à discus
são e votação da matéria. Inclusive, houve uma
limitação de interferência da participação. Pode
ríamos alongar-nos em demasia nas discussões
dos temas, principalmente os mais apaixonantes,
e pouco restaria para as votações. Seria atéopor
tuno, quando formos entrar no mérito dessas ma
térias, algum disciplinamento a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Consi
derando o compromisso imediato, liberariamos
a colega e diriamos à Secretaria que, conforme
ficou decidido, seja avisado depois no gabinete
da Constituinte Márcia Kubitschek.

Em relação à colocação feita pejo Constituinte
Ubiratan Aguiar, esta Presidência responde que
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há uma previsão de cronograma que resulta das
próprias determinações regimentais que prevêem
para o dia 11 de maio a apresentação do relatório
com o primeiro anteprojeto do relator desta Sub
comissão. A partir dai, prevê-se publicação, o pra
zo até o dia 15 para apresentação de emendas,
com um processo de debate durante esses dias
e, depois disso, a votação na Subcomissão, encer
rando-se o trabalho a 22 de maio. Portanto, nesse
periodo teremos sessões para debate de mérito,
sessões para ouvirmos entidades e personalída
:les; sessão no dia 11, para conhecermos o ante
;>rojeto e relat6rio do Relator, Constituinte João
Calmon; depois, sessões de debate e apresen
tação de emendas por membros desta Subco
missão ao projeto apresentado; e, posteriormente,
o projeto final do relator, em cima do qual se
daria o processo de discussão e votação; e, afinal,
o projeto resultante desta Subcomissão para ser
apresentado à Comissão onde retomará o pro
cesso de discussão e reelaboração.

Esta é a previsão de trabalho que n6s temos,
por isso, insisto nas sessões, onde não tivermos
depoimentos até o dia 11 de maio, quando rece
beremos o relat6rio e o anteprojeto, esta Subco
missão estará fazendo debates sobre o mérito,
a partir de propostas apresentadas pelos Srs.
Constituintes membros desta Subcomissão.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Ouvi, hoje, em plenário, que houve um
adiantamento para o prazo final das emendas en
caminhadas à Mesa. Parece que temos o prazo
até o dia 6 de maio para apresentação de emen
das à Mesa, quando então, seriam encaminhadas
às Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há,
no entanto, um entendimento de que as suges
tões não se esgotam na Subcomissão, tanto que
elas são apresentadas à Comissão e esta as enca
minha à Subcomissão. De modo que, não se es
gotando nas Subcomissões, eventualmente, as
sugestões poderão ser apresentadas ao longo do
processo de elaboração.

Com a palavra o nobre Relator, Constituinte
João Calmon.

O SR. RELATOR (João Calmon) - (Interven
ção fora do microfone. Inaudivel)-

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-Apreo
cupação desta Presidência é a seguinte: Conse
guimos, incluindo os Suplentes, ~cança~ quo·
IUm mlnimo de 11. Constato aqw que tres dos
Srs. Constituintes presentes r!b poderão estar
amanhã; isto nos dá a indicação de que não tere
mos condições de assegurar o quorom. Emtodo
caso se houver concordância esta Presidência
propõe tentemos instalar a Comissão, amanhã
às 9 horas. A proposta para 9 horas leva em consi
deração o seguinte: hoje pela manhã esta C:0mis
são iniciaria os trabalhos às 8 horas e 30 mmutos
e os depoimentos às 9 horas. Nossa proposta
seria que, amanhã, tentássemos instalar os traba
lhos às 9 horas, considerando que, em estando
amanhã os que aqui agora se encontram, haveria
um esforço conjugado nosso para assegurar a
busca também de Constituintes para garantir o
quorom. Volto a insistir: entendo que os traba
lhos, amanhã, têm condições de se desenvolver
apenas na medida em que haja quOl1Jm, porque
agora está todo montado o. esforço do trabalho.

O conteúdo de trabalho seria o ~ discussão de
mérito e isso exige quOl1Jm. Nossa proposta seria
que tentássemos instalar os trabalhos oficialmen
te, amanhã, às 9 horas, e fixo 9 horas para que
haja o esforço de contarmos com as contribui
ções para trazermos os Constituintes em número
necessário para garantir o quolUm. Haveria um
esforço concentrado. Esperamos que estejam
aqui, às 9 horas. Insisto: entre 9 e 10 horas, estarla
mos aqui, tentando assegurar o quorom. Se até
às 10 horas não tivermos conseguido, cancela
riamos a sessão e retomaríamos os trabalhos,
conforme decisão anterior.

O SR. RElATOR (João Calmon) - (Interven
ção fora do microfone.) - Seria bom que os
Membros da Comissão adotassem o mesmo sis
tema, a troca informal de idéias durante esse com
passo de espera, até às 10 horas, porque temos
acelerado nossos trabalhos até a reunião desta
manhã, mesmo sem quorom.

É um apelo: mesmo que não haja quorom
para deliberação, poderíamos dar mais um passo
adiante, entre 9 elO horas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A su
gestão é aceita.
, Esta Presidência solicita ao Secretário ~ergio,

especialmente, que comande desde cedo, pela
manhã, o serviço de som, da Câmara e do Sena
do, acione os telefones de todas as residências
e dos gabinetes para nesse esforço de mobili
zação, conseguirmos o sucesso que consegui
mos hoje à noite.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
(Intervenção fora do microfone.) - Sr. Presidente,
hoje, pela manhã, quando o nobre Constituinte
Octávio Elísío... (inaudlvel) ...sugeri que começás
semos a sessão naquele dia às 8 horas e 30 minu
tos, isso porque, anteriormente, haviamos deci
dido que as sessões, pela manhã, não seriam
encerradas, seriam suspensas e continuadas no
período da tarde para que nós, nessa sessão do
dia 23, noturna, não utilizássemos uma sessão,
como prevê o Regimento, para ouvirmos as enti
dades que se farão presentes aqui, no período
noturno, foique insisti,como temos seis entidades
a serem ouvidas, no dia 23 pela manhã, talvez
o período normal, iniciando os trabalhos em horá
rio normal, de 9 horas e 30 minutos, fosse insufi
ciente para que no período da manhã esgotás
semos essas entidades, dai que iniciássemos às
8 horas e 30 minutos. Inclusive, deparamos com
um problema: os funcionários da Casa, que s6
chegam às 9 horas, mas os pr6prios funcionários
nos asseguraram que nesse dia viriam no horário
de 8h e 30min para que começássemos a reunião
neste horário.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos a V.Ex' e compreendemos que a reu
nião do dia 23 terá inicio às 8h30min para n6s
e, às 9 horas, para as entidades que comparecerão
afim de efetuar depoimento e a sua contribuição.
Nos demais dias, não prevalece esse horário.

O SR. CONSTITCIlNTE PEDRO CANEDO 
Isto não foi discutido, e não faço nenhuma obje
ção a que se estenda aos demais dias. Apenas
ficou decidido que seria no dia 23, em função
de que seria uma reunião extraordinária, à noite.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Repe-,
tindo! amanhã, teremos trabalho entre 9 e 10
horas, com qualquer número, informal, se não
houver quolUm, ocasião em que haverá um es
forço habitual, já, da nossa Assessoria para garan
tir o quOl1Jm. No dia 23, estaremos às 8h e 30
min e iniciaremos com as entidades às 9 horas.
Jà ficando acertado que. na próxima terça-feira,
dia 21, a nossa reunião será no horário normal
das reuniões até aqui realizadas, ou seja, dia 21,
às 9h30min. Repetindo, amanhã, 9 horas; dia 21,
9h30min; dia 23, 8h30min, para nós, inicio dos
depoimentos às 9 horas. Agradeço a presença
de todos.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 21 horas.)

Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e

da Comunicação

ATADA 9' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
REAUZADA DIA29 DE ABRIL DE 1987

ADsvinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezenove
horas, na Sala da Comissão de Serviço Público
Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo ndo
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presídênclado Senhor Constituinte Arolde de Oli
veira,com a presença dos seguintes Constituintes:
Antonio Gaspar, Arolde de Oliveira,Carlos Alberto
Ca6, Cristina Tavares, Fausto Rocha, Fernando
Cunha, Joaci G6es, Koyu lha, Mendes Ribeiro,
Olívio Dutra, Onofre Corrêa, Pompeu de Souza.
Roberto VrtaI e Rodrigues 'palma. Presente tam
bém à reunião o Senhor Ministro Renato Archer,
da Ciência e Tecnologia. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, que foi considerada
aprovada. A seguir, usaram da palavra para apre
sentação de sugestões, em reunião extraordinária,
os Senhores Clodowaldo Pavan, Fábio Celso de
Macedo Soares Guimarães, Màrco Antonio
Raupp, Herbert Otto Roger Schubart, Paulo Ro
berto Krahe e José EziI Veigada Rocha, Represen
tantes, respectivamente do CNPq - Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científicoe Tecno
lógico, FINEP- Financiadora de Estudos e Pr0je
tos, INPE- Iristitutode Pesquisas Espaciais, INPA
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazõnia,
INT - Instituto Nacional de Tecnologia, SEI 
Secretaria Especial de Informática. Findas as ex
posições, a Mesa consultou o Senhor Ministro
sobre sua aquiescência em participar dos debates,
no que foi atendido. Em seguida os Constituintes
Cristina Tavares, Koyu lha, OlivioDutra, Pompeu
de Souza e Fausto Rocha interpelaram o Senhor
Ministro. A propósito do programa de visitas a
ser cumprido pela Subcomissão em Manaus e
São Paulo, nos dias onze e quinze de maio, respec
tivamente, a Relatora, Constituinte Cristina Tava
res, ratificouas datas e solicitou aos demais mem
bros a confirmação de suas presenças. O inteiro
teor dos debates será publicado, após a tradução
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das notas taquigráficas e o competente registro
cIatiIográfico, no "Diário da Assembléia Nacional
Constituinte". Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente agradeceu a presença do Senhor
Ministroda Ciência e Tecnologia e demais confe
rencistas ao declarar encerrados os trabalhos, às
vinte e uma horas e cinqüenta minutos, convo
cando os Senhores Constituintes para a próxima
riJ, às nove horas e trinta minutos, para audiência
pública com as entidades OME - Ordem dos
Ministros Evangélicos, ABCC- Associação Bra
sileira de Comunicadores Cristãos e CNBB 
Cooferência Nacional dos Bispos do Brasil; e de
batesobre matéria constitucional. E, para constar,
eu, Heloísa Helena Dias, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO A ATA DA REUNIÃO EXTRAOR
DINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO,
REAJJZADA EM29 DEABRIL DE 1987, ÀS
19:00 HORAS, NA SMA DA COMISSÃO DE
SERVIÇO eaeuco em; AlA SENADOR
AlEXANDRE COSTA, SENADO FEDERAL,
E A INTEGRA DO APANHAMENTO TAQ(Jf
CiRÁFlco COMPUBUCAÇÃODEVIDAMEN
TE AUTORIZADA PELO SENHOR CONSTI
TUINTE AROLDE DE OLIVEIRA, PRESI
DENTE DA saBCOMISSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) 
Declaro aberta a reunião extraordinária dos traba
lhos da Subcomissão de Ciência e Tecnologia
e da Comunicação.
, Como estava anunciando, temos a presença
dos órgãos vinculados ao Ministério da Ciência
e Tecnologia, de forma similar, como foi feito
na outra área desta Subcomissão; contamos tam
bém com a presença do titular da Pasta. Não

. obstante, não ser competência e atribuição desta
Presidência, convidá-lo para aqui comparecer, S.
Ex' numa atitude democrática e interessada, vem
nos prestigiar e nos honrar. Convido S. Ex' para
compor a Mesa. (Palmas.)

Compondo a Mesa, além do Presidente, temos
a SI"" Relatora, Constituinte CristinaTavares, o Pre
sidente da Comissão Maior, que é formada por
mais duas Comissões além desta, o nobre Consti
tuinte Marcondes Gadelha. S. Ex' tem um outro
compromisso e veio aqui receber o Sr. Ministro
Renato Archer e, logo em seguida, pedirá ao Ple
nário e ao ilustre convidado para se retirar.

Anuncio/a presença do Secretário-Geral do Mi
nistério da Ciência e Tecnologia que muito nos
prestigia. Aliás, esse Ministério veio na sua totali
dade à nossa Subcomissão. Isso muito nos pres
tigia e agradecemos a esta equipe que milita nesta
área de tão grande importância para este País,
que pretendemos modernizar. E, falar em Brasil
moderno, Brasil futuro de imediato, é falar nessa
área dinâmica da ciência e da tecnologia.

Aproveitamos para externar os agradecimentos
da Comissão e desta Subcomissão pela presença
aqui do Ministro Renato Archer.

Esperamos, sabermos e antecipamos que va
mos ter uma informação da mais alta importância
para que possamos interpretar a realidade dessa
área tão pouco conhecida, até porque não temos
.uma tradição constitucional, de como amarrar
na Constituição as linhas mestras de ~a polftica

que seja realmente do interesse da Nação bra
sileira.

Há pouco dizia ao Secretário do Ministério da
Ciência e Tecnologia que será tarefa da nossa
relatora interpretar e reduzir a um ou dois artigos
matéria da importância como essa, relacionada
à área de atribuições, de competência do Minis
tério da Ciência e Tecnologia. Quando os centros
de poder se deslocam para o conhecimento, pas
samos a viveruma época em que os instrumentos
de colonização de nações sobre nações, ou de
domínio de grupos sobre grupos, ou de homens
sobre homens vão se localizarna posse do conhe
cimento. O conhecimento, sem dúvida, passa ne
cessariamente por esta área fundamental, que é
a área de formação dos quadros dos nossos cien
tistas, que é a área da pesquisa pura, que é a
área da pesquisa aplicada, área essa que requer
uma polftica fundamentada em estratégias claras
e de interesse nacional. E nenhuma estratégia
poderá ser montada na área da ciência e tecno
logia, se não tivermos uma clara definição de que
o mercado interno brasileiro integra o patrimônio
estratégico nacional.

Honrados com a presença do titular da Pasta,
espeI;.amos que nossa Relatora possa absorver
bem os depoimentos, para traduzi-los claramente
no texto constitucional em um dos dois artigos.

Solícito aos Srs. Conferencistas, quando vierem
prestar o seu depoimento, observarem o rigor
ao cumprimento do horário.

Na hora dos debates, se o Sr. Ministro ainda
estiver presente, talvez S. Ex' possa até assumir
a posição de úníco debatedor esclarecedor das
questões.

Convido para expor o Dr. Crodowaldo Pavan,
do CNPq.

O SR. CRODOWALDO PAVAN -Sr. Deputado
Arolde de Olvieira,Dignissimo Presidente da Sub
comissão de Ciência e Técnologia da Comuni
cação; Sra. Constituinte Cristina Tavares, nobre
Relatora desta Subcomissão; SenadorMarcondes
Gadelha, Dignissimo Presidente da Comissão Te
mática; MinistroRenato Archer; Demais membros
da mesa, Srs. Constituintes.

O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Cientifico e Tecnológico, órgão do Minis
tério da Ciência e Tecnologia, comporta 10 insti
tuições de pesquisa abrangendo diversas áreas
do saber, tais como, matemática, física, astrono
mia, computação, polftica cientffica e agora, em
organização o Laboratório Nacional de LUSIN
CROTON.

Temos uma folha de pagamento de cerca de
4 mil pessoas, sendo que 2 mil e 22 pertencentes
aos nossos institutos; um mil e 50 da adminis
tração central e agências em vários Estados do
Pais, além de 12 mil bolsistas no Pais e no exterior.
Temos também cerca de 6.000 auxflios para a
pesquisa.

Publicamos a Revista brasileira de Tecnologia
e auxfliamos a publicação de mais de 60 outras
revistas cientificas e tecnológicas no Pais.

Após esta introdução, passarei à.apresentação
que preparamos aos Srs. Constituintes para este
depoimento.

O Brasilatravessa um momento particularmen
te importante de sua História.Atingimos uma fase
decisiva do proceaeo de industrialização, quando
surgem e se consolidam no Pais indústrias basea-

das em conhecimentos cíentíficos avançados,
aquelas que comandam a economia moderna
como as de informática, química fina, biotecno
logia, novos materiais e outras.

A nova etapa do desenvolvimento mundial de
pende essencialmente de conhecimento, como
outrora o crescimento dependeu de capitais. Por
essa razão o espaço brasileiro não pode ser mais
entendido somente como espaço geográfico,
mas também como um território para a nossa
tecnologia e a nossa iniciativa porque, somente
através dela, a soberania se exerce plenamente
no mundo moderno.

No Governo do Presidente José Sarney e na
gestão do Ministro Renato Archer, à frente do Mi
nistério da Ciência e Tecnologia, esse espaço es
tratégico para a nossa indústria avançada vem
sendo defendido e ampliado com uma visão a
longo prazo, que se evidencia pela coragem com
que o Governo vem enfrentando as pressões es
trangeiras contra a Lei de Informática.

Nós do CNPq, órgão do Ministério da Ciência
e Tecnologia, temos procurado oferecer nossa
contribuição ao desenvolvimento do Pais auxi
liando a pesquisa básica, financiando a formação
de recursos humanos, investindo em projetos na
área de tecnologia e executando pesquisas atra
vés dos nossos institutos.

Essa perspectiva de longo prazo espelha-se,
também, em diversos projetos que o CNPq está
executando, como o Laboratório Nacional de LU·
SINCROTRON, por exemplo, que representa um
investimento de cerca de 57 milhões de dólares
e que pretende construir no Pais um instrumento
de fortalecimento de indústrias que irão garantir
dinamismo e independência à nossa economia
nas próximas décadas.

O Laboratório Nacional de LU-SlNCROTRON
cria ferramentas para que o engenheiro moderno
possa por exemplo, projetar circuitos de altfssima
integração que estarão na base da indústria de
microeletrônica no final da década de 90.

Nos Estados Unidos surgiram milhares de pe
quenas e médias empresas de tecnologia de pon
ta a partir das universidades, dos institutos de
pesquisas, provocando fenômenos econômicos
como o do Vale do Sílfcio. No centro desse pro
cesso estão os recursos humanos altamente qua
lificados que deixam as instituições acadêmicas
para constituírem indústrias. O capital inicial des
sa indústria consiste no conhecimento acumu
lado dos seus titulares.

No Brasil, este fenômeno também está ocor
rendo, embora de forma incipiente, é óbvio. O
número expressivo das nossas indústrias da infor
mática nasceu da relação de indMduos que ha
viam realizado doutoramento no Pais e no estran
geiro, no entanto, nenhum pesquisador duvida
que o fator limitante para o desenvolvimento das
áreas estratégicas, como biotecnologia e a quí
mica fina, reside precísamente na carência acen
tuada de recursos humanos no Pais e, pratica
mente, em todas as áreas do conhecimento.

Por essas razões a formação de recursos huma
nos deve representar um ponto essencial da poli
tica de desenvolvimento cientifico e tecnológico
e, nesse sentido, o Presidente José Sarney deter
minou uma elevação significativada óferta de bol
sas de pós-graduação tanto no Pais, quanto no
exterior.
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Segundo as metas aprovadas, e que começa
rão a ser implementadas ainda este ano, as áreas
estratégicas receberão 31 mil e 300 bolsas nos
3 anos do programa e nos demais campos de
conhecimento, 67 mil e 700 bolsas.

A tecnologia tem um selo histórico do segredo
e, nesse sentido, não podemos esperar que outros
povos nos revelem os conhecimentos que contri
buem para a sua prosperidade, mas a ciência
é universal e a comunidade científicaintemacional
mantém um forte intercâmbio com a tecnologia
cada vez mais defendendo a ciência, e a ida de
grande contingente de pesquisadores ao exterior
representará uma oportunidade extraordinária de
saltar etapas e realizar50 anos em 5, como queria
o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek:

Historicamente o Brasil tem estado excessiva
mente vulnerável às flutuações da economia
mundial, da crise do café à do petróleo. Um dos
elementos constantes desses períodos de crise
tem diso a dependência da economia, da impor
tação de insumos estratégicos, sem os quais as
linhas de montagem não operam e a sociedade
não vive.

Importamos por exemplo, mais de 80% dos
fármacos que compõem os nossos medicamen
tos. Essa situação de todo indesejável deve ser
enfrentada com aplicação de recursos no desen
voMmento da tecnologia para a produção de fár
macos. O CNPq tem procurado oferecer a sua
contribuição juntamente com a Central de Medi
camentos e a Secretaria de Biotecnologia. Está
promovendo a instalação de um centro de desen
voMmento de biofármacos com antibióticos.

Essa mesma perspectiva do futuro orienta nos
sa ações no Continente Antártico.O Brasil é mem
bro pleno do sistema intemacional do Tratado
Antártico, tendo representação em todo os foros
de discussão intemacional sobre o continente.

Em todo o mundo os govemos reconhecem
na ciência e tecnologia ferramentas poderosas
para o desenvoMmento econômico e social. O
Japão tem Sukuba, a cidade da ciência com os
seus mais de 80 institutos de primeira ordem de
pesquisa; a França está implantando um projeto
análogo, por sua vez,os Estados Unidos preparam
o seu futuro acreditando que sua economia e
sua segurança dependerão das novas tecnologias
e da ciência que vai ser usada para essas tecno
It)gias.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria, dian
te da Comissão de Ciência e TecnoíOgia e Comu
nicação da Assembléia Nacional Constituinte de
externar a minha convicção de que a nova Consti
tuição deve consagrar o princípio contido na Lei
de Informática de que o mercado brasileiro é um
bem do Pais, cujo controle é decisivo para asse
gurar o nosso desenvolvimento, tanto quanto as
nossas riquezas minerais. Resguardar o nosso
mercado à inteligência e ao trabalho dos brasi
leiros é um direito natural e um ato de soberania
do Pais através do Congresso.

O mercado é a principal fonte de recursos para
o desenvolvimento tecnológico. A trajetória da in
dústria nacional de informática demonstra a im
portância transcendental do controle sobre o mer
cado para o desenvolvimento tecnológico próprio.

Em apenas 10 anos de reserva de mercado,
sem subsídios do Governo, sem endividamento

.externo, surgiram mais de 300 empresas nacio-

nais que fabricam produtos concebidos no Pais
por engenheiros e pesquisadores brasileiros e
ocupam mais da metade de um mercado de mais
de 2 bilhões de dólares.

Acredito ainda que seria desejável que a Consti
tuição fixassecomo dever do Estado a promoção
da competência científica e tecnológia, reconhe
cendo o papel vital da pesquisa para o desenvol
vimento econômico e social e para a soberania
do Pais.

É muito grande a responsabilidade dos politi
cos e dos técnicos do Govemo neste momento.
É preciso oferecer soluções imediatas para as
grandes dificuldades econômicas em que vive
mos, mas, ao mesmo tempo, é vitalque não des
cuidemos de medidas cujos efeitos serão plena
mente sentidos de 10 ou 15 anos. A ciência ofere
ce uma perspectiva a longo prazo não para que
consideremos o Brasil o pais do futuro e adiemos
as nossas respostas para os conflitos do presente,
mas, sim, para que possamos, conscientes do
que nos espera, prepararmos as futuras gerações
para uma nova era. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveria) 
Com a palavra o Dr. Fábio Celso Guimarães, da
F1NEP.

A F1NEP é a financiadora de estudos e projetos.
Com a palavra o Dr. Fábio Celso.

O SR. FÁBIOCELSO GUIMARÃEs -Sr. Presi
dente da Subcomissão de Ciência e Tecnologia
e da Comunicação, Sr. Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, Srs. Constituintes membros
da Mesa, Srs. Constituinte, meus senhores e mi
nhas senhoras, cabe-me tecer algumas conside
rações a respeito da fmanciadora de estudos e
projetos, da qual sou Presidente, que, na realidade,
é um' instrumento finaciador do Ministério de
Ciência e Tecnologia.

Não existe política sem instrumentos, e o Minis
tério da Ciência e Tecnologia, por lei, é o órgão
do Executivo destinado a formular e executar a
politica científica e tecnológica do Brasil.

No caso particular do F1NEP, ela é exatamente
o instrumento fmanciador da execução dessa po
Iitica.

O F1NEPtem um papel bastante abrangente,
que não engloba apenas a ciência e a tecnologia
strk:to sensu. Na realidade, no início da sua exís
têncía, o F1NEP estava voltada ao financiamento
do pré-investimento, ou seja, o financiamento de
estudos e projetos que gerariam projetos execu
tivosou projetos de investimento fixo.Essa função
do F1NEP destinava-se e destina-se, ainda, não
só a aprimorar a qualidade dos projetos, que são
levados aos bancos de desenvolvimento para fi
nanciamento, como também, a diminuir os cus
tos desses investimentos tomar mais eficiente a
execução das poIiticas govemamentais, tanto a
nível federal quanto estadual. Além disso, essa
finalidadetem também um impacto muito grande
junto às empresas de consultoria e futuras empre
sas de consultoria de engenharia que, para exer
cer a sua função, que é muito importante como
elo de ligação no desenvolvimento tecnológico,
necessitam ter instrumentos de financiamento pa
ra o produto que oferecem, que é justamente
o projeto, produto esse que tem como capital
base a inteligência e recursos humanos formados.

Além disso, o F1NEP administra o Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento Científicoe Tecnológico,
que é o principal fundo federal para apoio à pes
quisa científica e tecnológica no Brasil. Através
desse fundo são financiados a grande maioria
dos centros de pesquisas e pós-graduação nas
universidades, os centros de pesquisa científica
autônomos e também os centros de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico estaduais e regio
nais.

Esse fundo recebe uma dotação orçamentária
anual da União.

Essa dotação tinha decrescido a níveis muito
baixos até 1984. Ela caiu, de 1979 até 1984, a
30 por cento do que era no ano de 1979, mas
nesses dois últimos anos o Ministérioda Ciência
e Tecnologia conseguiu dobrar os recursos, em
termos reais.

Além disso, o F1NEP mantém um programa,
chamado Programa de Apoio ao Desenvolvimen
to Tecnológico da Empresa Nacional, engloban
do ai, também, as empresas de consultoria, que
se destina a financiar a capacitação dessas empre
sas. Os investimentos em capacitação tecnoló
gica, evidentemente, são financiamentos com re
tomo na modalidade parecida aos financiamentos
do BNDES.Mas é bom ressaltar que, antes disso,
não havia no Brasil nenhum mecanismo de fman
ciamento de longo prazo pare esse tipo de investi
mento, estando as empresas, em geral, obrigadas
a utilizar capital próprio para investir em tecno
logia, ou se submeter aos investimentos da rede
bancária privada que, além de caros, não são de
longo prazo.

Os itens financiáveis por esse programa são
investimentos em centros de pesquisa a nível da
empresa; desenvolvimento de novos produtos e
processos; formação de recursos humanos a nível
da empresa; implantação do sistema de controle
de qualidade; compra de tecnologia com a finllli
dade de ser absorvida e utilizada pela empresa.
Esses tipos de investimento fazem parte desse
campo amplo que é o da capacitação tecnológica
da empresa nacional. Hoje, o momento histórico
que o Brasil viveé, sem dúvida, talvez,em termos
qualitativos,um dos mais importantes investimen
tos nas empresas. Posso afrrmar que a nossa esti
mativa é que a demanda por recurso para esse
tipo de investimento no Pais, por parte das empre
sas brasileiras, cresceu cinco vezes entre 1979
e hoje. O que significa que há, no Brasil, uma
nova consciência, de que o investimento em capa
citação tecnológica não é mais um luxo, mas,
sim, uma condição indispensável para as empre
sas se tomarem competitivas tanto no plano inter
no quanto no plano extemo.

Desejaria esclarecer, a esse propósito, que ca
pacitação tecnológica não é o mesmo que moder
nização. A modernização das empresas, sobre
tudo das empresas industriais, é um fenômeno
que ocorre desde que o Brasiltem empresa indus
trial, ou seja, à medida que cada empresa amplia
a sua capacidade, faz novos investimentos, efeti
vamente ela se moderniza, na medida em que
compra equipamentos novos e passa a utilizar
tecnologias mais recentes.

Capacitação tecnológica é algo diferente. Capa
citação tecnológica significa não apenas usar no
vas tecnologias, mas, sobretudo, assumir o domí
nio da tecnologia que usa. Nesse sentido, a dife-

. .
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rença entre uso de tecnologia e domínio da tecno
logia, no meu entender, é uma questão crucial
a ser encarada quando se trata da política tecnol6
gica. Muitas vezes fazem críticas à política tecnol6
gica, acusando-a de eventualmente retardar o de
senvolvimento tecnológico, confundindo, no ca
so, uso com o domínio de tecnologia.

Ora,as empresas de qualquer lugar do mundo,
ou de qualquer país, podem dispor das tecnolo
gias mais recentes sem dominá-Ias.

E qual o problema relativo ao domínio da tecno
logia? Há diversos, mas citaria dois problemas
básicos, que são relacionados com a questão do
domínio da tecnologia.

Um, em não se dominando a tecnologia não
se pode optar por tecnologias adequadas ao de
senvoMmento do País e à realidade nacional. Se
gundo, em não se dominando a tecnologia, os
agentes econômicos não podem ter flexibilidade
para atender às conjunturas e às variações impos
tas. Portanto, também o domínio da tecnologia
é uma condição necessária para o verdadeiro
exercício de uma política econômica nacional
consciente.

Gostaria de deixar aqui uma mensagem, que
é uma observação que fazemos neste trabalho
de apoiar a empresa brasileira no domínio da
tIecnologia, no sentido de que a defesa e a prote
çio, o direito que as empresas têm de utilizar
efetivamente a tecnologia que elas dominam é,
na. nossa opinião, um dever do Estado. Não basta
as empresas terem financiamento, não basta elas
teremUTl aparato de pesquisa científica e tecnol6
gIca que as ajude a dominar tecnologia, é preciso
queas demais políticas, que englobam o aspecto
amplo da política econômica, sejam dirigidas
mmbém com esse objetivo. Uma empresa que
investiu para dominar a tecnologia não pode estar
submetida, de repente, a um concorrente extemo,
ou a um agente econômico externo que, através
de procedimentos de outra natureza, praticamen
te tomam inviável o uso daquela tecnologia que
ela mesma domina. Por outro lado, é também
necessário que as empresas, ao usar a tecnologia,
nlIo sejam cerceadas por limitações tais como
evitar contratos de compra e venda de tecnologia,
do uso dessa tecnologiá em outros países ou da
exportação dessa tecnologia. É preciso que os
agentes econômicos nacionais sejam protegidos
no direito que eles têm ao domínio e ao uso do
domínio dessa tecnologia.

Fínalmente, a missão do Finep é exatamente
a de, sendo um Banco de DesenvoMmento Cien
lífico e Tecrlológico, como de fato é, dar apoio
à execução da política científica e tecnológica no
que é a missão primordial do Ministérioda Ciência
e Tecnologia. Muitoobrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradecemos ao Dr. Fábio Celso e convocamos,
im_~atamente, o Dr. Marco Antônio Raupp, do
Instituto Nacional de Pesquisas .Espaciais, INPE,
par. o seu depoimento.

O SR. MARCOANTONIO RAGPP - Sr. Presi
dente, Constituinte Arolde de Oliveira; Srs. mem
bros da Mesa; Srs. Constituintes; o Instituto de
Pesquisas Espaciaís é o 6rgão do Ministério da
~ e T-ecnologia responsável pela execução

. ~yrogrlUllllS e projetos referentes à pesquisa

e ao desenvoMmento tecnológico e às atividades
espaciais em geral.

O INPE atua basicamente na área de ciência
fundamental, no setor espacial, na parte do desen
voMmento tecnológico, nos sistemas de tecno
logia referentes às atividades espaciais; é respon
sável por um grande programa de engenharia
espacial, de construção efetiva de sistemas espa
ciais e também já tem grande experiência na ativi
dade, no uso de dados gerados por sistemas espa
ciais para utiJização em amplos setores das ativi
dades da sociedade e do Govemo.

Como V. Ex'" sabem, várias razões motivaram
os países a tomarem a dianteira nessas atividades.
Basicamente foram razões científicas, em primei
ro lugar, mas também, razões militares e razões
relacionadas com questões de prestigio interna
cional: a disputa, competição inerente à.compe
tição maior entre as grandes potências. Com o
desenvolvimento de sistemas da tecnologia espa
cial, com a descoberta, com a introdução de siste
mas que tinham a capacidade de observar as
transformações que ocorrem na superfície da ter
ra e também sistemas com -a capacidade de se
rem elos em rede de comunicação, ou redes de
transmissão de dados, por exemplo, o que se
chama de aplicações espaciais, ganharam uma
grande importância. E hoje, na verdade, entre as
aplicações espaciais se introduziu uma razão es
tratégica de caráter econômico, de interesse ime
diato econômico da vida da sociedade. Hoje esta
é a razão dominante.

As atividades espaciais no Brasil, na verdade,
se iniciaram e se concentram, até hoje, em linhas
de caráter científicos e em linhas de capacitação ,
de uso dos dados gerados por satélites para o
benefício das atividades econômicas, das ativida
des humanas da sociedade. As atividades cientí
ficas se originaram da tônica das atividades espa
ciais da década de 60. O INPE foi fundado em
1961. E tiveram como conJeqüência, a partici
pação em vários programas e atividades cientí
ficas, o estabelecimento de urna competência,
inclusive, tecnológica no desenvolvimento da ins
trumentação científica associada às experiências
e também em várias capacidades para a condu
ção de programas de campanhas cientificas nes
sa área espacial, e em especial - vou citar como
exemplo - a formação de um centro de lança
mento de balões estratosféricos, que hoje o INPE
utiliza como capacidade de prestação de serviço,
inclusive a várias organizações científicas intema
cionais que se têm utilizado dessa instalação.

Na década de 60 se aproveitou essa base lança
da nas atividades científicas para se deslanchar
um programa de treinamento de uma capaci
tação a nível de instrumentação e a nível de treina
mento de pessoal na área de utilização de dados
de satélites, principalmente, as atividades relacio
nadas com a utilização de infonnação gerada por
satélite, em meteorologia, para p~são do tem
po, e também na 6rea do chamado satélite de
sensoriamento remoto. O INPE,no fmal dos anos
60,estabeleceu estações de recepção de imagens
e rastreio desses satélites meteorológicos ameri
canos e, no início dos anos 70, por volta de 1973,
mais ou menos, estabeleceu uma estação de ras
treio de um satélite americano, o primeiro de uma
série de sistemas especiais. Primeiro foi colocado

em operação, naquela ocasião, e o Brasil foi o
terceiro País do mundo, depois dos Estados Uni
dos e Canadá, a estabelecer uma estação dessa.
Essa prática, nesses vários anos, capacitou o IN
PE, a nível de qualificação internacional, como
um dos grandes centros de geração e utilização
dessas imagens de satélites. A capacidade se deu
no sentido de desenvolver tecnologia para au
mentar o nível de sofisticação dessas estações,
passando de um sistema para outro e hoje esta
mos envolvidos, inclusive, no alargamento ou ex
pansão dessas estações de recepção para nos
habilitarmos a receber os satélites mais sofIsti
cados na área de sensoriamento remoto, como
é o caso do satélite francês SPOT.

Essa foi a tônica da década de 70 na história
da instituição e o desenvoMmento dessa capecí
dade de operar essas estações e de desenvolver
equipamentos, inclusive, para voar em naves es
paciais e em balões estratosféricos, levaram o Go
verno brasileiro a iniciar, no princípio dos anos
80, um grande programa de capacitação tecnoló
gica com referência à engenharia de sistema ..
paciais. Em paralelo com essa ação, no que te
refere à operação de estações e rastreio de satBI·
tes, tratamento de informação, tratamento de da
dos, ocorria na área militar, no Centro Técnico
da Aeronáutica, o desenvolvimento de um progra
ma de foguetes e, no final da década de 70, esses
dois programas foram juntados e se iniciou um
programa de grande relevância, chamado Missão
Espacial Completa Brasileira e que visa exata
mente desenvolver no País a capacitação de proje
tar, construir, fabricar, lançar e operar satélites
desenhados deacordo com as nossas condições,
para a utilização tanto em metereologia, satélites
de coleta de dados, como também satélites de
observação da terra, que tem grande e ampla
utilização em agricultura, em previsão de safras,
para monitoramento de recursos florestais, para
o estudo de impacto ambiental, para geologia,
prospecção minerais etc.

Esse programa, de dez anos, começado em
1982, tem uma previsão do lançamento do pri
meiro satélite nacional, em 1989, que seria um
satélite para coleta de dados metereológicos e
tenninaria com o lançamento de dois satélites
em 1993 que seriam de observação da Terra.

Gostaria, ao terminar esta breve descrição de
nossas atividades, de mencionar que a esperança
de todos que militam nessa área é que têm dedi
cado a ela grandes esforços, é que a esse progra
ma de capacitação - e essa é uma eJq)ectativa
que temos, inclusive, não só em relação à Consti
tuinte, mas, talvez, mais propriamente um proble
ma do Congresso nacional, nas suas atividades
de planejamento e de discussão de pé'Uticae de
escolha de programas cientificos e tecnológicos
que beneficiam à sociedade, como também de
aprovação de planos de Governo - seja canali
zado para que seja plenamente aproveitado pela
sociedade nos grandes desafios que se apresen
tarão no futuro, como, por exemplo, o desenvol
vimento de uma nova geração de s~es de tele
comunicação. Como V. Ex'" sabem, a parte de
aplicações referente a comunicações, hoje, é de
responsabilidade da Embratel e operamos com
sistemas comprados no exterior. Esperamos é
que essa futura geração de satélites, depois de
um programa de capacitação desse porte, seja
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utilizado como um instrumento para ampliar a
participação da indústria nacional, para estimular
o setor industrial de alta tecnologia em desenvol
vimento no País e que já está sendo capacitado
para empreitada desse tipo pelo atual programa
da Missão Completa Brasileira.

Era o que tinha a dizer.Muitoobrigado a todos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradecemos ao Dr. Marco Antônio.

Passamos agora aos outros três depoimentos,
convidando, a seguir, o Dr, Herbert Otto Roger
Shubart, Presidente do INPA -Instituto Nacional
de Pesquisa da Amazônia. Sem dúvida, já conhe
cemos o trabalho desse Instituto, que também
é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência
e Tecnologia.

Com a palavra o Dr. Herbert Schubart,

O SR. HERBERT OlTO ROGER SCHUBART
- Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Srs.
Constituintes, o Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia foicriado em 1952 como um órgão
vinculado ao CNPq, sob a presidência do Almi
rante ÁlvaroAlberto.

A criação do INPA, nessa época, deveu-se ao
interesse internacional crescente sobre a região
que compõe, só na Amazônia brasileira,de quase
60% do nosso território.É um vazio demográfico
e também um grande vazio de conhecimento
científico, à época. Conhecia-se pouco da Ama
zônia.

Hoje, acompanho, sob a Presidência do INPA,
o crescente interesse, por cooperação científica
internacional, missões científicas às vezes, consi
deráveis. Agora recebemos expedição da Royal
Geographic Society no Território de Roraima,
sendo acompanhada pelo lNPA As dimensões
do Instituto, até então, e as dificuldades por que
ele passou num passado recente, não condiziam
mais com essa necessidade de se liberar sobre
maneira a conquista do conhecimento sobre essa
grande região. Tenho até a grata satisfação de
anunciar que, no dia 15 de abril, por iniciativa
do Ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Ar
cher, o INPA foi transformado numa autarquia
da administração direta, num órgão autônomo,
destinado a assumir as dimensões que realmente
se fazem necessárias para fazer frente a essa pro
blemática amazônica.

Só para termos uma idéia, depois dessa fase
crítica - quero dizer que a atual administração
do CNPq não tem nada a ver com isso, porque
isso vem de 1979 para cá - estamos com apenas
37 pesquisadores a nívelde doutorado, 87 a nível
de mestre e 134 graduados. Sofremos uma eva
são muito grande no quadro de pesquisadores
qualificados e estamos totalmente incapacitados
para fazer frente a essa demanda. Isso felizmente
está resolvido graças a ação do Ministro Renato
Archer.

O INPA realiza pesquisas básicas e aplicadas
sobre os recursos naturais renováveis, sobretudo,
recursos florestais, recursos aquáticos e com a
ocupação humana também. Temos área de saú
de, ciências agronômicas e silvicultura. A Ama
zônia representa, de fato, um desafio tecnológico
muito grande.

No início do século houve a tentativa de coloni
zação na zona Bragantina que hoje é uma grande
capoeira de baixo valor.Precisamos, agora, inves
tir muita tecnologia mais avançada para recupe
rá-Ia e tomá-Ia produtiva.

A tentativa de Henry Ford de fazer uma mono
cultura de seringueiras em Belterra fracassou por
problemas de doenças e pragas nos plantios. E
mais, recentemente, temos observado outras ten
tativas de colonização que mostram a dificuldade
de desenvolver produtivamente essa região.

A pesquisa do INPA e de outras instituições
- o próprio CNPq tem na região, além do INPA,
o Museu Goeldi em Belém do Pará - vem mos
trando que a vocação amazônica é uma vocação
florestal,totalmente ao contrário de uma tendên
cia que se observou nos anos 60 e 70 de tentar
transformar-se a Amazônia em grandes pasta
gens. A floresta é muito importante para a Ama
zônia por regular o ciclo hidrológico. AAmazônia
contribui com quase 20% de toda a água doce
que chega aos oceanos, que circula na biosfera,
além disso a floresta em si é um recurso incomen
surável e muito mal conhecido. Não vou dispor
de muito tempo para me aprofundar nesses as
pectos, mas o INPA vem concentrando suas ativi
dades através de pesquisa e também de formação
de pessoal, por exemplo, mantemos cursos de
pós-graduação em convênio com a Universidade
do Amazonas em áreas como ecologia, manejo
florestal,entomologia, nutrição etc., visando a for
mação de pessoal.

Queria apenas considerar como da maior im
portância, da maior relevância para a conquista
da amazônia, o desenvolvimento do conhecimen
to científico sobre essa região. Estamos obser
vando hoje uma tentativa de tentar acertar, trans
ferindo tecnologias que deram certo em outras
regiões, e essas tentativas têm-se mostrado pro
blemáticas. Então, há necessidade fundamental
de pesquisas. Portanto, o reforço das instituições
de pesquisas, não só do INPA, mas também de
outras instituições, é da maior importância.

E a necessidade de, no desenvolvimento da
Amazônia - quero deixar bem claro que o meu
discurso não é no sentido de preservar a Ama
zônia por preservá-Ia e colocá-Ia dentro de uma
redoma - mas de, encontrarmos formas de de
senvoMmento compatíveis com as limitações e
os condicionamentos ecológicos da região. Existe
já um volume muito grande de conhecimentos
que estão resumidos em parte numa publicação
do INPA, que foi uma contribuição, em 1979,
àquela Comissão da PolíticaFlorestal da Amazô
nia. O INPA prestou através do CNPq, subsídios
a essa Comissão. Tenho o prazer de entregar dois
exemplares a esta Subcomissão.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Já que recebemos dois exemplares, um deles,
seguramente, irá para as mãos da nossa Relatora,
como subsídio para o seu trabalho.

Concedo a palavra ao Dr.Paulo Roberto Krahe,
Presidente do INT-Instituto Nacional de Tecno
logia-, que constitui um dos órgãos mais impor
tantes dessa área.

O SR. PAULO ROBERTO KRAHE - Sr. Presi
dente, Sr. Ministroda Ciência e Tecnologia, Rena
to Archer, Srs. Constituintes, demais membros

da Mesa, meus Srs. e minhas Sras., embora o
INT seja um dos órgãos operacionais do MCT,
o menor deles, é o mais antigo, uma instituição
que remota a 1921. Desde essa data, tem se dedi
cado à valorizaçãodos insumos do subsolo brasi
leiro ou a problemas relativos à substituição de
insumos importados por insumos nacionais, prin
cipalmente na área energética. Como realizações
nesse sentido, de um passado mais remoto, cita
mos, por exemplo, a valorização dos carvões bra
sileiros e, mais recentemente, a resolução de pro
blemas tecnológicos relativosao programa do ál
cool,que proporcionou a inclusão, no cicloprodu
tivo, do motor a álcool brasileiro; de fabricação
no Brasil.

Evidentemente, o INTnão pára aí. Segue sem
pre essa linha de desenvoMmento de tecnologias
para diversos setores industriais. As indústrias,
tanto no Brasil quanto no exterior, vêm sofrendo
radicais transformações.

O Dr. Fábio Celso já distinguiu bem o uso e
o domínio da tecnologia.

A função do nosso instituto é auxiliaros indus
triais brasileiros,principalmente, a pequena e mé
dia empresa, no domínio da tecnologia, ou seja,
na absorção, na transferência e na criação de
novas tecnologias, para que possam utilizá-Ias e
incluí-Iasno seu ciclo produtivo.

Basicam~nte, o INT desenvolve pesquisas tec
nológicas nas áreas de química fina, tecnologias
relacionadas a materiais convencionais, ainda, di
gamos, do ciclo industrial que está se exaurindo
agora, como aços e materiais de construção. Por
orientação do Ministério, estamos voltados para
os novos materiais, que são os materiais do futuro.

O mundo sofre hoje em dia, uma grande transi
ção industrial, pois passa-se de uma tecnologia
pesada, como é a tecnologia siderúrgica, para
uma tecnologia leve, como são as tecnologias
envolvidas nos setores mais modernos, como o
setor de informática,como o setor de novos mate
naís, que estão ligados a outros setores, o setor
bélico, setor da aeronáutica, etc.

Portanto, executamos pesquisas nesse sentido,
tentando auxiliar a pequena e a média empresa
brasileira para que elas absorvam e dominem es
sas novas tecnolgias; prestamos, também, a esse
mesmo segmento industrial, apoio tecnológico.
Ai não é pesquisa, mas é simplesmente apoio
tecnológico.

Um dos exemplos de apoio tecnológico seria
o nosso programa de disseminação dos micro
computadores nacionais dentro da indústria bra
sileira, através do desenvolvimento de software,
para que esses computadores sejam entregues
no controle da produção e da qualidade dos pro
dutos atualmente produzidos por esse segmento.

Um outro exemplo de impacto social bastante
amplo, relaciona-se a nossa equipe de desenho
industrial, que trabalha no estabelecimento dos
padrões ergonômicos e antropométricos no âm
bito brasileiro. Evidentemente está ligada, per
meia a todas as atividades industriais exercidas
no País, na medida em que os postos de trabalho
(roupas, etc.) sejam feitos para o homem brasi
leiro das diversas regiões. porque o Brasil é um
continente.

Também, em desenho industrial,exemplos sig
nificativosdisso, de grande impacto social, temos
o emprego de novos materiais em implementos
biomédicos ou, então, cadeiras de rodas.
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Junto com o Ministério da Educação, recente
mente, desenvolvemos uma cadeira de rodas de
competição, para paraplégicos, com a qual parti
ciparam atletas brasileiros nos Jogos Pan-Arne
ricanos no ano passado e pela primeira vez o
Brasil se destacou, devido ao emprego de novas
tecnologias e novos materiais na construção des
se tipo de implemento. Agora, nós temos um pro
grama para a utilização dessas mesmas tecnolo
gias nas cadeiras de rodas convencionais.

Creio que, dei uma breve idéia do que o INT
executa, atualmente, colocando uma ênfase espe
cífica no fato de que o instituto está se voltando
para as novas tecnologias, que são as tecnologias
de futuro e as tecnologias do leve, tecnologias
que, efetivamente, no futuro vão determinar o do
mínio, através, não só do conhecimento, mas de
uma indústria pela outra.

Se não conseguirmos dominar a tecnologia do
leve no Brasil, dedicando-nos somente ao estudo
da tecnologia do pesado, investindo grandemente
em pesquisas de siderurgia e esquecendo de nos
envolver em pesquisas relativas a novos materiais
- como materiais cerâmicos avançados, química
fina, plásticos de engenharia, etc. - certamente
o nosso desenvolvimento industrial futuro, ou se
ja, do ano 2000, será seriamente comprometido.
É essa a meta das pesquisas, a linha de atuação
do Instituto Nacional de Tecnologia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Agradecemos ao Dr. Paulo Roberto o seu depoi
mento e convidamos, imediatamente, o Coman
dante José Ezil Veiga, da Secretaria Especial de
Informática, para prestar o seu depoimento. Sem
dúvida a SEI, hoje, é um dos órgãos mais dinâmi
cos do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O SR. JOSÉ EZILVEIGA - Nobre Constituinte
Arolde de Oliveira, Presidente da Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e Comunicação, Sr. Mi
nistro Renato Archer; demais membros da Mesa;
Srs. Constituintes; minhas Sras. e meus Srs., a
Secretaria Especial de Informática é um órgão
do Ministério da Ciência e Tecnologia que deve
cumprir e fazer cumprir a política nacional de
informática. Esta política nacional de informática
começou a se esboçar no início dos anos 70,
quando sentimos a clara necessidade de o País
entrar na era da informática, em diversos setores
do Governo.

Por uma sucessão de fatos e uma sucessão
de providências governamentais, temos como fa
tos extremamente marcantes a criação de uma
empresa nacional de informática - COBRA 
e a criação de uma comissão que tinha como
missão disciplinar o uso da informática nos ór
gãos de Govemo. Posteriormente, essa mesma
comissão passou a ter também a atribuição de
formular uma política nacional de informática. En
tretanto, em 1979, o Govemo identificou a neces
sidade de criar um organismo mais voltado para
esta atividade e criou a Secretaria Especial de
Informática.

Finalmente, como fato marcante, e talvez extre
mamente relevante para citar aqui, em 1984, de
pois de um debate bastante intenso no Congres
so, tivemos a promulgação da Lei n° 7.232, de
84, que institucionalizou a política nacional de
informática.

Assim, naquele momento o País realmente ex
pressava a sua vontade nacional. E, legitimado
pelo Congresso, tínhamos, então, a determinação
deste País de cuidar de seus destinos neste campo
tão importante. Porque, se a ciência e a tecnologia
são importantes, a informática é uma peça, é uma
ferramenta absolutamente fundamental para o
desenvolvimento científico e tecnológico de um
país.

A Lei n° 7.232 volta-se, portanto, para a capaci
tação tecnológica em informática e tem como
instrumentos extremamente poderosos a conces
são de incentivos às empresas nacionaís de infor
mática, que não havia, até então, e o controle
de importações. Chamo a atenção deste fator de
controle de importações. Esta poderosa ferra
menta é usada em todos os países do mundo
para alavancar os seus setores importantes.

As críticas que se fazem neste País ao controle
de importações, em geral e particularmente na
área de informática, são infundadas no que diz
respeito ao seu aspecto filosófico. Não estou colo
cando em discussão que possa haver este ou
aquele erro eventual, mas o aspecto filosófico é
altamente importante, porque isto é um instru
mento poderoso para alavancar a indústria intema
de um país. E não digo apenas o controle de
importação caso a caso, mas o controle de impor
tações que abre pacotes. Este País importava, até
algum tempo atrás, pacotes fechados que não
sabia exatamente o que estava importando; im
portava caixas pretas. Neste controle de impor
tações ia além do simples sistema de pode ou
não pode, mas havia uma filosofia de abrir o co
nhecimento que está atrás disso.

Outra coisa importante, nesta lei de informática,
é o conceito de empresa nacional. O conceito
de empresa nacional na lei de informática vai além
do conceito de controle de capital, mas se preo
cupa com o controle decisório e com o controle
decisório da tecnologia. Quer dizer, a empresa
nacional terá que satisfazer a três condições efeti
vas para poder ser considerada e tratada como
uma empresa nacional e, portanto, receber os
beneficios da lei, onde destaco, os incentivos são
realmente elementos poderosos. Não é uma lei
excludente da atividade da empresa muItinacio
nal. Muito pelo contrário. Ela procura conciliar
a atividade da empresa nacional com a contri
buição inestimável e necessária da empresa es
trangeira que está neste País. Apenas ela procura
fazer isso de forma seletiva, indicando à empresa
estrangeira os setores onde a sua competência
e a sua experiência maior, deverão contribuir para
o progresso deste País.

Além da lei de informática, que criou este pano
de fundo, tivemos no ano de 1986, aprovado pela
Lei rr 7.463, o primeiro Plano Nacional de infor
mática, que fixa diretrizes para o uso, produção,
pesquisa, desenvoMmento e formação de recur
soshumanos voltadas às atividades de informá
tica. Destacando, como prioritárias neste plano,
que tem a duração, do horizonte, de três anos,
as áreas de microeletrônica e de software. A
área de microeletrônica é básica para o domínio
da intimidade da informática. E a área de soft
ware é básica para o domínio da inteligência da
informática. Cabe, assim, além daquelas funções
genéricas, analisar projetos, decidir sobre proje
tos, propor incentivos e elaborar a proposta do
Pl.ANIN. O que foi feito no ano de 85 e deverá

ser feito novamente daqui a três anos, ou seja,
no ano de 88, para vigorar a partir de 89. O PIA
NIN é anualmente apreciado pelo Congresso, es
tará sempre sendo atualizado e apreciado pelo
Congresso.

O estilo de trabalho da SEI tem sido sempre
um estilo de trabalho aberto, apesar das críticas
que .59fre freqüentemente. Assim, já tivemos, du
rante a vida da SEI, instaladas 26 comissões espe
ciais, e estamos com uma em andamento. Essas
comissões especiais, durante um prazo determi
nado, funcionam reunindo pessoas do mais alto
nível da comunidade que está tratando de deter
minado assunto, como, por exemplo, controle de
processos microeletrônica. Hoje temos uma Co
missão Especial de Informática na Saúde e deve,
então, estudando este assunto num determinado
prazo, formular -propoSfas-pãra que se estabe
leçam políticas nesses campos, para que se esta
beleçam as políticas de uso ou de produção de
informática que possam atender a esses campos.

Além disso, nós temos comissões partidárias
com alguns órgãos do Govemo; como o INPI.
Temos comissões que trabalham com associa

.ções de classe, como a ABIMAQ, a ABINEE discu
tindo os assuntos referentes a cada nível de seg
mentos de atuação, e temos freqüentemente esta
belecido grupos de assessoramento, no caso de
microeletrônica, controle de processos, e dentro
em breve estaremos tratando de um grupo de
assessoramento em redes locais, assunto da mais
alta importância para este País.

Uma das preocupações fundamentais da polí
tica de informática é a integração empresa-uni
versidade-centros tecnológicos. Processo dificil,
neste País, porque ainda nã9 é o usual. Entretanto,
estamos, realmente muito felizes pelos êxitos que
já estamos registrando. Estamos deixando de ter.
empresas afastadas da universidade e universi
dades apenas preocupadas em produzir papem
para serem publicadas em revistas intemacionais.
As universidades começam realmente a trabalhar
junto co~resase já temos resultados'
concretos desse tipo de atividade.

Não quero discutir, não quero pôr em dúvida
a necessidade da pesquisa básica e a necessidade,
do intercâmbio, do conhecimento e da convivên
cia com a comunidade acadêmica intemacional,
mas isso não pode ser apenas o que se faz dentro
das nossas universidades.

Temos alguns indicadores que poderão ser to
mados, aqui, como ponto de referênda entre o
que éramos, o que somos e para onde vamos.
Em 79 tínhamos 190 milhões de dólares de fatu
ramento das empresas nacionais, operando neste
setor, contra 640 milhões de dólares de empresas
estrangeiras que operavam no Brasil. Em 86 nós
temos um bilhão, 530 milhões de dólares fatura
dos pelas empresas nacionais, contra um bilhão,
474 milhões de dólares faturados pelas empresas
estrangeiras, operando neste País. Mostramos que
temos competência e temos mercado para ter
mos a audácia e a vontade política de cumprir
uma política e uma implantação de indústrias des
te porte.

Em 1986 as empresas nacionais empregavam
40 mil pessoas numa curva crescente, enquanto
que as empresas estrangeiras, que operam no
País, empregavam 10.400 pessoas numa curva
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decrescente. As empresas nacionais eram, em
80, 37 contra 4 estrangeiras. Em 86 tínhamos
279 registradas - hoje já são mais - contra
31 estrangeiras. Aqui também se mostra que a
atividade da empresa estrangeira não está cercea
da neste País, muito pelo contrário, ela está sendo
apenas dirigida para aqueles segmentos onde ela
realmente poderá contribuir melhor com a sua
capacidade.

As importações, em 1979, na cota da SEI na
quele ano, eram de 180 milhões de dólares. Em
86 de 600 milhões de dólares. Podemos concluir
que para cada dólar, em 1979, produzia-se um
dólar num país de informática. Hoje, para cada
dólar produz-se 2,5 dólares neste País.

Acho um outro fator que pode representar, ou
seja, que é bastante significativo como aferição
dos nossos passos, neste campo, são as reações
extemas. Aqueles que contavam com este mer
cado como certo para os seus produtos, hoje,
realmente reclamam do nosso sucesso. Eles colo
cam todas as dificuldades contra o nosso progres
so. Mas continuaremos, e os nossos próximos
passos serão a regulamentação do fluxo dado
com as fronteiras, assunto da mais alta relevância
para a segurança nacional, inclusive. Estaremos
também, regulamentando a integração de produ
tos de informática e estaremos regulamentando
os serviços técnicos de informática, de que trata
a Lei n9 7.232. Os campos prioritários continuarão
sendo, microeletrônica, software, inteligência ar
tificial e outros que venham a se mostrar de rele
vância para as nossas próximas etapas nessa ca
minhada.

O Sr. Presidente disse muito bem: o domínio
do conhecimento científico e tecnológico está di
retamente associado ao conceito de soberania
nacional. É absolutamente importante. Esta Sub
comissão está cuidando de uma parte da Consti
tuição que conviverá com um mundo modemo,
o mundo do conhecimento científico e tecno
lógico.

Eu me permito, aqui, para concluir, tocar em
dois pontos que talvez sejam, realmente, aqueles
maís relevantes de todos que se poderão contem
plar numa Constituição. Diria que o conceito de
mercado intemo de bens e serviços de informática
como patrimônio nacional é fundamental. Gos
taria também de alertar que o Govemo não deverá
de forma alguma, assumir compromissos intema
cionais bilaterais ou multilaterais que possam
comprometer o processo de capacitação autô
noma do País, em ciência e tecnologia.

Muito obrigado. (Palmas.)
(lt

O SR PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) 
Agradecemos ao comandante José Rozil. Ele, em
bora tenha assumido, há poucos dias, a Secretaria
Oficial de Informática, é um profissional desta
área, e já da própria SEI e demonstrou profundo
conhecimento. Fiquei, inclusive, constrangido de
interrompê-lo nos últimos cinco minutos, porque,
evidentemente nosso objetivo aqui é o de ouvir
mos todas as informações.

Muito obrigado, Comandante Rozil.
Pediria ao nosso Ministro Renato Archer que

nos permitisse cinco minutos para a Relatora tra
tar do assunto da nossa viagem, relativa, aliás,
a alguns órgãos, inclusive da área do Ministério
da Tecnologia.

Com a palavra a Constituinte Cristina Tavares.

A SR' CONSmUINTE CRISTINA TAVARES
Quero comunicar aos membros desta Comissão
e aos ilustres suplentes, que ficou acertada, no
próxuno dia 11 de maio, uma viagem a Manaus.
Estamos aceitando convite da Sociedade Brasi

'Ieira para o Progresso da Ciência, SBPC, que reu
nirá, em Manaus num Congresso sobre a Amazô
nia, mais de 500 técnicos, cientistas, especiali
zados na região. Ao mesmo tempo, aceitamos
o convite do Ministro Renato Archer e visitaremos
o INPA, Instituto de Pesquisas da Amazônia. A
saída será às 6 horas da manhã, da Base Aérea,
avião de tecnologia nacional. A chegada em Ma
naus é às 9 horas, de onde iríamos diretamente
ao INPAe às 15:00 h estaremos debatendo com
professores e pesquisadores das universidades fe
derais do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Mais
o Museu Goldi, o Instituto Evandro Chagas, o Insti
tuto de Medicina Tropical, a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência. O retomo será no
mesmo dia.

O SR. CONSmUINTE ouvio DUTRA- Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE OÚVlO DUTRA- Eu
gostaria de fazer uma sugestão sobre a nossa
ida a Manaus. Temos o maior interesse em cum
prir este roteiro que está sendo proposto pela
Mesa, pela companheira Relatora, em atenção ao
convite do próprio Minist4r.jp da Ciência e Tecno
logia, visitando todas essas inStituições, institutos,
chegando na reunião da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência. Mas, há também lá, do
ponto de vista dos trabalhadores do pólo eletroele
trônico da Amazônia, com base em Manaus. O
Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, penso que
deve ser ouvido nessa nossa visita. Sugeriria à
companheira Relatora, à Mesa, ao Presidente, que
nós encontrássemos no tempo um espaço para
ouvir a opinião dos trabalhadores, via Sindicato
dos Trabalhadores Metalúrgicos e da Indústria
Eletroeletrônica de Manaus.

O SR. PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) 
AMesa vai estudar essa possibilidade. Talvez ago
ra, neste instante, a Relatora não tenha condições
de responder.

A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Em princípio, nós acataremos como uma enor
me contribuição a opinião dos trabalhadores. Pe
diria ao Constituinte Olívio Dutra que me fome
cesse o nome do presidente do sindicato, para
que entremos em contato com as pessoas.

No dia 15, na sexta-feira, a comissão iria a São
Paulo, o local do encontro é a Universidade de
São Paulo, USP. Às 10 horas, a primeira reunião
seria com os pesquisadores das universidades da
UNlCAMP, da UNESP e da USP. A segunda reu
nião seria com os pesquisadores dos Institutos
de Pesquisa do Governo do Estado de São Paulo.
Almoçaríamos na USP e, à tarde, teríamos duas
reuniões: uma com a Federação das Indústrias
de São Paulo e com a Federação do Comércio
e a segunda com representantes da CGT e da
CUT. Pernoitaríamos em São Paulo.

O SR. CONSmUINTE KOYU IHA - Peço a
palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra o Sr. Constituinte Koyu lha.

O SR. CONSmUlNTE KOYUIHA - Gostaria
de deixar claro, Constituinte Cristina Tavares, que
a ordem dos fatores pode ser modificada. Esta
mos mantendo contato com o Subsecretário da
Ciência e Tecnologia, e em razão desses últimos
acontecimentos nacionais, o próprio Secretário
de Ciência e Tecnologia de São Paulo assumiu
hoje o Ministério; eu, realmente, não sei como
ficou agora, mas o dia 15 está confirmado; somos
seis e o horário irá se verificar.

A SRA CONSmUlNTE CRISTINA TAVARES
- Quer dizer que será mais rica a nossa viagem,
não é isso?

No dia seguinte, pela manhã, pernoitaremos
em São Paulo e atenderemos ao convite do Minis
tério da Ciência e Tecnologia para uma visita ao
Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, em São
José dos Campos e, depois do almoço, retoma
ríamos a Brasília.

Gostaria de lembrar aos Constituintes que é
absolutamente necessária a confirmação da ida,
para que se possa fazer a programação das via
gens.

E mais, se me permite o Sr. Presidente, estamos
enviando a todos os membros e a todos os Su
plentes desta Subcomissão um questionário, por
que, ao elaborar ,o parecer, queremos conhecer
a opinião dos membros, para que possamos fazer
alguma coisa que encontre uma receptMdade en
tusiasmada das pessoas. Pediria que este questio
nário, de minha autoria, que, por lapso meu, não
está assinado por mim, mas estimaria recebê-lo
para enriquecer o relatório desta Subcomissão.

Depois, gostaria que o Presidente me inscre
vesse para fazer perguntas, também.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Pois não.

Antes de passar aos debates, gostaria de realçar
a importância desse questionário da Relatora, que
acabei de ler, porque ela já levanta, baseada evi
dentemente naquilo que já foi trazido à Subco
missão, grandes questões que serão fundamen
tais parfl a orientação do seu trabalho. Ela tem
que buscar a média do pensamento da Subco
missão, razão pela qual encareceria aos colegas
Constituintes que respondessem o maisdepressa
possível este questionário. Meu cumprimento à
Relatora pela idéia e pela maneira singela, mas
muito objetiva, com que elaborou este questio
nário.

Agora, vamos passar à parte mais importante
da nossa reuniãd de hoje, porque teremos a opor
tunidade de discutir os assuntos da nossa maior
preocupação. Eu não sei se o nosso Ministro esta
rá predisposto a responder estas questões todas.
Peço desculpas pela compreensão de todos e
agradeço pela maneira sintética como vão se
apresentar. Com a palavra S. Ex"o Ministro Renato
Archer.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER- Quero
me declarar inteiramente à disposição dos Srs,
e se houver algumas perguntas que eu não possa
responder elas serão respondidas diretamente pe
los meus auxiliares aqui presentes, já que um
dos setores do Ministério, a Secretaria de Biotec
nologia, cujo Secretário está ausente do País, eu
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e$ria à disposição para responder perguntas
nesta área e outras que entenderem deva ser diri
gida diretamente ao Ministro. Os meus colabora
dores estão aqui presentes para responder aos
Constituintes. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Com a palavra a Constituinte CristinaTavares.

. A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Sr. Ministro, quase todas as exposições feitas
hoje e, ao longo das nossas audiências públicas,
enfatizam a necessidade imperiosa do investi
mento de recursos humanos. Sem recursos hu
manos não se tem tecnologia, sem esse investi
mento maciço nós teremos talvee, depois de al
guns anos de esforço, uma frustração que dará
razão aos nossos adversários. Muitos têm coloca
do, e hoje foi recolocado aqui, por cientistas, que
há interesses internacionais que contrariam a polí
tica tecnológica que vem sendo desenvolvida no
Brasil,sobretudo, na área de informática. O Presl
dente dos Estados Unidos corno alguns setores
do Brasil, vêm, deliberadamente, confundindo o
uso com o domínio da tecnologia. Mas,uma coisa
é relacionada com a outra. Investimento e recur
sos humanos é igual a produção de tecnologia.
Eu perguntaria ào Ministro da Ciência e Tecno
logia o seguinte: na Lei de Informática havia um
dispositivo em que estabelecíamos os recursos
baseados no orçamento, porque sabemos que
piÚeS que investem maciçamente em ciência e
tecnologia são países ricos, eles têm um percen
tuIII no orçamento. Estedispositivofoivetado pelo
a-Presidente João Figueiredo e até hoje não con
legUimos restabelecer, apesar das várias gestões
que têm sido desenvolvidas. Se o Ministro fosse
o relator desta subcomissão, se tivesse que apre
sentar um relatório que seria votado na subco
missão e depois votado numa comissão plenária,
colocaria algum percentual? E em caso positivo,
que percentual de pesquisa e desenvolvimento?

O SR. MINISTRO (Renato Archer) - A Consti
tuinte Cristina Tavares, aflorou aqui, na sua per
gunta, vários aspectos de extraordinária impor
tância para o processo de desenvolvimento cientí
fico do País, um deles, o primeiro, a formação

, de pessoal. Eu gostaria de dizerque nós reconhe
cemos integralmente a preocupação com o pro
blema da formação do pessoal. Acho até que
é o mais dramático de todos os problemas. Os
números referidos aqui, por exemplo, pelo Co
mandante José EziI, a respeito dos números de
pessoas que lI:rabalham hoje no serviço de ínfor

.mática, eu poderia dizer que 36% que trabalham
nesta indústria são de nível superior. Quando foi
criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, o
CNPq concedia bolsas e reabsorção para os cien
tistas brasileiros formados no exterior. E a certa
altura, investiam cerca de 3 mil bolsistas brasi
Ieíros.iforrnedos no exterior, desempregados, ví
vendo praticamente de bolsas de reabsorção. Ho
je, essas bolsas não sãomais ocupadas. O Brasil
no ano passado, oferceu 2 mil bossas para douto
rado e pós-doutorado, no exterior. Esse quadro
está ainda tão difícil, para atender às nossas ne
cessidades, esses números são tão insuficientes
que as empresas estão retirando professores das
universidades atraindo-os com salários melhores,
IÍazen~o cerco contínuo a esses pesquisadores

e retirando-os das universidades. Ó Governo for
mulou Um programa que o Presidente da Repú
blica aprovou, para passar de 2 mil bolsas, que
concedemos ano passado, para 6 mil bolsas de
doutorado e p6s-doutourado no exterior,este ano.
Um custo de um aluno de doutorado no exterior
é de 20 mil d6lares aproximadamente por aluno
ano. Significa, portanto, que 6 mil bolsas repre
sentam um investimento de 120 milhões de d61a
res. Para o próximo ano enviaremos 8 milbolsistas
ao 160 milhões de dólares e, no terceiro ano,
10 mil bolsistas. Esse gigantesco esforço, que
nós fazemos, atende a dramática situação da de
manda de pessoal de alto nivel, necessário não
só para o desenvolvimento da área de informática,
de microeletrônica e de software, mas os proble
mas da área de biotecnologia, que é uma área
do conhecimento humano, que deve interessar
profundamente ao Brasil.É uma área do conheci
mento humano, cujas respostas são mais rápidas,
são aquelas que podem atíngir o interesse funda
mentai do povo com mais rapidez. Eu gostaria
de dizerque é possivel hoje, através da engenharia
genética, aumentar a produtividade das plantas,
a sua resistência, a sua adaptação, através de pro
cessos de engenharia genética, é possível, hoje,
fazer-se a multiplicação de plantas, clonagem de
plantas. Posso ter por este processo cem mil mu
das de uma única célula de uma planta sadia
e escolhida, permitindo, com isso, inclusive por
um processo de engenharia genética, introduzir
na própria planta, o veneno contra os predadores
habituais, contra os insetos que agridem essas
plantas. Há, portanto, uma imensa gama de solu
ções de interesses do povo, que podem ser aten
didos.

Eu lembraria que a China tem um bilhão e
cem milhões de habitantes;abastece essa popu
lação com grãos e exportou em 85, dez milhões
de toneladas de grãos, graças a um processo
de engenharia genética, no qual o gene do milho
foiintroduzidono arroz,o arbusto do arrozganhou
uma dimensão maior, e dá tfês safras por ano.
Processos como esse estão sendo pesquisaclos
para utilizaçio em nosso Pais.Exigem a formação
em massa de pesquisadores, de cientistas para
trabalhar nesses assuntos. Só através de um he
róico esforço, como esse que o Presidente da
República aprovou, é possível mudar a face deste
País. Eu diria,que se depender de um julgamento
para que não se dependa do julgamento futuro
de Govemos que tenham mais ou menos interes
ses por este assunto, que tenham mais ou menos
sensibilidade, eu entendo que uma percentagem
do orçamento brasileiro deveria ser destinado, eu
não diria ao desenvolvirnento científico tecnoló
gico, mas à formação do pessoal de alto nivel.

O Presidente José Sarney foilevado a essa deci
são depois que lhe mostrei que, em países co~o
a Malásia,que tem 2~ mil estudantes no exJ;enor;
Formosa tem 25 mil estudantes no extenor, e
a Coréia do Sul tem 19 mil estudantes bolsistas
no exterior, fazendo este tipo de fôrmação.

Constituinte.CristinaTavares, se dependesse da
minha opinião, entendo que o Govemo deveria
dedicar no seu orçamento, reservar uma parcela
desse orçamento para a formação dos cientistas,
porque, hoje o que distingue os países do mundo,
é o saber e o sabE;r-fazer. E isto só se obtém

neste nível de desenvolvimento científico,através
de formação do nível que estamos propondo.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muitoobrigado, Sr. Ministro.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Koyu
lha.

O SR. CONSTITUINTE KOYO IHA - VimOS

de uma região altamente industrializadae de pres
tação de serviço na área de informática,com gran
de uso na indústria.

Pela vez primeira, sinto, nesta Casa, não só a
esperança renascendo, aquilo que nós chama
mos de brasilidade e nacionalidade, o direito da
soberania nacional, o direito da nossa própria ci
dadania. E V. Ex", Sr. Ministro, o dá, não só as
diretrizes do encaminhamento para a ciência e
tecnologia deste País que, no meu entender, só
traz benefícios e é uma política,realmente positiva,
na defesa de nossa integridade e de nossa própria
autodefesa. Neste sentido, pela vez primeira, neste
Plenário, eu sinto que o capital não está simples
mentevoltado para a finalidade lucrativa,mas ele
vem muito mais embutido naquilo que nós cha
mamos de uma construção nacional, que é volta
do às nossas ciências, às pesquisas e à tecnologia,
no seu domínio, principalmente. Quero crer que
se nós desejamos e pretendemos elaborar uma
Constituição, que há de se perpetuar e há de trazer
às novas gerações uma perspectiva e orgulho,
não só no campo da ciência, no campo da tecno
logia, mas, principalmente, no orgulho da nossa
própria nacionalidade, voltando às raízes;eu sinto
que as palestras proferidas, hoje, pelos membros
deste Ministério, nos dão, efetivamente, a perspec
tiva de que este País é viável. Não só viável no
seu desejo, no seu anseio, mas é viávelpela gente
que constrói, pela gente que trabalha. Nós que
somos agente políticodessa vontade, desta gente.
na Assembléia Nacional Constituinte, estamos
sentindo - complementando a pergunta da
Constituinte CristinaTavares - que falta, efetiva
mente, uma vontade política a nível dos poderes
públicos, a nivel do Congresso, a níveldo Execu
tivo,de pleitear ou inserir na própria Constituição,
não digo no orçamento da União, mas na própria
Constituição, a necessidade de investimentos
reais para a ciência e tecnologia, englobada, é
bem verdade, com as universidades, com as em
presas nacionais e também com a área científica
deste País.

Eu gostaria de indagar a V.Ex" satisfaz, a nível
da defesa da nossa própria soberania, da nossa
própria autodeterminação, inserir na próxima
Constituição que o mercado intemo é um patri
mônio nacional? E também para que a gente
pudesse competir, pudesse progredir e pudesse
assimilar o domínio novo dessa tecnologia, deve
se alocar na própria Constituição recursos neces
sários para as pesquisas neste País? É a pergunta
que faço a V.Ex"

O SR.MINISTRO RENATO ARCHER - Consti
tuinte Koyu lha, eu me congratulo com V. Ex"
pelo que acaba de dizer, Os países desenvolvidos
como a Inglaterra, na fase do deséitvolvirnento
da sua indústria, fecharam as suas fronteiras. Os
Estados Unidos tiveram, na sua história, o célebre
período de isolacionismo hamiltoniano, fechando
as suas fronteiras, proibindo a entrada dos produ- ,
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tos industriais ingieses. E hoje, no instante em
que os Estados Unidos proclamam ao mundo
inteiro a necessidade da liberdade de comércio,
a liberdade de acesso ao mercado dos países
em desenvolvimento e subdesenvolvidos, os Esta
dos Unidos acabam de impedir que a FairchUd
seja comprada pela Fujitsu japonesa, impedindo,
portanto, o investimento japonês, no caso, com
prando uma empresa, a Falrchild que, apesar
do nome americano, pertence a capitais france
ses. O mercado de semicondutores nos Estados
Unidos tem o acesso proibido. O investimento
nessa área é probido para nações estrangeiras.

O Japão, ao contrário do que se costuma pro
clamar, de que o desenvoMmento depende do
investimento estrangeiro, o Japãojamaís permitiu
o investimento de capitais estrangeiros em área
de interesse estratégico do desenvoMmento cien
tífico japonês. E até há uma história clássica nos
livros que contam a hitória do desenvoMmento
científico do Japão, que a Texas levou 7 anos
pleiteando o direito de se associar com 30% do
seu capital e o restante de uma empresajaponesa,
esperou 7 anos a autorização para que lhe fosse
permitido ter 10% do capital dessa empresa.

De forma que eu entendo que assim como
todos os países fizeram, na sua fase de transfor
mação e desenvolvimento de indústrias, o Brasil
tem o mesmo direito. E mais do que isso, tem
.()dever de preservar o mais valioso de seus instru
mentos de desenvolvimento que é o seu mercado
interno.

Vejo, quando se faz um elogio do desenvol
vimento científico, do desenvolvimento da indús
tria de informática da Coréia. A Coréia produz
produtos para o mercado americano, não tem
consumo interno na Coréia. A qualquer pressão
americana, ela é obrigada a fazer concessões co
rno fez, recentemente, no caso da legislação de
~ em todas as etapas do processo de
discussão com a Coréia. Porque são países que
não possuem o seu próprio mercado interno.
Nem Formosa, nem, Cingapura podem enfrentar
essa dificuldade que o Brasil tem enfrentado.

Os números, que aqui foram citados pelo co
mandante Ezil, - eu gostaria de recordar. Em
77, este País tinha seis empresas estrangeiras de
informática e três empresas nacionais. O mercado
interno era de 200 milhões de dólares. Oito anos
depois o mercado interno é daordem de 3 bilhões
de. dólares, segundo as informações da SEI. E
ó' Brasil que naquele tempo, tinha 1.8% do seu
próprio mercado interno, possui, hoje, 52%.

Se alguém precisasse de dados e números
mais claros, é preciso lembrar que de 77 a 85,
o Brasil viveu um período de recessão, pois as
empresas estrangeiras cresceram 15% nesse pe
riodo e as empresas nacionais 35%. O Brasil é
hoje um dos" três países no mundo que tem a
maioria na área de microcomputadores, na área
de informática, é um dos três países do mundo
que tem a maioria do seu próprio mercado inter
no. E agora, recentemente, em novembro do ano
passado, o Departamento de Comércio dos Esta
dos Unidos divulgou um documento em que, nu
ma das partes, analisa o mercado mundial de
informática. E no que se refere a microcompu
tadores diz que o maior mercado do mundo é
o dos Estados Unidosque cresce 15% ao ano;
que o segu,ncb mQior mercado do mundo é o,

Japão, que cresce 22" ao ano; o terceiro é a
Alemanha, que cresce 33%; o quarto é a Ingla
terra, 32%; o quinto é a França, 33" e o sexto
é o Brasil, na frente da lt6Iia, e o Brasil cresce
74% ao ano, segundo o julgamento do docu
mento do Departamento de Comércio dos Esta
dos Unidos e que afirma, então, o seguinte:

"Mantidos os ritmos de crescimento, ao
fim da década - daqui a três anos - o
Brasil será o terceiro maior mercado de infor
mática do mundo."

E isso graças à sábia política que este Con
gresso adotou e que aprovou por unânimidade
num instante politico que eu recordaria aqui. Este
Congresso, dividido por uma luta entre póe contra
ditadura, entendeu que se tratava de um interesse
nacional, teve a sensibilidade, e por unânimidade,
na Câmara e no Senado, aprovou esta legislação
que consagra o direito do povo brasileiro de usar
o seu próprio mercado interno.

E eu me congratulo com V.Ex'e se dependesse
de mim, introduziria na Constituição o direito de
usar o mercado interno, de reservar, para o desen
volvimento eventual de qualquer setor daindústria
brasileira ou da ciência brasileira.

Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Outra.

O SR. CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA- Sr.
Ministro, eu gostaria de pontuar cinco questões

, e ouvir o parecer do Ministério da Ciência e Tecno
logia. A primeira, para dizer que as posições do
Ministério da Ciência e Tecnologia, a firmeza e
a clareza com que tem disposto à Nação, são
para nós simpáticas, porque corretas na defesa
do interesse nacional, e gostaríamos que outros
Ministérios também tivessem a mesma posição,
a mesma clareza, a mesma firmeza. Gostaríamos
de que a posição defendida pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia fosse também a posição
do Ministério das Minas e Energia, do Ministério
da Comunicação, do Ministério da Indústria e do
Comércio, do Ministério das Relações Exteriores.
E não raras vezes temos verificado que estes Mi
nistérios não sintonizam com as posições defen
didas corretamente pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.

Nós queríamos, no primeiro ponto, dizer: a Lei
de Informática, na visão do Ministério, pode ou
não ser melhorada e em que sentido? A reserva
de mercado poderá ou não ser estendida a outras
áreas, definidas na lei como estratég!as? _

Segundo ponto: O PLANIN, aprovado, não con
templou algumas reivindicações da sociedade ci
vile particularmente dos trabalhadores, no sentído
de que todas as políticas de informatização, de
introdução de modernas tecnologias na produção
e nos serviços, devam serdo conhecimento prévio
daqueles que, sofrerão os seus impactos como
os próprios tJ:,abalhadores, via comissões paritá
rias. A moratória tecnológica, isto é, o direito de
um trabalhadór ao ser deslocado pela máquina
e não perder o seu emprego, ter um determinado
tempo assegurado e com o direito a sua reedu
cação para outras funções na empresa, também
não foi contemplada, quando da definição da polí
tica nacional de informática. E isto, em meu en
tendimento, porque a composição do CONIN,por

onde se deu a primeira discussão do PLANIN,
é uma composição antidemocrática, porque os
trabalhadores são os que sofrem o impacto prin
cipal das modernas tecnologias, e nós os trabalha
dores queremos que essas tecnologias sejam in
troduzidas nos nossos locais de trabalho, sob o
controle da sociedade, mas os trabàlhadores têm
uma representação insignificante, para não dizer
nenhuma. Na verdade, poderia estar sendo dito
que estão sendo representados pela APPDou pela
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Predomina no CONIN a representação do empre
sariado da área e do Governo. Em razão disso,
é bem provável que o PLANIN não tenha contem
plado reivindicações sérias e legítimas no setor
do trabalho.

Outra é a SEI, que tem comissões especiais
e algumas delas comissões paritárias com a parti
cipação do empresariado nacional, o que é posi
tivo. Mas, por que não ter também comissões
paritárias com a participação dos trabalhadores
que têm já comissões no seu sindicato, nas suas
entidades de representação nacional, estudando,
fazendo propostas sobre tecnologia e seus impac
tos?

E, por último, gostaria de saber do Sr. Ministro:
a pesquisa sobre energia atômica está subordi
nada a que Ministério? Ao Ministério das Minas
e Energia, ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
ao Ministério do Exército; se não está no Ministério
da Ciência e Tecnologia, por quê?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Muito obrigado, Deputado Olívio Dutra.

Com a palavra o Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO RENATOARCHER-Eu cIlrIa
a V. Ex" que a Lei de Informática não ~ uma lei
perfeita. Eu diria que ela atende, atendeu e atende,
hoje, totalmente ao interesse da obra que se está
realizando. Mas eu lembraria a V.Ex" que eu não
tinha nenhuma responsabilidade no setor nem
na área, por ocasião em que ela foi votada. Ela
se originou de uma mensagem do período ditato
rial em que dava o controle à área militar. Eu
lembraria que talvez seja o primeiro grande pro
jeto governamental que o Congresso teve a liber
dade de modificá-lo totalmente, em face do enten
dimento entre as correntes políticas que compu
nham o Congresso Nacional, naquela época, e
modificaram-na completamente. E houve alguns
temores, naquela época, de que talvez as decisões
tomadas não fossem cumpridas. Compôs-se, en
tão, o CONIN, com 24 membros, dos quais 16
são Ministros de Estado.

Concordo com V. Ex" em que não seria talvez
essa a solução melhor. Concordo que o CONIN
não é ágil. Colocar 16 Ministros de Estado, discu
tindo, 'por três ou quatro horas, assuntos, alguns
essencialmente técnicos, para os quais eles não
foram preparados e não têm tempo sequer para
estudar, assuntos que não pertencem a sua área
de responsabilidade. Eu diria que, se nós tivésse
mos que reestudar este problema adiante, depois
desta Constituição, sob o império de uma outra
Constituição, e se nós tivéssemos que rever, eu
pessoalmente, teria várias observações a propor.
Acho que ficaram, inclusive, alguns pontos frágeis
nessa lei no que se refere à defesa dos interesses
fundamentais da reserva de mercado. Mas, temos
até hoje impedido QUalquer aprove~ento das
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fragilidades dessa lei para mudar de posição. Te
mos resistido a todas as formas de pressão exter
na e até hoje conseguimos manter intacto. Mas,
reconheço que V.Ex"tem razão de que ela contém
defeitos.

Quanto ao problema, eu acho que interessa
fundamentalmente aos trabalhadores e o que a
Lei de Informática contempla é o problema da
automação. Eu diria a V. Ex" que o Ministério,
preocupado com isto, realizouum Encontro, pre
sidido pelo Secretário-Geral do Ministério, em São
Paulo, com cerca de dois mil representantes de
sindicatos, e durante dois dias debateu-se o pro
blema da automação. É claro que o problema
da automação é grave. Porém, nos países em
que ele foiaplicado até agora, as indústrias foram
beneficiadas pela melhoria de qualidade do pro
duto, pela redução do custo. E isso permitiu a
expansão dessa indústria, e acabou ficando, por
exemplo, no caso da indústria automobilística ja
ponesa, que foi o primeiro grande exemplo de
automação realizada numa indústria de emprego
extensivo, a indústria japonesa acabou dominan
do o mundo. Nós estamos vendo a indústria auto
mobilfstica americana que não resiste à compe
tição com o produto japonês. Portanto, lá, não
se vê o desemprego. O que houve foia reciclagem
dos operários que trabalhavam nas áreas insalu
bres, na solda, na pintura, na colagem, no trans
porte de grandes e pequenos espaços. E por aí
entrou a automação.

Eu gostaria de lembrar que, na Revolução In
dustrial, os operários ingleses quebraram o pri
meiro tear automático na suposição de que aquilo
destruía a sua forma de trabalho. Mas, fique certo

. de que nós temos uma comissão criada no CO
NIN, com proposta, inclusive,do Ministrodo Tra
balho, que é membro do CONIN, e que tem traba
lho que é permanente no exame de todos os
casos em que a automação possa representar
como uma violação, ou o que possa atingir, de
qualquer maneira, o trabalho dos trabalhadores.

Posso assegurar a V. Ex"que, enquanto durar
o período da minha permanência, este aspecto
está protegido, mas eu reconheço que nem no
PLANIN, nem na lei eles estão completamente
claros. Essa idéia de proteção não está clara. E
eu tenho a impressão de que, ultrapassada esta
Constituição e com uma nova Constituição, o Pais
sob o império de uma Lei Magna democrática,
poder-se-la, então, montar um grupo para estudar

, esse assunto em profundidade e introduzir,então,
sem riscos, outras modificações que são dese
jadas.

Quanto ao PLANIN quero aqui render as mi
nhas homenagens à Secretaria Especial de Infor
mática pelo esforço gigantesco que foi feito para
definirum projeto de informatizaçãoem cada área
da administração pública. A informática não é
um fim, ela é a ferramenta fundamentaI para que
se possa transformar todos os outros setores do
desenvolvimento. E os outros Ministérios, é claro,
não estão com as suas atenções voltadas para
esse lado. Tem sido um esforço contínuo para
que se pudesse usar, por exemplo, a informa
tização na área de decisões importantes da side
rurgia,que até hoje são feitaspor pessoas especia
lizadas,na área de certos setores de fermentação,
como no caso do álcool, onde já foi possivel uma
enorme contribuição; e na área da educação não

se conseguiu muita coisa. Conseguimos formar
uma comissão mista com o Ministérioda Educa
ção para se debater até que ponto, ou desde quan
do se deveria começar o uso do computador e
não tivemos oportunidade de prosseguir. Na área
da saúde está começando; temos vários setores
bem avançados, os planos setoriais que consti
tuem o aspecto fundamental do PLANIN; o pro
blema dos incentivos fiscais das empresas. O es
forço é grande, mas concordo com V. Ex" que
não é completo, e que é imperfeita a lei e nós
precisaríamos, no futuro, reestudar esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao nosso querido colega, Se
nador Constituinte Pompeu de Souza.

O SR. CONsmUINTE POMPEU DE SOUZA
- Fui pego de surpresa, porque pensei que tives
sem outros colegas inscritos anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira ) 
Porque o nobre companheiro estava recebendo
todas as informações e não notou que o tempo
estava passando.

O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUZA
- Quero ser breve. Mas não me posso furtar
a uma obrigação comigo mesmo, que é a de
felicitar o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia
e toda a equipe de alto nível cientifico e tecnoló
gico que ele trouxe hoje à nossa reunião. Sinto,
pela primeira vez, o Poder Público possuído de
um espírito de causa, algo novo, afinal. Confesso
que exerci muito poucas vezes o poder e por
muito pouco tempo sentia a impotência do poder,
porque faltava uma coisa chamada entusiasmo,
faltavaum insumo fundamentaI. Quando fui exer
cer a Secretaria de Educação e Cultura do Distrito
Federal pensei que pudesse fazer uma revolução
na Educação. Eu pensei que ia cavalgar um puro
sangue árabe e encontrei um elefante branco pa
ralitico.

Sr. Ministro, Srs. cientistas e tecnólogos aqui
presentes, eu quero me congratular com esse
Ministérioque traz, afinal, um espírito de causa,
um espírito de cruzada a este Pais. E este espírito
de causa se sente no Ministro e em cada um
dos componentes da sua equipe. Fiquei feliz em
ver o meu querido amigo Clodovaldo Pavan,
quando ele voltou aí da Mesa, e eu disse: você
pôs paixão, você que é um cientista, coloca ao
lado a friaracionalidade da ciência, e vivea paixão,
a emoção. Eu não acredito em nada, nem mesmo
em ciência, nem mesmo em racionalidade sem
paixão, porque a paixão é que motiva, a paixão
é que é criadora e só com paixão se fazas coisas
grandes.

Isso é apenas um breve exórdio,Sr. Presidente.
Perdoe a minha paixão também, porque sou um
passional. E é por isso que eu me sinto tão írrnão
desse Ministério e desse Ministro. Aliás,quero feli
citar, de passagem a também Marinha de Guerra,
deste Pais, que tem uma tradição de participaçáo
nas coisas, no espírito nacional, e na renovação
deste Pais, sobretudo, na área de Ciência e Tecno
logia.Vejoaqui não apenas a presença do Coman
dante 10iI! que, como Secretário Especial de infor
mática, mas vejo também, no jovem Ministrode
Estado, o Comandante Renato Archer, que vem
também da Marinha e que são ambos dignos
sucessores do Comandante ÁlvaroAlberto.

Chega de exórdios e vamos à indagação ao
Sr. Ministro. Eu gostaria de perguntar a V. Ex"
o seguinte: foidito, e dito com muita propriedade,
que o mercado nacional é um bem da Nação
brasileira. E nós temos o exemplo disso, o exem
plo vivido, sofrido, lutado e guerreado, que é o
da Informática neste momento. E esta Comissão
é realmente um palco de uma dessas batalhas
que nós vamos travar pela Informática.

Mas eu pergunto a V. Ex', Sr. Ministro, na verda
de, a tecnologia de ponta é sempre uma tecno
logia dífícil, onerosa e demorada em relação ao
tempo que a gente precisa conquistar o domínio
e não o uso do objeto da tecnologia. E há uma
fase fundamentaI, em que essa tecnologia sai da
área do saber para a área do fazer, sai da área
científica e tecnológica para a área industrial, e
este é o momento em que me parece que o prin
cípio da reserva de mercado é fundamental. Te
nho pensado, Sr. Ministro, e uma das idéias que
eu tenho, entre as 12 ou 13 idéias em que estou
colaborando para a futura Constituição - e não
sei se algumas delas vão ser aproveitadas, e tenho
esperança de que algumas sim - que se crie
um dispositivo constituicional resguardando este
mercado. Uma Constituição para ser duradoura
é necessário que seja precisa e concisa. Porque
se não ela envelhece muito depressa. Como o
Brasil é um Pais que vive muito "faz de conta"
e de leis que não pegam, é preciso realmente
que ela seja muito precisa e que seja muito bem
complementada. E um dos projetos, que eu apre
sento, é que a mesma Assembléia Constituinte,
uma vez terminada a elaboração da Constituição,
imediatamente elabore leis complementares que
tomem compulsiva a elaboração da Constituição,
porquese não a Constituição fica uma declaração
de princípios apenas.

Uma das leis complementares que eu pensei
em propor é no sentido de criar um organismo
misto do Excutivo e do Legislativo, que seja, va
mos dizer, o Juiz da hora precisa, de implantar
automaticamnete a reserva de mercado, na hora,
no momento preciso em que .o saber começa
a se transformar em fazer. O que acha V. Ex'
desta idéia?

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. MinistroArcher.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER - Eu es
tou muito honrado com as expressões do bravo
Constituinte, meu querido e velho amigo Pompeu
de Souza. Realmente, eu lhe diriaque há, no Minis
tério da Ciência e Tecnologia, uma noção da ne
cessidade da paixão, para fazer as coisas impos
síveis que precisamos fazer. Mas eu lhe diria que
vivemos de surpresa em surpresa. Eu diria, por
exemplo, que aqui, hoje, e pela primeira vez de
público, que na área mais sofisticada da pesquisa
científicano mundo, hoje, se chama supercondu
tividade.É a capa das revistas científicas das últi
mas semanas. É mesmo a capa da revista Busl
ness Week desta semana. Neste setor, busca
va-se e descobriu-se há alguns anos, que se se
baixa a temperatura de um fio condutor, ao nível
de zero absoluto, cessa o movimento dos átomos
e os elétrons, no caso de transmissão de eletrici
dade, passam sem resistência. Se fosse possível
que, hoje, todos os fios e cabos de força no Brasil
fossem supercondutores, o Brasil teria 36% mais
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
O tempo está encerrado, mas, se o Sr. Ministro
Renato Archer nos concedesse, permitiríamos
que o Constituinte Fausto Rocha formulasse SMa

O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUZA
- Deveria existir um Conselho que supervisio
nasse o interesse nacional, o mercado nacional
nessa altura, mas com bastante eficiência; um
Conselho pequeno, mas eficiente, que ficasse li
gado ao Conselho de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico, que é o órgão executivo.

O SR. RENATO ARCHER - Sr. Constituinte
Pompeu de Souza, eu gostaria de dizer a V. Ex"
que, atualmente, existe, de fato, essa Associação.
No Congresso, formou-se, na ocasião de votação
da lei, antes da minha chegada, um grupo de
parlamentares que acompanha, de perto, as ativi
dades do Ministério da-Ciência e Tecnologia e,
especialmente, da informática e que tem dado
uma cobertura e uma assistência permanente.
Somos depositários de esperanças e de resulta
dos importantes, da luta que trava a sociedade
brasileira, pelo direito de possuir um instrumento
fundamental para a sua libertação, como é a infor
mática. Por isso, é que V. Ex"encontra tanto estu
siasmo.

ano, de uma repetição do EI ninõ e, por sorte,
apesar do aumento da temperatura do Pacífico,
não houve balanço de pressão e não se deu os
efeitos que se fízeram sentir aqui. Mas é um risco
permanente que todo investimento brasileiro, em
hidrelétrica, possa reduzir a zero, por falta do ele
mento fundamental, que é água. O Presidente
do INPA, depois de minha visitaà União Soviética,
esteve lá, e o Brasil ingressou, ano passado, na
Operação Fobos com a União Soviética, que vai
mandar uma nave ao espaço. Os Estados Unidos
acabam de assinar há cerca de oito meses atrás
o mesmo acordo que o Brasil assinou ano pas
sado.

que propunhaa internacionalização da Amazônia,
pudesse sobreviver e a idéia pudesse vingar. Pois
esta idéia está em pleno curso. Nesse momento,
pretende-se provar que a Amazônia é responsável
pela produção do oxigênio que abastece o Plane
ta, o que é falso cientificamente. A Amazônia, a
Floresta Amazônica, consome mais oxigênio do
que exala.Mas,há interesse fundamental em dizer
que nós estamos destruindo a Amazônia, que as
queimadas estão, por um processo de reações
químicas sucessivas, produzindo as chuvas áci
das, que nós estamos aquecendo a atmosfera
da terra, porque não havendo florestas, não há
o ciclo da evaporação, e que o calor que é exalado
da terra está aquecendo a atmosfera, que vai der-
reter as calotas e que, portanto, n6s não estamos O Sr. Fábio Celso é responsável pela condução
guardando um patrimônio da humanidade. do FINEP, que aumentou. enormemente a assis-

tência às empresas brasileiras para desenvolvi-
- Quero dizeraos Srs. que há 67 expedições cien- mento tecnológico. O FINEP financia todos os
tíficas estrangeiras na Amazônia, agora, impondo projetos que representam avanço tecnol6gico e
ao INCRA um sacrifício orçamentária, porque n6s o Dr.Paulo Roberto, que é o Presidente ~o Instituto
somos obrigados a acompanhar essa gente, que Nacional de Tecnologia, que é o mais antigo 6r-
vem aqui teoricamente para estudar, fazerestudos gão, INT, ficou no Ministério da Indústria e do
sociol6gicos sobre os índios e, na realidade, estão Comércio até há pouco tempo, está entrando no
aqui colhendo as sementes, os germoplasmas. Ministérioda Ciência e Tecnologia e destinamos
A ~oresta amazônic,a foium~ das ónic:'l~ que ~ão a ele um assunto gravemente importante, que
fOI destruída no período qla~laI. E, aqui, e posslv:1 'I) é o desenvolvimento de novos materiais, que é,
enconn;a! sementes ongmais, que n:azem .0 códí- talvez, uma das revoluções mais importantes e
go genetico da planta, que lhe permite facilmente a supercondutividade é um produto disso.
alterar essa planta. E é isto que se busca no Brasil. .
Há expedições botânicas de Norte a Sul no País. Respondendo agora, para encerrar, ao Constí-
N6s estamos tentando organizar isto; s6 permitir ~?te Olívio.Dutra, sobre a energia nuclear, eu
essas expedições científicas a países que se res- di~a que VaI d:pen~e~ se vamos ter parl~e?-
ponsabilizem pelo comportamento delas. tansmo ou presídencíalísrno, porque a assocraçac

do Congresso com o Executivo em comissões
funcionais, no caso dos Estados Unidos, houve
isso em matéria de energia nuclear e conduziu
a um desastre completo. Como eles não tinham
realmente nlda em comum para fazer, desenvol
veram métodos para impedir que outros países
se desenvolvessem nessa área. Tenho dúvidas
de um funcionamento eficaz de uma comissão
mista Executivo, Legislativo, a não ser no sistema
parlamentar.

Eu tenho a impressão de que estou me esten
dendo demais. Despulpe-me o Sr. Presidente, que
foi tão zeloso com o tempo. Mas, n6s iremos
à Amazônia e eu espero estar lá com V. Ex's por
que eu espero estar presente, nesta oportunidade,
pois considero um dos mais graves problemas
que não está sendo tratado de nwneira adequada.
A transferência do INPA para o Ministériose deu
para que n6s pudéssemos estabelecer o volume
de cientistas e de doutores no INPA e, em vez
de permitirmos a entrada de delegações estran
geiras científicas aqui, para fazer pesquisas, n6s
executarmos, pelo INPA, as pesquisas sob enco
menda dos países ou das associações científicas,
acompanhadas por uma pessoa da associação
científica,para podermos controlar. O que se está
fazendo.
. Eu quero só dizer aqui que o Dr. Marcos Half,
que é o Presidente do INPA, onde eu pretendo
estar para encontrar com V.Ex-s É um dos institu
tos mais importantes. Lá está nascendo o Centro
Brasileiro de Meteorologia que reúne a capaci
dade de previsão do tempo do Ministérioda Agri
cultura, e a do Instituto Nacional de Meteorologia,
do Ministérioda Aeronáutica e da Marinha,vamos
produzir uma previsão de tempo que seja real
mente útil para a agricultura, útil para sociedade.
Vamos pôr a serviço deste trabalho de previsão
de tempo todos os recursos disponíveis hoje, no
mundo. Associados com a União Soviética, esta
mos, nesta área, fazendo um estudo sobre o EI
ninõ, que tem a capacidade, por exemplo, de
tomar obrigatório o uso da energia nuclear. O
EI ninõ é capaz de provocar uma seca neste
País e anular, dar valor zero, a investimento de
bilhões de dólares feitos em hidrelétricas, por
exemplo. É preciso saber que escapamos, este •

energia do que tem, hoje, disponível,porque esses
trinta e tantos por cento são consumidos na resis
tência. Mas esta temperatura de 273° abaixo de
zero é impossível de obter, a não ser com hélio
líquido, o que exige um preço absurdo.

Pois bem, de uns anos para cá, descobriu-se
que existiam algumas ligas, algumas cerâmicas,
algumas ligas metálicas, que poderiam ser super
condutoras, a temperaturas mais altas. E, nessa
revista Business Week, há uma escala da evolu
ção dessa descoberta que trata do assunto levan
tado por V. Ex" e vai mostrando que já se conse
guiu que a temperatura de 98° Kelvin, quer dizer,
aproximando de temperaturas mais altas, conti
nua a supercondutividade. Nesta revista, diz que
98°é a maior temperatura que, nos Estados Uni
dos e no Japão, países que estão competindo
nisto, conseguiram. Ontem, n6s recebemos a co
municação de que, na Universidade de São Car
los, o setor do Professor Carlos Hip6lito, dois cien
tistas, dois físicos brasileiros, obtiveram, experi
mentando a condutividade de uma liga feita por
eles, de uma cerâmica feita por eles, que tinham
conseguido supercondutividade à temperatura de
100- Kelvin, ou seja a mais alta temperatura já
obtida da supercondutividade.

Hoje, recebi um telegrama do Instituto de Pes
quisa Nuclear,- e aí, lembro-me que não respon
di à pergunta do Deputado Olívio Dutra sobre
energia nuclear, - dizendo que obtiveram a su
percondutividade a 98°. Então, num País como
o nosso, que teoricamente não tem condições
de acompanhar o nívelde desenvolvimento rnun
cIiaI, na hora em que o mundo inteiro disputa
quem atinge...dois laboratórios brasileirosjá estão
no mesmo nível.Eu lhe diria que há outros aspec
tos. Vamos ver que todas as vezes que conse
guimos associar pesquisa básica, pesquisa tecno
lógica e empresa, nós competimos em igualdade
de condições no mundo. E o caso do Tucano,
por exemplo. Quando se tem uma Universidade
como o ITA, uma Escola de Engenharia como
o ITA, um Centro de Tecnologia Aeroespacial co
mo o CTA, e uma EMBRAER, produz-se um Tuca
no que compete nos países desenvolvidos, em
igualdade de condições.

Então, há necessidade fundamental de que se
restabeleça, como nós tivemos a necessidade de
restabelecer, as condições dos laboratórios brasi
leiros. Os nossos cientistas foram reduzidos a ter
de ficar sem as revistas técnicas, sem os reagen
tes, sem os produtos, sem a manutenção dos
seus equipamentos. E isto, de 1979 a 1985, os
recursos destinados à Ciência e Tecnologia foram
reduzidos a 1/5 do que eram em 1979.Uma bolsa
de estudo, de mestrado, em 1979, valia cinco
salários mínimos. Em 1985, valia 1.8. Quer dizer,
todo o esforço apaíxonado foi feito pelos ilustres
componentes dessa equipe. Um cientista, como
o Professor Pavan - fui tirá-lo da Presidência
da SBPC para entregá-lo à comunidade do Con
selho Nacional de Pesquisa; o Comandante Ezil,
que eu já encontrei na SEI, presta serviços à SEI
há muito tempo, com dedicação exemplar, é um
conhecedor profundo dos problemas da informá
tica; o Professor Herbert Schubart, que está com
o problema da Amazônia, que eu não vou levantar
aqui, mas que é um problema apaixonante. Este
hlstituto foicriado em 1952,pelo AlmiranteÁlvaro
Alberto, para que o Instituto da HiléiaAmazônica,
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questão. Sr. Ministro, V. Ex' permite mais uma
questão?

o SR. MINISTRO RENATO ARCHER - POiE
não. Com prazer. Estou à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Então, com a palavra, para uma última questão
a ser colocada, o nobre Constituinte Fausto Ro
cha.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Sr. Ministro, são 9 horas e 30 minutos, meia hora
a mais do que o previsto pelo nosso Presidente.
Mas, acho que todos nós estamos recebendo aqui
uma tremenda aula e o seu entusiasmo nos lem
bra a brasilidade de que todos nós estamos imbui
dos. Isso nos anima muito. Nenhum de nós la
mentará ter passado um tempo tão produtivo
aqui, em que todos nos unimos com o mesmo
propósito.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER- Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Quero destacar também a presença de um bri
lhante economista de São Paulo, Luciano Couti
nho, que tem trazido sua participação na área
de Ciência e Tecnologia, ao seu lado, no Minis
tério.

Sr.Ministro,se o Japão saiu do pós-guerra deci
dindo aplicar em pesquisa e educação e, em tão
pouco tempo, conseguiu se ombrear com gran
des potências, conseguindo brilhantes e meritó
rias vitórias, temos aí, indubitavelmente, um cam
po no qual temos que nos debruçar.

Mas, não pretendo que a minha colocação seja
apenas laudatória. Eu gostaria de tocar em alguns
aspectos, em que nós possamos, apesar de todas
essas vitórias conquistadas e que são importantes
para o Brasil, nos preparar para mais conquistas.
la dizer que é consciente o esforço que as outras
empresas brasileiras, que não produzem informá
tica, mas se utilizam dela, tanto na indústria, quan
to no comércio, na área de serviços, elas estão
conscientes, na minha maneira de entender, co
rno parlamentar e jomalista, que, quando elas pa
gam em média, três vezes mais a um custo que
poderiam receber produtos já prontos, estão per
mitindo esse avanço tecnológico. Decorridos vá
rios anos de reserva de mercado, que, em termos
de livre iniciativa, não é algo ideal, mas é com
preensível, num caso desses, quando sabemos
que a informática que está presente nos aviões,
nas belonaves nossas, traduzem até um sentido
de segurança n~cional,quando sabemos que, da
qui a alguns anos, o próprio Ministro disse que,
com este crescimento de 74%, mais do que o
dobro do crescimento de outros países, na con
quista e no avanço do mercado da informática,
vamos pular de 7°, para 3° colocado no mercado
internacional consumidor de informática. Creio
que aí estaremos começando a nos lembrar que
temos que nos preparar para a competitividade,
que é a caracteristica do mundo moderno, para
também atingir mercados lá fora.

Pergunto se este é um dos interesses funda
mentais da informática; esgotado o nosso merca
c;Io, teremos que colocar nossos produtos lá fora,
e esta reserva de mercado traz um inevitável aco
modamento das empresas nacionais, e nos inte
ressa que elas tenham essa condição de competi-

tividade lá fora, com qualidade, com atualização,
que a reserva de mercado nos leva a perder, em
parte, e crendo que V.Ex' reconhecerá isso, per
gunto, Sr. Ministro: que medidas estão sendo pre
paradas?

Eu contava aqui, outro dia, a um dos expoentes
da ciência nacional que nos brindaram com ensi
namentos importantes que, há 12 anos,vi no exte
rior um scanner funcionando. Fiquei fascinado.
Para quem não esteja acostumado com a idéia,
é corno essa caneta branca e, na ponta, tem uma
luzinha. Aquilo é um terminal de computador. To
dos os produtos, em vários paí"eb de. exterior,
já têm o código de barra. No Brasil, um ou outro
começa a ter agora. Estamos um bocadinho atra
sados em várias áreas. Fiquei mais estupefato
ainda de ver que quem estava usando isso era
um cidadão sozinho, era um microempresário,
que tinha uma simples charutaria de bar. Ele alu
gava um biombozinho, dentro de um bar, e ali,
vendia guloseimas, cigarros e outras coisas, e ele
conseguia, com aquilo, pagar o custo de um siste
ma aItamente sofisticado. Ele conseguia emitir
a nota fiscal, dar baixa no estoque e quando atin
gia um certo nível, já emitia a ordem de compra,
fazia contabilidade e tudo mais. Fiquei impres
sionado com aquilo.

Ainda não estamos vendo isso, no Brasil, ser
utilizado em beneficio do consumidor, porque,
toda vez que aumenta a produtividade e diminui
o custo, o beneficiado é o consumidor. Então,
para esquentarmos um pouquinho, não ficarmos
só assim no aspecto laudatório e merecido, de
tudo que esses cientistas têm. conquistado até
aqui, traria essa pergunta, colocando dois aden
dos muito rápidos, para não me estender, que
a hora não me permitiria.

Tive o prazer de enfrentar um desafio, não do
tamanho deste que V.Ex' enfrenta, mas, ao lado
do Ministro Hélio Beltrão, em São Paulo, Secre
tário de Estado da Desburocratização, e eu per
gunto mais como jornalista do que como Depu
tado, tenho ouvido, que, às vezes, leva seis meses
uma autorização da SEI, que tem algum de seus
setores controlando o avanço tecnológico nacio
nal, emperrando esse avanço. As vezes, demora
seis meses para viruma autorização de um avan
ço tecnológico, quando, depois, há um segundo
ou um terceiro da mesma empresa, tornando ob
soleto o primeiro, que ainda não foi autorizado.

Eu queria saber se isso é verdade e o que se
pode fazer sobre isto. E, por último, que grau
de independência tem o CNPq - e o cientista
precisa ter, na minha maneira de ver, o máximo
de independência em relação ao governo, que
hoje é o agente pagador?

Será que não haveria possibilidade de o CNPq
ter um orçamento autônomo e que as suas deci
sões fossem o máximo independente possível do
governo, para que a agilidade, nesse campo;fosse
ainda maior do que já é?

Quero dizer que tenho que reconhecer que o
grande avanço já conseguido nos leva a crer na
possibilidade de atingir ainda em maior número.

O SR. PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) 
Com a-palavra o Sr. Ministro Renato Archer.

O SR. MINISTRO RENATO ARCHER - Res
pondendo ao Constituinte Olívio Dutra, para dizer
que a energia nuclear está ou estava inteiramente

entregue ao Ministério dasMinas e Energia. Atual
mente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear
está no Conselho de Segurança Nacional.

Quero dizer que lamento profundamente que
isso tenha acontecido. Esse debate, nos Estados
:Jnidos, quando se deu, houve dois projetos no
Congresso; um propunha o controle da energia
nuclear pelos militares e o outroque dá o controle
i lOS civis, que foi aprovado. Porque a energia nu
clear, nas mãos dos civis, é fonte de energia, é
isótopo para cura, etc., nas mãos dos militares,
começa-se a associar o uso da energia nuclear
àsarmas.

Quero dizer que o fato de se usar o gás, corno
arma mortífera, jamais inutilizou a química, como
fonte de remédios, de processo industrial impor
tante.

O Brasil tem grandes reservas de minerais ra
dioativos e foi coagido a não se utUizar deles,
através da pressão que se exerceu no passado
e que se exerce hoje, para que não se vulgarize
o uso da energia nuclear.

Lamento, profundamente, o estado de atraso
em que o Brasil se encontra nesse assunto. Não
há substituto, numa determinada fase, para o uso
da fissão nuclear.

Nós estamos tratando já da fusão nuclear, que
será a etapa seguinte. Lamento, profundamente,
esse fato, mas não se encontra no meu Ministério.

Quanto à ampliação da reserva de mercado,
acho que ela pode ser estendida li outras áreas
mas precisa ser com a precisão e a propriedad~
com que foi utilizada no caso da informática
Quando ela veio, no caso da informática, ela en
controu empresas que for<yncapazes de se bene
ficiar disso.

Eu passaria, agora, a responder ao ilustre Cons
tituinte Fausto Rocha, para dizer o seguinte: já
ouvi a discussão, no passado, sobre a indústria
automobilística brasileira, a'respeíto do problema
do preço mais caro do produto nacional. Sou
tão velho que era Deputado, no tempo em que
Juscelino Kubitschek foi eleito, em 1955; eu era
Deputado em 54.

Naquele tempo, começou-se uma luta para fa
bricar, para se fazer o automóvel nacional e este
volkswagen nacional custava 6 vezes o preço do
alemão.

Nós mantivemos uma reserva de mercado para
indústrias estrangeiras, na área da indústria auto
mobilística e assistimos ao espetáculo doloroso,
que assistimos hoje, 40 anos depois, "pagamos
royaltles pelo desenho de um automóvel ameri
cano; pagamos roydIes pelo desenho de um
automóvel alemão; pagamos royMtIes por amor
tecedores, por motores que nós fabricamos aqui,
e mantemos uma reserva de mercado para essa
indústria que, no seu país, não consegue suportar
a competição da indústria estrangeira.

Vejam bem: a Coréia do Sul tem um carro que
foi o mais vendido entre os carros baratos, nos
Estados Unidos, o ano passado.

A Malásia entra agora com o automóvel, no
mercado americano. E, nós, que temos mercado
interno, reservamos o nosso para a indústria auto
mobilística estrangeira! E somos vitimas de pro
cessos, como assistimos no período do cruzado,
quando aumentou o consumo, a faixa maior da
população teve acesso ao automóvel, urna única
indústria da área automobilística, que fabrica caixa
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de marcha, como ela resolveu não investir na
expansão, nenhum outro automóvel podia se ex
pandir.

Então, quero dizer a V.Ex' que tenho acompa
nhado preocupadamente o problema de preços
de nossos computadores, mas, asseguro que,
neste momento, alguns dos microcomputadores
brasileiros estão perfeitamente competitivos e, no
caso específico que V.~ citou, que são os sea
nnen para automatização comercial, o código
de barra, no Brasil, não chegou a ser usado, por
que a nossa inflação mudava os preços, com tal
velocidade, que inutilizaria o código de barra.

Mas, eu chamaria a atenção de V. Ex'"e daria
uma boa notícia: houve uma concorrência, em
Lisboa, há cerca de dois meses, para o sistema
de automação comercial. A ltautec ganhou a con
corrência pará a maior cadeia de supermercados
de Portugal. E a empresa Pão de Açúcar, instalada
em Portugal, fez uma concorrência semelhante
e ganhou uma empresa alemã.

Nós ganhamos em Portugal a maior cadeia
e a empresa Pão de Açúcar comprou o sistema
português. Quer dizer, a dificuldade que tivemos,
os supermercados nos acompanharam nessas in
Vestigações, no desenvolvimento desse scanner,
hoje já há produção de sistemas desse tipo. Tive
mos a primeira automação da área bancária, de
pois, veio a automação comercial, que está em
pleno desenvolvimento, nesse instante, há 3 ou
4 firmas produzindo isso.

Agora, quero lhe dizer uma coisa: nossa indús
tria de informática não conseguiu ainda atender
II fome nacional, à demanda do mercado interno
brasileiro.

No ano passado, fizemos um levantamento.
Existiam 250 mil microcomputadores instalados
no País e ainda temos dificuldades de produção
deperiférico, para completar essas configurações.
Estamos trabalhando noite e dia; essas empresas
trabalham noite e dia.

bnportarnos, no anopassado, 600milhões de
dólares de componentes para essas indústrias.
Este ano, a cota da SEI é de 850 milhões de
dólares, portanto,' somos um mercado extrema
mente importante, como concorrentes, no mun
do.

Eu asseguro-Ihe que, no instante em que tiver
mos sobras aqui, ganharemos o mercado ínterna
cional, com a mesma facilidade e competência
com que ganhamos no mercado de aviões, no
mercado de têxteis, no mercado siderúrgico e,
em todas as áreas que temos entrado, temos con-

,~, mesmo vencendo barreiras a1fandegá
. nas. Asseguro-Ihe que não fui ~rmulador, não

era Deputado mais, não votei, mas, sou hoje um
convicto, uma pessoa convencida de que a Lei
de Informática foi uma das mais preciosas leis
de que o nosso Congresso se. honrará, no futuro
de ter feito. (Palmas.) ,

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 
Nobres colegas Constituintes, foi mais uma noite
ae trabalho, hoje, com o brilho do conhecimento,
com o brilho da organização, o brilho do entu
siasmo e o brilho da identidade da equipe do
Ministério da Ciência e Tecnologia.

Cá entre nós, já tive oportunidade de externar
isso. Às vezes, temos posições divergentes, anta
gônicas, em relação a certas poI(tIcas e, hoje, ve-

mos aqui manifestado em todo o espectro de
pensamento da nossa Plenária da Subcomissão,
que é o espelho dessa Assembléia Nacional Cons
tituinte, uma amostra bem significativa. Vimos
quase a unanimidade com respeito ao acerto das
políticas e a maneira corajosa com que elas vão
sendo implantadas, e a maneira corajosa com
que elas vão sendo corrigidas, sempre buscando
encontrar, identificar o interesse maior da Nação
brasileira, que é o que nos preocupa neste mo
mento, acima de todos os conteúdos ideológicos
e político-partidários, que possam nos separar,
na disputa e na busca dos caminhos para atingir
esses mesmos resultados, mas, que, nesse mo
mento, encontra um denominador comum, um
referencial comum, uma nesga de terra, que todos
nós podemos enxergar, que é o interesse maior
da nossa Pátria.

Muito obrigado, Sr. MinistroRenato Archer, pela
lição que nos deu hoje de técnica e por essa
lição que veio empacotada com essa equipe.

Agradecemos também ao Secretário-Geral, Dr.
Luciano Coutinho, pela sua presença, não vou
citar mais nomes, mas, está regisu-ado, nos Anais
desta Casa, a participação de cada um dos confe
rencistas. Muito obrigado a todos.

Ao declarar encerrada a reunião, peço a mani
festação de todos os companheiros de Plenário
uma salva de palmas aos nossos conferencistas.
(Pausa.)

Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso

ATA DA 3' REUNIÃO, ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e dezes
sete minutos, na Sala 15 (quinze) do Anexo "
do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso sob a presidência
do Senhor Constituinte Nelson Aguiar e com a
presença dos Senhores Constituintes: Eraldo Ti
noco, Eliel Rodrigues, RitaCamata, João de Deus
Antunes, Roberto Augusto, Iberê Ferreira, Eunice
Michiles, Nivaldo Machado e Paulo Marques. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos, determinando que
fosse lida a Ata da reunião anterior que, foi, poste
riormente, considerada aprovada. A seguir, o Se
nhor Presidente comunicou aos Senhores Consti
tuintes que as entidades não serão convidadas,
mas sim informadas a respeito do prazo que a
Subcomissão dispõe para ouvi-Ias; e sobre este
tema usaram da palavra os Senhores Constituin
tes: Rita Camata, João de Deus Antunes, Eraldo
Tinoco, Eunice Michiles, Eliel Rodrigues, Paulo
Marques, Iberê Ferreira e Roberto Augusto: Pros
seguindo, o Senhor Presidente concedeu a pala
vra ao Senhor Constituinte Eraldo Tinoco, relator
da matéria, que sugeriu à Subcomissão o seguinte
calendário das reuniões para audiência de entida
des representativas de segmentos da sociedade:
dia 21/4 - Natureza da sociedade conjugaI; dias
22 e 23/4 - Planejamento familiar; dia 27/4 
Influência da comunicação na vida familiar; dia
2814 - Dissolução da sociedade conjugal; dia
29/4 - Proteção à gestante, à mãe e à famllia;
dias 30/4, 4 e 5/5 - Direitos e Deveres do menor;
dia 615 - Sistema deadoçio; e dia 815- Prote-

ção ao idoso. Colocado em votação, o calendário
foi considerado aprovado por unanimidade. Foi
posta, também, em votação que cada entidade
tenha um tempo de até trinta minutos para a
respectiva exposição e mais trinta minutos para
debates, sendo aprovada a sugestão. Manifesta
ram-se os seguintes Constituintes: Nelson Aguiar,
Eraldo Tinoco, RitaCamata, ElielRodrigues, Euni
ce Michiles,lberê Ferreira, RobertoAugusto e Pau
lo Marques. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos, às
doze horas, cujo teor será publicado, na íntegra,
no "Diário da Assembléia Nacional Constituinte",
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião, a realizar-se dia vinte e um de
abril, às nove horas e trinta minutos, com a seguin
te pauta: depoimentos e debate com entidades
representativas do segmento social, sobre a natu
reza da sociedade conjugal. E, para constar, eu,
Antônio Carlos Pereira Fonseca, secretário, lavrei
a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Nelson Aguiu, Presidente.

Al'/EXOÀ ATA D'l3'RE(J/'{lÃo, ORDINÁ
RIA, DA saBCOM/SSÃO D'l FAMfLlA, 00
MENORE 00 1S0SO, REAI.1ZADA EM 13
DEABRIL DE 1987,ÀS10:15HORAS, INTE
GRA 00APAI'/HAMENTO TAQ(JJGRÁFlCQ
COMPUBUCAÇÃO DEVIDAMENTEA([[O
R/ZADA PELO PRESIDENTEDA S(JBCo..
MISSÃO, CONSTIT(JJNTE NELSON
AG(JIAR. •

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Haven
do número legal, declaro aberta a-reuniâc.

O Sr. lo-Secretário procederá à leitura da Ata
da reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - &S.
Constituintes, há uma observação que precisa
mos fazer, já que fornos orientados no sentido
de que não podemos convocar nem convidar as
comunidades para estarem aqui presentes. Pode
mos dar conhecimento de que o espaço e o prazo
estão abertos, que haja essa disponibilidade, para
que essas entiçlades tomem a iniciativa de~Io.
Porque a orientação que recebemos é de que,
na medida em que convidamos urna, estamos
discriminando as outras. É preciso deixar essa
questão em aberto, para que tomem elas a inici.a~

tiva de fazê-lo. '

A SRA. CONSTITUINTE RITA Cf'!'IATA.":"
Creio que o fato da discriminação não fica anlJla
do, porque, geralmente, quem vai tomar essa ini
ciativa são aquelas entidades que já têm maior
conhecimento,' já têm maior participação na so
ciedade. Então acho que assim mesmo continua
a discriminação.

O SR. PRESIDENTE (Nclson Aguiar) - Comu
niquei-me com a Fundação Nacional do Bem
Estar do Menor, com a Associação Brasileira de
Juízes de Menores, avisando que vamos ter esse
tempo, esse prazo, esse espaço disponível e que
previamente eles seriam avisados, 'quando n6$
começaremos esses debates. PeJo menos essas
duas entidades manifestaram o desejo de estarem
aqui presentes.

A CNBB não estava presente - o seu Presi·
dente, não estava presente - mas a irmã~
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atendeu declarou que ele não vai faltar nessa oca
sião, para colocar suas posições.

Sugiro, nesta manhã, que nós passemos a dis
cutir dois pontos: primeiro, o espaço que vamos
assegurar aos Srs. Constituintes, para que eles
possam colocar as suas próprias posições. Acho
importante nós ouvirmos todos e recebermos as
propostas que cada um tenha a apresentar.

Segundo, estabelecermos aqui o calendário,
quando passaremos a ouvir essas entidades.

o SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES- Nobre
Presidente, permite V. Ex"?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES - Estou
com um compromisso, em razão de a polícia
do Rio Grande do Sul estar entrando em greve
e fui chamado para ver se conseguimos resolver
a situação, uma vez que sou delegado de policia.
Gostaria de pedir licença a V. Ex", a fim de que
às 10 horas e 45 minutos eu possa me retirar.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)-À von
tade, Sr. Delegado.

Com a palavra o nobre Constituinte Eraldo Ti
noco, n<?sso Relator.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Pre
sidente, dado à forma como esta Subcomissão
tem-se comportado, o interesse claro demons
trado por todos os Srs. integrantes, quero sugerir
que a Presidência defina os temas gerais de inte
resse da Subcomissão e naturalmente, definir a
Presidência ou ouvir do Plenário - e nós fixemos
uma ou duas reuniões, de acordo com a extensão
do tema, para que cada membro da Comissão
possa usar da palavra, trazendo as suas opiniões,
as suas sugestões e as suas propostas sobre o
tema.

Posso sugerir alguns desses temas: a questão
do planejamento familiar, a questão da forma de
constituição da família,o problema da dissolução
da famllia,o problema da capacidade civil do me
nor, o amparo ao idoso, enfim, esses e outros
temas que possam ser definidos pela Comissão,
e cada participante, naturalmente dentro da sua
experiência, dentro do seu conhecimento e dentro
daqueles estudos que cada um naturalmente fará,
possa apresentar as suas opiniões e as suas su
gestões a respeito desse problema.

Acredito que isso seja de grande utilidade para
irmos compondo um pensamento conjunto da
Subcomissão, para que, no momento aprazado,
no momento da discussão do parecer, essas
idéias já possam estar contidas no parecer e, ao
mesmo tempo, já possamos ter facilitado esse
trabalho. Concomitantemente a isso, desde quan
do tudo indica que teremos possibilidade de duas
reuniões diárias, desde quando a reunião dos Pre
sidentes e Relatores ocorrida na última quinta
feira fez com que fosse aprovada uma sugestão,
para que as reuniões plenárias da Constituinte,
neste período, fossem encerradas às 17 horas,
para que, a partir deste instante, das 17 horas,
as Subcomissões e Comissões pudessem marcar
reuniões. Então, dentro dessa ótica poderíamos
concentrar algumas reuniões nesse trabalho e ou
tras reuniões, então, para ouvirmos as entidades
que aqui compareçam.

A respeito desse tema, não obstante essa reco
mendação de deixarmos a iniciativa por conta
das próprias entidades, acho que a Comissão po
deria induzir algumas dessas entidades, entrando
em contato informal, dizendo que esse espaço
estará aberto, sugerindo até que essas autorida
des ou essas entidades possam ser trazidas à Co
missão, porque me parece que, não obstante o
aspecto democrático de não discriminarmos, não
limitarmos a possibilidade de participação de
quem quer que seja, parece-me que é de bom
senso que a Comissão ouça aquelas entidades
ou autoridades mais categorizadas nesses diver
sos assuntos, pessoas com uma larga experiência
que poderão, efetivamente, acrescentar opiniões,
sugestões.

ASRA.CONSTITUINTE EUNICEM1CHILES
Acho que deveriamos realmente comunicar e pe
dir que elas se inscrevessem, para que nós pudés
semos disciplinar o tempo a elas designado.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Perfeita
mente.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Elabo
ramos, inclusive,um ofício,nós já pedimos, nossa
secretária está providenciando e vai trazer aqui
para examinarmos, dirigido a essas entidades, pe
dindo que elas se manifestem com a devida ante
cedência, a fim de que nós possamos organizar
um calendário de presença. Por exemplo, as enti
dades evangélicas poderiam estar ao mesmo
tempo, na mesma época. Não é verdade? A LBA
e FUNABEM, por exemplo, se ambas quiserem
se manifestar, devem virjuntas. Trata-se de duas
entidades do Governo, trabalhando na área social
da criança. De modo que estamos tomando essa
providência e atentos para este fato.

o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Somente
para concluir esta participação, devo informar à
Subcomissão que, a respeito do tema calendário,
que nós discutimos exaustivamente na última reu
nião, de bom grado, informaque o prazo da Sub
comissão, de acordo com interpretação de todas
as Comissões e Subcomissões, inclusive deste
documento distribuído pela Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, o-nosso prazo começou
a ser contado no dia 9 de abril e não no dia
10conforme a interpretação inicial. Isto faz com
que o parecer deva ser apresentado no dia 11
de maio, essa informação foi distribuida na reu
nião dos Relatores e Presidentes, já passei uma
cópia à Secretaria da Mesa, para distribuir a todos
os participantes. Teríamos dois dias para publica
ção dos avulsos, indo até o dia 14 de maio, onde
começaria a ser contado o prazo para discussão
e apresentação de emendas, prazo este que vai
até o dia 19 de maio. O Relator teria 72 horas
para rever o seu parecer com a apresentação no
dia 22 de maio e a Subcomissão teria até o dia
25 para a discussão final e aprovação da matéria
a ser encaminhada à Comissão. Então, nós tería
mos o nosso trabalho, portanto, até o dia 25 de
maio. Acredito que esta ínterpretaçêo, não obs
tante ponderações e até projeto que ainda estão
tramitando e sendo examinados, no sentido de
dilatação de alguns desses prazos, especialmente
com relação ao problema do tempo para apresen
tação de emendas e o tempo destinado à votação
final. Masacredito que, do ponto de vista mais

específico da nossa Subcomissão, se os trabalhos
decorreram da forma que estamos antevendo,
acho que teremos um espaço bastante razoável
para conclusão dos nossos trabalhos.

Há um interesse geral, interesse muito acen
tuado no sentido de concluirmos os trabalhos
nos prazos previstos, para que o resultado final
desse grande esforço nacional possa ser alcan
çado até o final do ano, para que tenhamos a
possibilidade de uma nova Constituição, ainda
no ano de 1987. Acredito que nossa parcela deve
rá ser oferecida neste sentido, concluindo nossos
trabalhos nesse calendário previsto.

Naquela interpretação inicial, nós começaria
mos a discussão no dia 10de maio, agora esse
período foi dilatado para o dia 14 de maio. Está
sendo entendido que esse prazo poderá ir até
dois antes da apresentação do parecer. Quer dizer,
o Relator poderá receber sugestões até dois dias
antes.

Há um outro documento que está sendo distri
buído pela Mesa, uma espécie de disciplinamento
do funcionamento das Comissões e das Subco
missões. Acredito que esse trabalho ainda não
foi encaminhado a esta Subcomissão, porque de
verá ser apreciado primeiro na Comissão Temá
tica para ser aprovado. Mas essa sugestão que
naturalmente pode ser modificada tem uma previ
são de que qualquer membro da Comissão ou
Subcomissão poderá a ela apresentar sugestão
por escrito até 3 dias e não 2, antes da apresen
tação do parecer pelo Relator.

Então, nesse caso, como o Relator deveria apre
sentaro parecer do dia 11, nós teríamos, portanto,
até o dia 8 de maio, para apresentação de suges
tões aqui na Subcomissão.

O prazo geral do Constituinte apresentar suas
sugestões em plenário previsto para o dia 23 foi
também adiado. Não tenho condições aqui de
informar exatamente a data que foi fixada, diante
dessa nova interpretação dos prazos, mas, com
certeza, o Sr. Presidente declarou na reunião, aco
lhendo uma sugestão que este prazo deveria ser,
pelo menos, o mesmo que as entidades terão
para apresentar as suas sugestões. Caso contrá
rio, o Constituinte estaria numa situação inferio
rizada em relação às entidades que, no caso, po
derão apresentar as suas sugestões até a data
de 8 de maio. Acredito que seja este, também,
o prazo para apresentação de sugestões, em ple
nário. Todavia, esta informação carece de uma
confirmação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Uma
informação técnica: quando o Sr. Constituinte
usar o microfone, aperte o botãozinho ao lado
e também decline o nome, para que possa constar
da ata. Nosso operador está com dificuldade. Da
das estas explicações pelo nosso Relator,nós 905
teríamos de discutir os temas e eu faria uma su
gestão. O Constituinte Amaral Netto, defendendo,
por exemplo, a pena de morte, apresentou um
trabalho escrito. Acho que isso facilitariaum pou
co o trabalho do Relator, se nós nas posições

.de conflitos, resolvêssemos defender, aqui fizésse
mos um trabalho escrito. Apenas lII'T1a sugestão.
Nós poderíamos, no momento em que nos cou
besse para fazermos nossa exposição, nós teria
mos esse material à mão, à nossa disposição.
E depois, esse material, passando para a mão
do Relator, facilitaria o seu trabalho, penso eu.
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Por exemplo, temos a natureza da sociedade con
jugai, temos várias propostas que propõem que
a sociedade conjugal amplie o seu conceito. Não
apenas sociedade de direito, como consta do art.
175 da atual Constituição. A atual Constituição
declara: "A família ê constituída pelo casamento
e terá direito à proteção dos poderes públicos."

Temos propostas aí, por exemplo, do docu
mento dasmulheres, carta das mulheres, em que
se amplia o conceito de família para sociedade
de fato. A famma é constituída de fato e de direito.
É um assunto que vai suscitar muitos debates
- temos certeza disto.

O SR. CONSTITQlNTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITQlNTE EUEL RODRIGUES 
É o que estou sentindo com relação aos temas.
Realmente podemos estabelecê-los. Maseu que
ria saber se seria possível, no decorrer dos traba
lhos - nós termos um roteiro para discutirmos.
Veio-me, agora, a idéia - quando V. Ex" falou
a respeito da família, no art. 175 da atual Consti
tuição - se não poderíamos seguir esse roteiro,
fazendo um cotejo entre a atual Constituição e
aquela que a Comissão Afonso Arinos estabe
leceu em outras Constituições do passado, para
que pudéssemos aprimorar a redação, com o en
riquecimento de novos artigos ou parágrafos e,
com isto, nós teríamos um trabalho mais de cote
jo. Não sei se isto seria viável, já que nós, pelo
menos eu, sentimos certa dificuldade, cada um
de nós temos um tema específico, no momento
em que ele possa entrar, quando todos podería
mos participar daquele mesmo roteiro, enrique
cendo certos detalhes. É um pensamento que
apresento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) -A ado
ção de um texto tem vantagens e desvantagens.
Acho que não poderíamos limitar.Se nós adotás
semos, aqui, um texto básico para todos, nós esta
ríamos cerceando o direito de busca de outras
informações aos Srs, Constituintes. Acho que isto
deve ficar facultado a cada um que queira fazer.
Por exemplo, se V.Ex"quer adotar um texto para
defender as suas posições pessoais, fazer a sua
própria investigação, apresentar as suas próprias
propostas, acho que V. Ex< pode fazê-lo. Tenho,
por exemplo, lá no meu Gabinete, 36 Constituin
tes de diferentes proses, em que nós temos investi
gado essa questão. Eu tenho me valido destas
Constituições, para os estudos que estou fazendo.
Mas penso que a adoção de um texto aqui, nós
estaríamos presos a uma orientação, porque não
sei qual seria a opinião dos Srs. Constituintes a
esse respeito.

O SR. CQNSTlTUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, nós temos o seguinte princípio:
para termos uma diretriz de trabalho que facili
tasse a visão global do assunto, porque posso
me ater a um parágrafo, a um artigo para um
determinado assunto que pode me interessar e
que não existe na atual Constituição. Mas, para
não perdermos de vista o global, porque aquilo
pode faltar depois no nosso estudo ou no do
Relator, se seria viável esse modo de conduta,
quer dizer, não que aprovássemos, -Ipelsltte
ria, mas, pelo menos, fazermos um cotejo entre

as diferentes Constituições - qual seria a melhor,
na conjuntura atual das nossas necessidades, en
riquecendo com temas novos, com novos artigos.
Era com relação a isto que desejava me expressar
- não sei se me fiz entender - o que queria
sentir era uma seqüência do trabalho para aprova
ção ou não aprovação, mas um roteiro ao longo
disso. Por exemplo, se fôssemos tratar de planeja
mento familiar - nós iríamos ver o que existe
e o que não existe, como enriquecer isto, forma
da constituição da família, o que existe e o que
não existe. É apenas um roteiro como diretriz
para o trabalho do nosso próprio Relator.

O SR. CONSTlTQlNTEPAULO MARQUES 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o nobre Constituinte Paulo Marques.

O SR. CONSTlTQlNTEPAULOMARQUES 
Sr. Presidente, gostaria de, apenas para um escla
recimento, dizer que nós fomos convocados a
vir,hoje, à reunião desta Comissão, na qualidade
de Suplente, tanto eu quanto o Sr. Senador Nival
do Machado, que também é de Pernambuco.
Gostaríamos de saber qual é o nível de partici
pação que os Suplentes têm, mesmo se presentes
estiverem os Titulares desta Comissão, porque
eu gostaria de levantar esta questão, dado o inte
resse que tenho de debater, por exemplo, se já
será possível, hoje, a questão da responsabilidade
penal do menor diante do Código de Processo
Penal do Brasil e outros temas que derivam daí.
Mas, gostaria de saber de V. Ex" qual é o nível
de participação, já que nós somos titulares de
outra Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pelo
Regimento, estando presente o número regimen
tal de Titulares, os Suplentes só teriam direito
à palavra para discutir, mas não teriam direito
a votar.

O SR. CONSTlTQlNTEPAULOMARQUES 
Perfeito, mas, para esclarecer este aspecto e o
outro, porque, se somos Suplentes - não sei
se ainda por uma questão de tempo, já que nós
estamos numa fase de organização - os nossos
nomes não estão relacionados ai - nem o meu
nem o do nobre Constituinte Nívaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Natu
ralmente porque não recebemos, ainda, a comu
nicação da Uderança do seu Partido.

O SR. CONSTlTQlNTEPAULOMARQUES 
Ambos somos do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Per
feito. Mas, não recebemos, ainda da Liderança
comunicação a este respeito.

O SR. CONSTlTQlNTEPAULOMARQUES 
Então, somente para ratificar: Suplente teria que
nívelde participação na Subcomissão? Teria direi
to à palavra e não a voto?

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Estan
do presente o número regimental de titulares, o
Suplente apenas tem direito à palavra.

O SR. CONSTlTrnNTE PAUJ,.O MARQUES 
No exercício da titularidade, ele tem todos os po
deres.

O SR.PRESIDENTE (Nelson Aguair) - Exata
mente.~ agora,V. Ex< tem todosos poderes,

uma vez o seu nome constando da relação de
suplentes desta Subcomissão, V. Ex" passaria,
nesta hipótese, ao exercício pleno das atividades
de Titular.

O SR. CONSTlTQlNTEPAULOMARQUES 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
relacionamos alguns temas aqui que acho que
irão merecer de todos nós uma atenção maior
- a natureza da sociedade conjugal, nós faláva
mos há pouco; a dissolução da sociedade conju
gai- o Sr. Senador Nelson Carneiro, que é Su
plente desta Comissão, assegurou-me que ele
quer estar presente e que S. Ex"tem muito inte-
resse para discutir essa questão. '

;
A questão do planejamento familiar, da igual

dade de direitos e qualificação das crianças nasci
das ou não da relação do casamento; o exercício
do pátrio poder; a idade civil e penal do menor;
a idade do trabalho do menor; a aposentadoria
do idoso-do trabalhador da roça, do.trabalhador
da cidade. Acho que todos esses assuntos vão
demandar uma investigação aprofundada desta
Subcomissão. Num trabalho que elaboramos, fi
zemos uma proposta da instituição de uma tutela
especial com o objetivo de colocar na Consti
tuição uma expectativa de direito para o chamado
menor abandonado. Como nós sabemos, no Dí
reito brasileiro, a criança dispõe de direitos em
função do direito da sua família - o menor está
incorporado ao direito da sua familia. De modo
que a criança abandonada, fora da tutela da famí
lia, ela está sem nenhum direito. O próprio A1írio
Cavalieriescreveu uma obra muito importante 
O DIreItodo Menor em Perguntas e Respos.
tas - ele coloca como fato gerador do direito
do menor, estar o menor em situação irregular.
A partir daquele momento em que a criança ê
entregue ao Juizado de Menores, ali começa o
seu direito. Por quê? Porque o seu caso passou
a ser objeto de exame específico do Juiz que
estiver tratando do caso. Antes que esta situação
seja provocada, ele está por aí, perambulando,
na condição de alguém sujeito a perversões de
reito.Acho que temos de pensar fundo esta ques
tão, garantir no futuro texto constitucional o que
não há nesta Constituição e em nenhuma das
Constituições que este País já teve, o princípio
do direito da criança, independentemente do di
reito da sua família.A paítir do advento da Decla
ração Universaldo Direitoda Criança, quase todas
as nações tiveram o cuidado de inserir no texto
das suas constituições uma expectativa de direito
da criança, independentemente do direito da fa
mília. Mas o legislador brasileiro não teve esse
cuidado. Continua a criança com direitos em fun
ção do direito da sua famllia. Hoje, se nós encon
trarmos uma criança, aqui na porta do Congresso,
a primeira coisa que nós temos que perguntar
é se nós podemos lançar mão daquela criança
- vai criar uma responsabilidade para nós 
e, segundo, o que fazemos com essa criança?
Considerando que à luz do Código de Menores,
toda criança, em situação irregular, está sob a
jurisdição dO,Juiz de Menores, nossa obrigação
primeira é conduzir aquela criança à presença
do Juiz de Menores. Mas é preciso que nós nos

.Iembremos que, à luz do Código de Menores,
quem tem direito lá é o Juiz e não o menor.

_O próprio Código de Menores não define, em
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nenhum dos seus artigos, quais direitos a criança
te~. Define apenas a forma, modos, como o juiz
V!II trabalhar com aquela criança. Ele é que esten
de a soberania da sua vontade, do seu saber,
sobre a situação daquele menor para decidir s0
bre o seu caso. O Código de Menores não define
os direitos do menor, para que, em função daque
le direito definido, o juiz vá trabalhar. Por que
isto? Porque não dispomos de nenhum diploma
legal, neste Pais, que diga que esta criança é su
jeito de direito, independentemente df) direito da
sua família, quer dizer, uma vez ao abandono.

Acho que este é um momento muito oportuno.
A sociedade está preocupada com essa questão.
Ternos recebido documentos de variadas proce
dências, numa demonstração de que o Brasil in
teiro está hoje preocupado com a situação do
menor abandonado. E por que está preocupado?
Porque o menor está colocando a sociedade con
tra a parede. Se examinarmos a históriado aban
dono da criança, nós encontramos uma data:
1693, quando Antônio de Sandí, no Rio de Janei
ro, encontrou 20 criançasabandonadas e oficiou
ao rei de Portugal a existência dessas crianças.
O rei de Portugal determinou que a Câmara de
Vereadores assumisse a situação desses meno
res. A Câmara de Vereadores, alegando que não
cispunha de recursos, mandou esses menores
pera a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Ja
neiro.

Desde aquela época, até agora, essa é a sorte
do chamado menor abandonado. Ele passa a ser
objeto da caridade pública, da ação dos corações
abnegados. Temos aí muitos projetos que estão
dando certo, mas estão dando certo muito mais
em função daqueles que estão trabalhando com
o projeto do que de um direito assegurado na
lei que obrigue a autoridade govemamental o
prefeito, o govemador do Estado, a agir no sentido
de atender esse menor.

Vejam bem que temos uma oportunidade ago
ra muito importante, muito grande, para trabalhar
essa questão com seriedade.

Deixo a palavra franqueada a quem queira co
mentar o assunto e como vamos estabeleceressa
sistemática, a fim de que aos Srs. Constituintes
seja assegurado tempo para apresentar suas pro
postas.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, por uma questão de ordenação dos nossos
trabalhos, em primeiró lugar, acho que deveria.
~ selecionar os temas a serem debatidos. Já
CH.MIllOSalgumas sugestões, mas é possível que
essas sugestões enumeradas não sejam ainda
completas para abranger todos os aspectos atí
nentes a esta Subcomissão. Então, em primeiro
lugar, acho que seria _corweniente cada membro
da Subcomissão mencionar esses temas e nós
orglnizarmos uma listagem dos temas a serem
debatidos. Em segundo plano, definiríamos as
datas e os horários que esses assuntos viessem
a ser discutidos, ainda a discussão a nível da Sub
comissão, para que cada um se preparasse, para
que ;ada um re~sse o material disponível, suo
gestões, como muíto bem foi colocado pelo nos
so companheiro, no sentido atéda Subcomissão
of~r~~sub~diosa esse estudo, com algum ma
terial disponível, etc. Fixadas essas datas cada
um já traria especificamente naquele dia~ deba
te 8!suas opiniões a respeito ~Ie tema espe-

cificado, isso sem prejufío da segunda parte dos
trabalhos que seria de OIlVirmos autoridades e
entidades a respeito desse tema.

O SR. CONSTITUINTE IBm FERREIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra. (Assentimento da
Presidência.)

Apenas uma sugestão. Acho que poderíamos,
para ordenar ainda mais, fazer o nosso crono
grama, agora; dia tal vai ser Isso, etc, até porque
há~guns componentes da Subcomissão que po
derao ter alguns problemas, uma viagem. E, na
medida em que se tem o cronograma, o Consti
tuinte já sabedos seus compromissos. Faríamos
primeiro o cronograma. Em seguida, faríamos
a seleção dos temas e estabeleceríamos as datas.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas esse
cronograma já não seria em cima desses temas?

O SR. CONSTIT()JNTE 1BE:Rt: FERREIRA 
Acho o contrário: primeiro, o cronograma, os dias
que vamos discutir, o dia que as entidades virão
depois colocaremos. '

O SR. CONSTITOINTE ROBERTO AUGUSTO
- Sr. Presidente, peço a palavra. (Assentimento
da Presidência.)

Isso que estamos conversando vem ao encon
tro daquilo que propus aqui, na última reunião.
Hoje é segunda. A Subcomissão tem 19 compo
nentes e, pelo que vejo, nunca vamos ter aqui
os dezenove. Mas, felizmente, estou verificando
a assiduidade e um bom grupo. Voufazer o traba
lho que propus na última reunião. Gostaria que
aqueles que estão participando fizessem um tra
balho sobre o planejamento familiar, a formação
da família, a dissolução da família, a capacidade
do menor, o idoso, fizessem um trabalho sobre
esses te~as principais e trouxéssemos aqui, por
que há dlverqêncías sobre o divórcio, sobre pena
de morte e que trouxéssemos esse trabalho já
pronto, cada um de nós, corno foi colocado pelo
Relator, nesta manhã e marcássemos na volta
o debate logo nas primeiras reuniões: antes d~
ouvirmos, por exemplo, entidades civis.

O SR. CONSTITUINTE 1BE:Rt: FERREIRA 
Isso vai facilitar muito. O dia 21, por exemplo,
vai ser de debate interno da Subcomissão. Aí,
vamos para a segunda fase. Nesse dia 21 vai
ser debatido a natureza da família, etc. Escolhe
riamos o expositor e todos nós poderíamos nos
preparar para discutir, para debater o assunto.
Cada expositor escolheria o assunto que melhor
lhe interessasse.

A SRA.CONSTITOINTE EUNICEM1CHILES
Eu gostaria de dar uma sugestão. Poderíamos
marcar esse terna principal depois de ouvirmos
a sociedade cívil. Por exemplo, a questão de plane
jamento familiar poderia ser discutida logo após
termos ouvido aqui a entidade que pudesse nos
trazer esclarecimentos, subsidios; porque se dis
cutimos antes e ouvimos uma entidade depois,
talvez tenhamos que reformular o nosso pensa
ment? Então, deveríamos ouvir primeiro, para
depoís fazermos a nossa reunião intema, já abas
tecidos por essas informações; a CNBB, na ques
tão de divórcio, por exemplo, porque em função
daquilo que eles irão expor talvez formulemos
o nosso pensamento definitivo.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Estíve fa
zendo um apanhado e teremos, em princípio, sem

falar em reuniões extraordinárias, os seguintes
dias de reuniões: 14/4, 21/4, 22/4, 23/4, 27/4,
28/4, 29/4, 30/4, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, e 11/5 a apre
sentação do parecer. Portanto, teríamos 12 dias
úteis. sem contarmos eventuais reuniões extraor
dinárias aos sábados e domingos.Àssextas-feiras,
não temos reunião, pelo menos na parte da' ma
nhã, porque é reunião plenária. Não estou contan
do aqui as sextas-feiras, quando, eventualmente,
poderemos ter reunlões à tarde. -

O SR. CONSTITOINTE PAULOMARQLIES 
Quarta, dia 15, V.Ex' não está contando?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Quarta
dia 15, eu não estou contando. São os dias 14:
21, 23, 27, 28, 29 e 30 de abril; 4, 5, 6 e 7 de
maio.

Dia 11 é a apresentação do relatório com o
anteprojeto.

Então, acho que poderemos programar dentro
desse roteiro, de acordo com a sugestão da ilustre
Constituinte Eunice Michiles,esses temas que de
veremos debater. Acho que aqui, até por uma
questão lógica, nós deveríamos distribuir esses
temas dentro de uma seqüência, de acordo com
o desenrolar, porque alguns desses temas têm
repercussão no outro. Por exemplo, se nós fala
mos no planejamento familiar, isso vai ter resul
tado sobre a questão da proteção ao menor. En
tão acho que nos restaria, agora, encaixar, dentro
desses dias, os diversos temas que deverlamos
tratar.

O SR. CONST!T()JNTE PAULOMARQUES 
Sr. Relator, V. Ex' me permite? Ainda a propósito
da colocação que fez a eminente Constituinte Eu
nice Michiles, é claro que essas colocações que
~rão feitas aqui pelas diversas entidades especia
lízadas, no .debate, na. questão .do .menor e do
i~oso, nos interessam muito, porque vão nos sub
sldíar a cada vez que aqui tivermos a oportunidade
de participar de algum debate, de alguma reunião.
Agora, o que me preocupa, é a questão do calen
dáf!o, porque sabemos, por exemplo, que são
vánas subcomissões e são vários os interesses
de diversas entidades. Por falta de tempo, por
escassez de tempo, aqui nós talveztenhamos difi·
culdade em, por exemplo, convocar, vamos su
por, a CNBB para vir no próximo dia 14 ao plená
rio da Subcomissão do Menor e do Idoso. Muito
bem! Admitamos que ela já tenha um compro
mísso com a Subcomissão de Comunicação e
Informática e não possa vir naquele dia. Nós não
poderiamos desde já, uma vez que estamos aqui
elaborando esta programação, fazer uma reserva,
quer dizer, uma entidade que já estivesse engati
lhada para ser convocada para aquele dia, a fim
de que possamos ter também a certeza de que
se não vier uma, virá a outra. O tempo urge e
nós estamos .brigando aqui, exatamente, contra
esse calendáno. Nós estamos programando uma
~rie de d~bates, mas sabemos que as eventua
lidades existem e que cada entidade dessa tem
interesse em participar dos debates não só nesta
Subcomissão, mas em várias outras, onde estão,
também, interesses seus.

O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) -Muitobem!
Acho que o trabalho é de certo modo penoso
nesta fase, quando estamos buscando caminhos.
Lamento que não tenhamos aqui um quadro de
giz, porque a minha deformação profissional de .
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professor... Já olhei aqui umas quatro vezes para
ver se tinha um quadro para escrever. Mas eu
listei aqui alguns temas e acho que nós podería
mos talvez insistir um pouco em definir esses
temas Em segundo lugar, a distribuição desses
temas de acordo com o calendário. Então, vejam,
por exemplo, enumerei aqui nove temas que inte
ressaríam à Comissão. Então vêm:

1) natureza da sociedade conjugal;
2) planejamento familiar;
3) dissolução da sociedade conjugal;
4) proteção à gestante, à mãe e à família;
5) proteção e assistência ao menor; e
6) sistema de adoção;
7) exercício do pátrio poder;
8) responsabilidade penal do menor;
9) proteção ao idoso.

São meras sugestões para debate. Não sei se
esses nove temas completariam toda a gama de
preocupações da Subcomissão. Eles estão colo
cados aí dentro de uma certa lógica. Acho que
na discussão desse tema o primeiro aspecto é
a natureza conjugal, depois, como essa sociedade
conjugal se comporta diante do problema da fa
mília, do tamanho da família, da composição da
família, o planejamento familiar. Depois, na hipó
tese da dissolução da sociedade conjugal, um
ponto que acho muito importante, porque vai re
fletir em todo o desdobramento da sociedade,
que é a proteção à gestante, à mãe, na fase inicial
do nascimento do filho, e à família como ente,
para que a criança tenha um ambiente adequado.
O problema de quando a família não completa
esse processo e de que forma a sociedade deve
proteger e assistir ao menor. O problema da ado
ção, acho que é uma questão importante dentro
dessa questão. O exercício do pátrio poder, até
como um desdobramento da ação familiar, a res
ponsabilidade penal e civildo menor e, finalmente,
o problema da proteção ao idoso.

Isso é um mero roteiro e gostaria muito que
pudesse ser completado, porque isso é um exer
cício para efeito de discussão.

Só para completar: dentro dessa preocupação,
nós teríamos, por exemplo, no dia 21 de abril,
já fixaríamos, aqui, a discussão do tema número
um.

Mas, aí, dentro da sugestão da Constituinte Eu
nice Michiles,nós poderíamos, primeiro, ter a pre
sença de entidades da sociedade civil, digamos,
no período da manhã. E, no período do fim da
tarde, a partir das 17 horas, já que estã sendo
previsto esse horário para as reuniões da Subco
missão, nós voltaríamos aqui para a discussão
do tema por parte dos integrantes da Subcomis
são.

Depois de defínídos, nós encaíxariamos os te
mas.

O SR. CONSTITUINTE 1BERt: FERREIRA 
Vamos definir os dias para eles virem cá?

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Sim. Acho
que seria 21, 22 e 23, aquelas datas que men
cionei anteriormente.

o SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES 
Mas, aí, insisto naquela questão. E quando nós
convidarmos a entidade e ela não puder vir?

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Nós vamos
~stabelecerentendimentos prévios com essa enti-

dade, para saber o dia que ela vai poder estar
aqui. Se houver alguma inconveniência, nós re
manejaremos esse calendário. Digamos que uma
entidade ou uma autoridade - e faço questão
dessa distinção porque, às vezes, não encontra
mos uma entidade interessada ou disponível, mas
temos uma alta autoridade, uma pessoa especia
lizada no assunto. Só a título de exemplo: na ques
tão do planejamento familiar, nós temos uma figu
ra, hoje, que é nacionalmente conhecida por suas
preocupações com esse tema, que é o Professor
Elsimar Coutinho. Então, podemos não ter uma
entidade que cuide desse assunto, mas temos
pessoas que estudam, que se debruçam sobre
o assunto e isso interessa à Subcomissão...

O SR. CONSTlTGlNTE IBERÊ: FERREIRA
Mesmo porque nós poderemos ouvir mais de
uma entidade por dia. Se uma não vem, outra
pode ocupar esse espaço.

O SR. CONSTITUINTE PAULOMARQUES 
Sim, essa foi a sugestão que fiz, porque, senão
corremos o risco de, por exemplo, V.Ex"se deslo
car do seu Estado de origem e chegar aqui e
não ter a entidade para a qual veio preparado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas,
aí, a Presidência entraria em contato anteriormen
te com essas pessoas, para já definirmos esse
calendário de atuação dentro do possível. Haven
do alguma modificação, então, a Subcomissão
seria notificada previamente para haver um rema
nejamento.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES
Gostaria de fazer duas colocações. Primeiro, qual
quer Constituinte aqui poderá sugerir nomes de
pessoas ou entidades para virem professar, tam
bém, seus pontos de vista na Subcomissão.

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Exatamen
te. E, dentro da sistemática que o Presidente se
referiu no início, nós não devemos fazer convites,
mas esperarmos que as entidades ou pessoas
busquem a Subcomissão. Mas nós podemos in-o
duzi-las.

O SR. CONSTlTGlNTE PAULOMARQUES 
Acho que deveria ser o contrário, se me permitem
a franqueza, porque se nós formos esperar que
tomem a iniciativade vir,atépara instrumentalizar
essa comunicação fica dificil. Gostaria, Sr. Presi
dente, de colocar uma questão, se V.Ex"me per
mite: que cada Integrante dessa Subcomissão pu
desse, se não agora, mas na próxima reunião,
já sugerir nomes de entidades ou pessoas a que
pudesse a Subcomissão se dirigir para efetuar
o convite, porque tenho impressão de que, em
face da grande turbulência em que vive a Assem
bléia Nacional Constituinte - e isso aqui é enor
me, há um País enorme, onde há pessoas expres
sivas em vários pontos deste País, que poderiam
vir aqui. Mas gostaria de apenas para esclarecer
a profunda questão, se eu quiser convidar, por
exemplo, uma pessoa da Paraíba ou do Rio Gran
de do Sul, de que forma nós poderíamos efetivar
esse convite? A Subcomissão assumiria o trans
porte dessa pessoa para cá?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Esta
é que é a dificuldade. procurei o Presidente Ulys
ses Guimarães para colocar essas preocupações
e ele declarou que nós não dispomos de verba.
Não foram estipulados recursos para esse tipo

de custeio. Se nós convidamos, nós temos que
dar o banquete, não é? Nós temos que garantir
a passagem para essa pessoa, ou pessoas e ga
rantir hospedagem. Essa é a dificuldade que te
mos, a não ser que a19U"1 Constituinte quisesse
trazer por sua própria conta. Pretendo fazer isto
com uma pessoa especializada do meu Estado,
mas vou dar passagem, hospedagem, levá-Ia para
casa, para termos oportunidade de ouvi-Ia aqui.

O SR. CONSTITUINTE IBERJ:: FERREIRA 
Queria apenas deixar registrado o meu protesto.
Nós estamos fazendo uma Constituição, preci
sando ouvir as lideranças dos segmentos mais
importantes do País. Quanto dinheiro, se gasta
com coisas supérfluas! E, num momento como
esse, Sr. Presidente, nós não temos disponibi
lidade para trazer uma pessoa, uma autoridade,
um estudioso, sobre determinado assunto, para
colaborar na feitura de uma Constituição. E la
mentável.

O SR. PRESIDNErE (Nelson Aguiar) - Está
registrado o seu protesto e eu o levarei ao Presi
dente, porque esse protesto também é meu.

A SR' CONSTITUINTE EUNICE M/CHlLES
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não.

A SR' CONSTITUINTE EUNICE M/CHlLES
Além desses temas, existem outros temas que.
embora não sejam diretamente da ação da nossa
Subcomissão, mas que têm muito a ver. Por
exemplo, eu me referiria à questão da comuni
cação. Nós não desconhecemos a influência que
têm a televisão, os jornaís, as revistas, sobre a
formação da família. Quem sabe nós produzi
ríamos um documento, uma sugestão, para man
darmos à comissão competente, sobre esse as
sunto que tem uma influência direta na formação
moral da nossa família.

Outro tema que lembraria também - tenho
inclusive um trabalho, se me permitissem, depois,
modestamente, trazê-lo ao conhecimento da Sub
comissão, a respeito do menor abandonado, onde
listamos diversas sugestões no sentido do País
se mobilizar para fazer alguma coisa, eu sugeriria
a convocação da mulher para um serviço civil,
a exemplo do homem no serviço militar e usar
essa mão-de-obra preciosa, para, quem sabe, ten
tar resolver o problema do menor abandonado.
Agora, não é um tema da nossa Subcomissão,
mas seria um tema a ser, quem sabe, estudado
aqui e, depois, sugerido ou produzido como se
fosse trabalho desta Subcomissão para a Subco
missão competente como sugestão de alguma
coisa que diz, direta ou indiretamente, respeito
a esta Subcomissão. São assuntos correlatos.

Lembraria mais o seguinte: a questão das cre
ches. Não cabe aqui nesta Subcomissão?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Cabe,
sim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES
Sr. Presidente, eu dialogava aqui com o colega
Iberê Ferreira, do Rio Grande do Norte, se podería
mos insistir nesta questão das entidades e pes
soas que para aqui virão. Nós não podemos, sim
plesmente, registrar a nossa indignação e o nosso
protesto pela falta de recursos desta Casa, como
muito bem colocou o cólega Iberê que encontra
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vou
fazer uma sugestão. Os Srs. Constituintes apre
sentem as suas sugestões em termos de nomes
e entidades que deverão ser ouvidas.

Para amanhã, nós teremos nova reunião, a fIm
de que neste penodo-não vou passar este peno
do de feriados em Casa, vou ficar aqui à dispo
sição desse assunto - eu possa dispor de tempo
suficiente para fazercontato com essas entidades
e com aqueles que possam facilitara vinda destas
pessoas a esta Subcomissão.

Fica, assim, feita a sugestão no sentido de que .
amanhã os Srs. Constituintes apresentem a rela
ção de entidades ou de personalidades que pos
sam contribuir conosco no nosso trabalho.

Que não seja restrito, amanhã, Sr. Presidente,
se me permites porque, de hoje para amanhã eu
acho que é um período muito curto, mas acho
que se a Mesa pudesse estar disponível para os
nomes que pudessem, até o final da semana ou
da outra semana, serem trazidos aqui. •

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
eu estou preocupado com o calendário para que
no pr6ximo dia 21, nessa reunião, n6s então fixe
mos o calendário porque nós jâ saberemos quais
as pessoas que poderão vir, quando é que pode
rão estar aqui. De acordo com esta disponibi
lidade de tempo das pessoas n6s então façamos
o nosso calendário.

recursos e alternativas para colocar em prática
programas quando quer, para mandar parlamen
tares ao exterior, para fazer viagens que ficam
diante da opinião pública, às vezes, muito mal.
Nós, aqui, não somos especialistas no assunto.
Cada um de n6s tem uma atividade diferente,
embora sejamos sensíveis ao problema que
abrange a Subcomissão do Menor e do Idoso.
Então, gostaria de sugerir, não sei se os colegas
queaqui estão aprovariam esta idéia, de que esta
Subcomissão pudesse estudar alternativas para
a necessidade gritante de ter pessoas que virão
expor os seus conhecimentos, os seus pontos
de vista. Já que esta Subcomissão não dispõe
de recursos, de dinheiro, não dispõe de passa
gem, não dispõe de hospedagem, se não seria
de bom alvitre tomarmos a iniciativa de firmar
convênios com os Governos de Estados, por
exemplo, para que, a partirdo momento que tivés
semos que trazer do Rio Grande do Norte um
especialista que o Constituinte Iberê Ferreira tives
se interesse de trazer para cá, se a secretaria ligada
-a assunto não poderia mobilizar-se, mandando
o convidado para cá, para que o Governo do Esta
do-que também tem interesse que este Consti
tuinte delibere e dê solução a certos e determi
nados casos e dramas que afligem a todos n6s.
Então, as Secretarias de Estado, dos Governos
estaduais; que mobilizam recursos à vontade em
tomo disso, a elas poderia ser feito um convite
para ser firmado um convênio para, não somente
desta Subcomissão, como de outras, que no mo
mento em que tivesse que convidar uma persona
Iidade do meu Estado para vir aqui, esta Subco
missão emitiria essa solicitação para que ela se
incumbisse de enviâ-Io para cá, dando todos os
recursos de passagens e hospedagens.

O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) - Os primei
ros nos dias 21, 22, 23. Quer dizer os temas...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Bom,
ainda a respeito deste temário eu queria fazer
alguma sugestão.

Onde se lê: Proteção e Assistência ao Menor,
eu gostaria de colocar uma coisa mais forte, "dos
direitos e obrigações ao menor ou direitos e deve
res, porque aqui n6s...

O SR. CONSm(JJNTE PAULO MARQUES 
Poderia repetir, Sr. Presidente, por favor. Substi
tuiria qual tema, aqui?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Os Di
reitos do Menor que substituiria Proteção e Assis
tência ao Menor. Nós colocariamos o Direitopor
que aí aqui caberiam as funções do pátrio poder,
aqui caberia, por exemplo, a idade penal, tudo
numa temática só. A idade para o trabalho do
menor, caberia a adoção etc.

Eu quero lembrar a pesquisa que fizemos em
outras Constituições de outros países, e que deu
para observar alguns aspectos importantes. Por
exemplo, a Constituição da União Soviética, que
é sintética, tem apenas 164 artigos, ela é analítica,
quando ela trata desse aspecto, porque ela faz
referência até a subsídios às famílias numerosas;
ela faz referência a subsídios aos idosos; ela fala
em rede comunitária de creches e de outras for
mas de infra-estrutura comunitária. Eu acho que
este aspecto aí é muito importante.

Eu penso que nesta questão da família e da
criança, n6s temos oportunidade, agora, de fazer
um texto sucinto, em termos de princípio e de
lutarmos por ele até na derradeira instância da
elaboração constitucional.

Eu acho que a expectativada sociedade é muito
forte, com respeito a essa questão.

Eu tenho percorrido o País todo com o Presi
dente da FUNABEM, fiz debates, mais ou menos,
183 debates, com universitários, com entidades
etc. e a convivência que temos na área, a cada
dia que passa, aumenta a nossa indignação. Eu
fico indignado, revoltado. Eu acho que a Nação

_ que abandona a sua infância perdeu o respeito
a si mesma. Há um pensamento orientaI que diz
assim: "Mostra-me como é tratada a criança do
teu País que eu julgareio caráter do teu soberano".

Se fôssemos adotar esse tipo de conceito em
relação à sociedade brasileira,n6s seríamos julga;
dos de uma forma muito dura, pela situação em
que se encontra a infância do nosso País e n6s
então dizemos: não é por falta de recursos. Se
temos aqui a 8' economia do mundo capitalista
a criança está abandonada não por falta de re
cursos.

A Professora Eunice Michiles, Professora Cons
tituinte, referiu-se aos assuntos correlatos. Veja
mos bem, a questão da prostituição infanto-ju
venil. O que está ocorrendo no Brasil hoje a res
peito deste assunto é uma coisa muito grave. Eu
mostrarei aqui uma pesquisa que fizemos em Be
lém do Pará. A FUNABEM, o Juizado de Menores
e a Equipe da Primeira-Dama daquele Estado,
para conhecermos a situação da prostituição in
fanto-juvenil, em Belém. Encontramos quase 30
mil meninas, na faixa etária de 11 a 15 anos,
vivendoda prostituição comercializada.Se a coisa
está acontecendo com o menor é gráve, muito
mais grave é com a menina pela pr6pria natureza
da sociedade brasileira.O menino vai para a rua,

- disputa a vida, forma quadrilhas, se defende. A
menina está sendo arrastada silenciosamente pa-

ra a área da prostituição.Vamos pensar, por exem
plo, na questão da literatura que informa a imora
lidade que está aí.

Qualquer criança vai a uma banca de jornal
e compra revistas que não informam, não edu
cam, não orientam, não instruem, não colocam
no civismo, na consciência da criança, apenas
satisfazem o interesse de quem comercializa
aquele lixo.E quero dizer:eu não viisso nos países
que conheci. Países capitalistas,como os Estados
Unidos da América isso não existe, Já eles têm
leis para essas coisas. Aqui, esta imoralidade é
aí colocada à disposição da criança e ela se utiliza
disso com toda a facilidade.

Aquestão da exploração do trabalho dacriança,
principalmente na área rural, o garoto, o menor
"bóia-fria",como é que ele vem sendo explorado
na sua tenra idade. Estes aspectos todos tem a
ver com o direito do menor, embora não possa
mos especificamente no trabalho desta subco
missão sobre laborar este assunto, mas n6s temos
como influirno trabalho de outras subcomissões.
E a observação que a ConstituinteEunice Michiles
fez é muito importante. N6s temos uma oportu
nidade de oferecer subsídios ao debate em outras
comissões e temos também oportunidade em
comparecer lá, para expor esses assuntos, para
defender estas idéias e estas posições.

ASRA.CONSmUINTE RITA CAMATA- Ou
tra coisa grave também, que até uma revista se
manal traz nesta semana, é o problema do tóxico.
A exploração destes menores a partir de 6, 7,
8 anos, como traficantes, como uma maneira
mais fácilde vender e de passar sem que a legisla
ção puna e tenha maior controle sobre essa ação.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Muito
bem!

Vamos ver como é que ficou essa temática.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - (Fora do
microfone. InaudíveI.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Diante
dos temas, acho que está dentro de um desses
itens, talvez nesse de proteção à gestante, à mãe
eàfamília.

Esse temário n6s podemos, na correspondên
cia que nós vamos manter, no contato que n6s
vamos manter com essas entidades n6s podere
mos lembrar a ela de que esse temário está sendo
colocado para a discussão.

O SR. CONSmUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Sr. Presidente, sobre o convite às autoridades,
eu pertenço a um segmento, outros aqui perten
cem a outros e n6s não temos aqui, como eu
disse em outra oportunidade, uma entidade for
mada. É difícil. Por exemplo, a CNBB, a FUNA·
BEM, a LBA e outras organizações podem ser
ouvidas aqui. Porém, o segmento evangélico ao
qual pertenço não tem um 6rgão que o repre
sente. Então, devido às dificuldades financeiras,
e pelo fato de essas entidades não terem quem
as represente, sugiro que convidem duas ou três
pessoas para aqui comparecerem.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Acho boa
a sugestão. Haviaaté conversado a esse respeito
com o Sr. Presidente. Penso que poderíamos,
aqueles que são evangélicos, depois se reunirem
para o estabelecimento de uma pauta das pessoas
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que devem ser convidadas. Acho que isso resol
veria a questão.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Por exemplo, lá na região do Rio de Janeiro,
eu conversaria com alguns colegas e convidaria
uma liderança. Assim também lá no Sul, no Norte,
etc.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Talvez pu
déssemos, depois, nos reunir e estabelecer um
consenso. Ficaria então a temática geral dividida
em oito itens, com essas sugestões todas apre
sentadas. Agora, incluindo essa sugestão do Presi
dente, em que há um item mais abrangente intitu
lado "Dos Direitos do Menor". Então fizaqui uma
refusão desse tema. Seriam esses os temas:

1. Natureza da sociedade conjugal
2. Planejamento familiar
3. Influência dos meios de comunicação na

vida familiar. .

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
(Inaudível. Fora do microfone.)

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Podere
mos debater, e o que não couber especificamente
no item, poderemos, como Comissão, submeter
ou ao Relator da Comissão Temática, ou ao Plená
rio, se for o caso, para ser redistribuído a outra
Subcormssão.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Este tema é sobre a influência dos meios de co
municação na vida familiar?

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Exatamen
te.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
O tema rr 5 é de proteção à gestante e à criança?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não,
é proteção à gestante, à mãe e à família. Há aí
um problema de natureza técnica que não sei
responder, por isso coloquei as duas expressões.
Não sei se a gestante já é considerada mãe, ou
se nesse termo só depois do nascimento do filho.

Neste item 6, "Dos Direitos do Menor", entraria
o problema da responsabilidade civil do menor;
exercício do pátrio poder; o problema dos tóxicos,
que já está de certo modo indicado nessa respon
sabilidade civil do menor.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - O tema
n° 8 é o problema da proteção ao idoso.

Naturalmente, como alguns desses temas têm
mais conteúdo, são mais abrangentes, teríamos
a seguinte divisão, no nosso calendário:

No dia 21 de abril teríamos a discussão do
tema n° 1, "Natureza da SociedaclPConjugal".

A SRA. CONSTITUINTE RITA CAMATA
(lnaudível. Fora do microfone.)

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - É no pri
meiro item "Natureza da Sociedade Conjugal".
O tema n- 2, que é um tema mais polêmico,
compreenderia dois dias de debates, dias 22 e
23 de abril. É o problema do planejamento fami
liar. Este é um tema mais polêmico. O tema n°
3 ficaria para o dia 27 de abril.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
acha V. Ex" que o aborto caberia neste tema do
planejamento familiar?

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
(Inaudivel. Fora do microfone.)

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sim! O
tema n° 4 ficaria para o dia 28 de abril. Repetindo:
o tema rr 2 ficaria para os dias 22 e 23 de abril.
Para o dia 27 de abril ficaria o n° 3, influência
dos meios de comunicação. No dia 28 de abril
ficaria o tema n° 4, "Dissolução da Sociedade
Conjugal", nesse dia, naturalmente, convidaría
mos o Constituinte Nelson Carneiro. No dia 29
de abril debateríamos o tema n° 5. Para o tema
n° 6, como é bastante abrangente, destinaríamos
três dias, 30 de abril, e 4 e 5 de maio, sobre
o Direito do menor. No dia 6 de maio debate
ríamos o tema no 7, Sistemas de Adoção, e final
mente, no dia 7 de maio o tema n° 8, a questão
do idoso.

É evidente que neste calendário há alguma fol
ga. Por quê? Em primeiro lugar, é possível que
nesses dias aprazados não consigamos esgotar
o assunto e então teríamos ainda a possibilidade
de reuniões extraordinárias aos sábados e domin
gos. Numa outra hipótese, teríamos reuniões ex
traordinárias no mesmo dia, de acordo com os
trabalhos da Constituinte Parece-me que esse ca
lendário teria alguma flexibilidade para as adapta
ções que venham a ocorrer ou sejam necessárias.
É a sugestão de sistematização de nossos traba
lhos, que acho que cabe uma discussão.

A SRA.CONsmU[NTE RITACAMATA-Gos
taria de fazer uma observação no que diz respeito
à sugestão da nobre Constituinte Eunice Michiles,
de ouvirmos uma sessão as entidades que seriam
convidadas e na outra debatermos sobre aquele
temário. Não teríamos, com esse calendário, a
disponibilidade de fazermos esse trabalho, porque
só temos um dia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nobre
Constituinte a sugestão que está sendo apresen
tada é que às 12 horas e 30 minutos, que repre
sentaria o prazo regimental para o encerramento
da reunião, nós não a encerraríamos, apenas a
suspenderíamos, e, a partir das 5 horas da tarde,
nos reuníríamos novamente para discutirmos 05
temas que fossem debatidos pelas entidades.

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Tudo indi
ca, com esta sugestão que foi apresentada na
reunião dos Relatores e Presidentes, que natural
mente ainda vai ser objeto de deliberação do Ple
nário, as reuniões plenárias, nesse período, seriam
reduzidas, até porque não existe ainda matéria
constitucional a ser votada. Há uma sugestão no
sentido de reduzirmos as sessões plenárias nesse
período, de tal forma que possam ser encerradas
às 17 horas. E das 17 horas às 20 horas, as subco
missões e comissões se reuniriam novamente,
me parece que ordinariamente, até porque nesta
minuta que a Mesa tem distribuído às diversas
comissões para o ordenamento dos trabalhos das
Comissões, já ,existe, inclusive, esta previsão de
duas sessões diárias, uma às 9 horas e 30 minutos
e outra de 17 às 20 horas.

Aí, daria perfeitamente para atendermos a essas
sugestões. Na parte da manhã nós ouviríamos
as entidades e, no fim da tarde, na sessão iniciada
às 17 horas, nós teríamos, então, a possibilidade
de debater.

Isso facilitaria, inclusive, no caso de um assunto
que a sessão da manhã não esgotasse, por exem
plo, as autoridades ou as entidades convidadas.

Nós poderíamos prorrogar esses depoimentos
para a sessão da tarde e termos uma oportu
nidade, também, do debate a respeito das suges
tões e das opiniões de cada Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Outro
assunto?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Acredito, Sr. Presidente, s6 por uma questão for
mai, que devêssemos aprovar ou não este calen
dário, para que a Presidência, inclusive, já come
çasse os contatos com relação às entidades refe
rentes a esses temas 1 e 2.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
havendo quem queira discutir o assunto, damos
o silêncio como sinal de aprovação.

O SR. CONSTITUINTE IBERt: FERREIRA 
Acho que nós recebemos uma convocação para
uma reunião do Congresso, dia 22. Essa reunião
é que vai tentar compatibilizar o horário, diminuir
o horário da sessão?...

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Permi
ta-me, prezado companheiro, esta reunião do
Congresso é apenas para aprovar as modificações
regimentais do Congresso Nacional. Quer dizer,
como o Regimento Comum, que pauta os-traba
lhos do Congresso Nacional, prevê a realização
de sessões diárias e essas sessões não estão se
realizando, como a Câmara fez no sentido de
manter as suas reuniões ordinárias apenas às se
gundas-feiras e o Senado também já adaptou seu
Regimento, há necessídade de o Congresso tam
bém adaptar o seu Regimento a essa nova situa
ção. Essa reunião é que está sendo convocada
para o dia 22.

A Constituinte nas suas sessões plenárias, natu
ralmente vai apreciar algum projeto de resolução,
no sentido de modificar, temporariamente, o ho
rário de funcionamento das sessões plenárias.

Sr. Presidente, já que este calendário está apro
vado, preliminarmente, naturalmente sujeito às
modificações necessárias, quero fazer duas su
gestões à Comissão com referência ao tema no
2.

Há uma entidade denominada, se não me enga
no, Grupo Parlamentar de Estudos da Família,
ou nome similar, que tem tratado desse problema
do planejamento familiar. Sugiro a convocação
de quem está dirigindo esta entidade...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sedia
da onde?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Acredito
que no próprio Congresso Nacional...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ao
GEAP?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não sei
a sigla, mas tenho recebido algum material desse
grupo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O
GEAP é Grupo Evangélico...

A SR' CONSmUINTE EUNICE MlCHILES
(Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - ...de
Estudos da População.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sugiro,
também, que se convide o Professor Eisimar Cou
tinho.
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o SR. CONSm<JINTE ROBERTO A<JG<JSTO
- Amanhã vamos ter um novo trabalho aqui,
no mesmo horário. Amanhã é dia 14. Gostaria
de saber dos Colegas se vão estar aqui, que tenho
passagem marcada para hoje. Se todos vão estar
presentes, transfiro a minha viagem para amanhã,
para que tenhamos quOl1lm.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
gostariamos de contar com o apoio dos nossos
colegas, a fim de que amanhã nós tenhamos a
listagem das entidades e das personalidades que
possam estar aqui conosco para que, no decorrer
da semana, eu possa trabalhar em cima desse
fato concreto, a fim de que no dia 21 tenhamos
como elaborar um calendário das nossas ativi
dades.

A SR' CONSmrnNTE RITA CAMATA - Gos
taria de ter uma informação. Esses convites, essa

, conversa, partiriam da Presidência ou se nós tam
bém poderíamos fazê-lo.

o SR. PRESIDENlE (Nelson Aguiar) - Ficaria
mais fácil para mim, inclusive.

A SR' CONSmrnNTE RITA CAMATA - Por
que, às vezes, sendo aprovado no plenário o con
vite 11 essa entidade, ou àquela pessoa, aquele
estudiollo no assunto, talvez ficaria mais fácil se
J1Ó6 dividíssemos essa tarefa desse convite para
que todos nós participássemos, efetivamente,
cIeIse processo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A difi
culdade, Deputada Rita,é com respeito ao caIen
dfrio. Digamos que V. Ex' faça um convite para 
o ela 23 e ele faça um convite para o dia 23.

A SR' CONSmrnNlE RITA CAMATA - Não,
mas a nossa preocupação seria no sentido de
que esse calendário seria aprovado aqui em ple
nário, na sessão. Agora, o risco que nós corremos
é de fazer o convite para o dia 21 e a pessoa
ou a entidade não poder comparecer no dia 21,
podendo comparecer no dia 22. Então, haveria
o desencontro,

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Tenho
uma sugestão para acomodar essa situação, que
é a seguinte. Cada membro da Comissão, tendo
interesse de sugerir uma autoridade, ou uma enti
dade, traria essa sugestão ao plenário e a Comis
são daria poderes ao Presidente para o contato,
para a definição da data, para definir, também,
a forma de locomoção e de hospedagem dessa
pessoa, inclusive desse atendimento de que o Sr.
Presidente terá com a Mesa da Constituinte. Por
exemplo, eu dcabo de sugerir a presença do Pro
fessor EIsimar Coutinho. Não sei se ele teria o
patrocínio da Universidade Federal da Bahia, a
quem está ligado, ou de uma outra entidade, para
promover a sua vinda, a sua estada em Brasília.

Mas isso o próprio Presidente no contato com
ele, ou alguém que o Presidente delegue essa
competência, porque de repente é uma pessoa
que tem uma aproximação maior com 05 outros
membros da Comissão que facilite esse contato
e até para o Presidente facilite este trabalho, mas
sempre com a coordenação do Presidente para
evitar esse choque de datas, essa superposição,
etc... Então, acredito que isso facilitaria bastante
otrabaIho.

Dentro dessa ótica, Sr. Presidente, quero apre
sentar uma sugestão que me parece de ordem
prática, que é a seguinte.

Esta Comissão deu hoje uma demonstração
inequívoca de interese, de zelo, de preocupação
com as suas responsabilidades.

Tivemos uma reunião marcada para a qual con
távamos com a presença de companheiros que,
inclusive, tinham compromissos em seus Esta
dos, e fizeram um sacrificio e aqui estão presentes.

A reunião do dia 14, amanhã, e de quarta-feira,
dia 15, já que não temos, dentro deste calendário
aprovado, nenhum debate específico, seria ape
nas para questões de ordenamento do trabalho
da Comissão. Acho que essas reuniões se toma
riam dispensáveis; teríamos, que ainda hoje, du
rante o dia, ou talvez aproveitando a presença
dos companheiros, verificarmos, por exemplo,
que outras entidades ou autoridades deveriam ser
convidadas, para o dia 21, que é logo após a
Semana Santa,paratrazer depoimentos a respeito
da natureza da sociedade conjugal, ou nos dias
22 e 23 a respeito do tema planejamento familiar.
Isso sim, deveríamos deixar estabelecido hoje, por
uma razão de ordem prática. Se queremos con
vidar uma pessoa de outro Estado para vir a Brasí
lia, no dia 21, teremos uma grande dificuldade
de ordem prática, que se chama lugar em avião.
Quer dizer, sabemos que no longo final de sema
na muita gente sai de Brasília. No caso do Nor
deste, mais especificamente Salvador, sei que não
há a menor disponibilidade de lugares em avião,
até o dia 21; pode ser que no dia 22 tenha, mas
como teremos reunião do dia 21, para debater
o assunto "Natureza da Sociedade Conjugal", se
queremos convidar alguma entidade ou autorí
dade, teremos que tomar providências hoje, para
que essa pessoa, inclusive, programe a sua vida,
o seu calendário. Entãoacredito que com relação
às reuniões dos dias 21,22 e 23 já devêssemos
deixar aqui acertado quais as entidades ou autorí
dades que íríamos convocar. Quanto às da serna
na seguinte, a começar pelo dia 27 de abril, pode.
riamos, na reunião do próprio dia 21, aprovar
ou ouvir as sugestões, e o Presidente teria toda
a semana para esses contatos e a programação
dessas entidades que fossem comparecer a partir
do dia 27 para a discussão do tema número três,
o quatro e o cinco.

Então, diante desses aspectos de ordem práti
ca, acho que seriam inteiramente dispensáveis
as reuniões do dia 14 e 15, próximos. Os integran
tes desta Subcomissão não ficariam, entretanto,
dispensados de cuidar das sugestões, dos temas,
do debate, aproveitando para preparar-se para os
debates dos dias 21, 22 e 23.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A fllll
de facilitar nosso trabalho, gostaria de solicitar
aos Srs. Constituintes que, ao indicarem uma enti
dade ou pessoa, fizessem a fineza, tanto quanto

'possível, de indicar o endereço e telefone, a fím
de estabelecermos o contato com maior rapidez.

O SR. CONSmrnNlE IBERI FERREIRA- Sr.
Presidente, vou aqui fazer duas indicações para
que a própria Subcomissão possa definir: acho
que nesse tema de planejamento familiar seria
interessante ouvirmos pessoas estudiosas da Re
gião do Nordeste, onde o problema é mais gritan
te. Tenho duas sugestões, não sei se os colegas
aceitarão - estou apenas pensando alto-. W11a

seria a indicação do nome do Dr, Rubens Vaz
Costa, que é um estudioso do problema; seria
ele ou o Professor Cortez Pereira de Araújo, ex-Go
vernador. Fico à vontade, porque foi meu adver
sário, no RioGrande do Norte, e foi um dosprimei
ros Estados a fazer o convênio do planejamento
familiar, sendo o professor grande estudioso des
sa matéria. Rubens Vaz da Costa é do Ceará, e
o Professor Cortez Pereira de Araújo, do Rio Gran
de do Norte. Sr. Presidente, posso procurar saber
qual é o telefone ou o endereço, e logo mais
passarei a informação a V.Ex'

Pode haver outras sugestões, apenas, no mo
mento ocorreram-me esses dois nomes, que es
tão muito ligados a esses problemas.

A SR' CON8m<JINTE E<JNlCE MICHlLES 
(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Se não
me engano ligado ao Ministério da Justiça, então
fica fácil localizar.

O SR. CONSTffrnNTE IBEro:: FERREIRA 
Acho que a CNBB também vai gostar de falar
sobre a natureza da sociedade conjugal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Diga.
mos que uma entidade queira vir e falar sobre
diferentes aspectos...

O SR. CONSm<J1NTE IBEro:: FERREIRA 
Acho que deva ser aberto o diálogo, não podemos
ter só uma entidade abordando.

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, só mais úffiaqueStão a ser esclarecida:
qual seria o tempo que deveríamos destinar a
cada entidade ou autoridade convidada?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Até
meia hora. Eu diria até que se aparecem três
entidades ou quatro ...

O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco)-Devo men
cionar, apenas para esclarecimento, esse projeto
de normas para o funcionamento das Comissões
são sugestões emanadas da Mesa da Constituinte,
e aqui as seguintes previsões:

"Art. 9" O Presidente de cada Subcomis
são fixará as datas das reuniões destinadas
às audiências com entidades representativas
de segmentos da sociedade, cabendo ao Ple
nário da respectiva Subcomissão selecionar,
para serem ouvidas, as pessoas interessadas
e especialistas, na área de sua competência,
a fim de serem expedidos os convites."

É o que acabamos de fazer.
O art. 10. diz:

"Aos representantes de cada entidade será
facultado usar da palavra pelo prazo máximo
de 15 (quinze) minutos.

Parágrafo único. Os membros da Subco
missão poderão interpelar o orador, após a
exposição e sobre o assunto nela focalizado,
por prazo nunca superior a 3 (três) minutos.
O orador terá o mesmo prazo para responder
ao Constituinte, sendo-Ihe vedado fazer qual
quer interpelação."

O SR. CONSmUlNTE IBEro:: FERREIRA 
Melhor 30 minutos, e mais uns quinze para de
bate.
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Fica,
então, acordado o tempo de 30 minutos.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - De até
30 minutos.

O SR. CONSTITUINTE IBM FERREIRA 
Temos quanto tempo de sessão?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos
3 horas.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Podería
mos destinar os 30 minutos seguintes para debate
com aquela autoridade e, havendo uma segunda
autoridade, poderíamos ouvir três.

Sr. Presidente, estamos com todas essas nor
mas estabelecidas. Fica, então, a deliberação a
respeito da nossa próxima reunião.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Discu
timos aqui a necessidade ou não da reunião de
amanhã, a fírn de liberarmos os nossos Compa
nheiros a viajarem a seus Estados.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - De ama
nhã e quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Assim
deliberamos marcar a reunião para o dia 21, no
horário regimental.

Muito obrigado pela presença de todos. Está
encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 12 horas.)

ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na Sala 15 (quinze) do Anexo Udo Senado Fede
ral, reuniu-se a Subcomissão da Família, do Me
nor e do Idoso para a primeira audiência pública
da Subcomissão com entidades representativas
do segmento social, sob a presidência do Senhor
Constituinte Nelson Aguiar e com a presença dos
Senhores Constituintes: Eraldo Tinoco, Rita Ca
mata, Iberê Ferreira, Maria Lúcia, Eliel Rodrigues,
Aávio Palmier da Veiga, Roberto Augusto, Eunice
Michiles e Ervin Bonkoski, como membros da
Subcomissão; e os Senhores Constituintes Fausto
Rocha e Antônio de Jesus, como participantes.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos, dando como lida
e aprovada a Are da reunião anterior. Prosseguin
do,o Senhor Presidente apresentou a Dra, Comba
Marques Porto, representante da Dra. Jacqueline
Pitanguy, Presidente do Conselho Nacional dos
pjreitos da Mulher, que passou a discorrer sobre
o tema "Natureza da Sociedade Conjugal", sob
o ponto de vista do CNDM, apresentando a pro
posta elaborada por aquele Conselho à Assem
bléia Nacional Constituinte. Concluída a exposi
ção, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos
Senhores Constituintes para o assunto em debate.
Manifestaram-se: Nelson Aguiar, Aávio Palmier
da Veiga, Maria Lúcia, Rita Camata, Eliel Rodri
gues, Iberê Ferreira, Roberto Augusto, Eraldo Ti
noco e Fausto Rocha. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a participação da
Dra. Comba Marques Porto, dando por encer
rados os trabalhos, às treze horas, cujo teor será
publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião, a realizar-se

. dia vinte e dois de abril, às nove horas e trinta

minutos, com a seguinte pauta: depoimento e
debate com a entidade "Movimento Pró-Vida de
Brasília" sobre o tema "Planejamento Familiar".
E, para constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fonse
ca, secretário, lavrei a presente Ata, que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Nelson Aguiar, Presi
dente.

AfYEXOÀ ATA DA4'REUNIÃO, ORDINA
RIA, DA SUBCOMISSÃO DA FAMfLlA, DO
MENOR E DO IDOSO, REALIZADA EM 21
DEABRIL DE 1987,ÀS 10:15HORAS. iNTE
GRA DO APANHAMENTO TAQ(JJGRÁFlCo,
COMPUBUCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃO, CONSTIT(JJNTE NELSON
AGUIAR.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está
presente aqui, representando o Conselho Nacio
nal dos Direitos da Mulher, convidada que foipara
debater conosco sobre a natureza da sociedade
conjugal, a Sra. Comba Marques Porto. Convidaria
S. S' a ocupar conosco um espaço à Mesa.

Consultamos os Constituintes sobre a conve
niência ou não de a ouvirmos, em caráter infor
mal, já que não temos quorum regimental para
a realização da reunião. (Pausa.)

Queremos, antes, declarar que está aberto, a
partir de hoje até o dia 8, está assegurado o espaço
para que representantes da sociedade possam
apresentar seus depoimentos perante esta Subco
missão da Família, do Menor e do Idoso. Sabemos
que ela envolve temas muito importantes, assun
tos muito importantes, muito controversos. Ire
mos tratar aqui de assuntos como: a natureza
da sociedade conjugal, o planejamento familiar,
a influência dos meios de comunicação na vida
familiar, a dissolução da sociedade conjugal, direi
tos e deveres do menor, proteção da gestante,
da mãe, da família e outros temas. Então, passare
mos a palavra à Dra. Comba Marques Porto, que
nos dará a honra e a alegria da sua exposição
nesta manhã. Mas, antes, quero avisar-lhe que
disporá do prazo de 30 minutos para fazer a expo
sição.

A SRA. COMBAMARQUES PORTO - Inicial
mente, queria dizer que me sinto muito honrada
em estar aqui, representando o Conselho Nacio
nal dos Direitos da Mulher, na pessoa de sua Presi
dente, Dra. Jacqueline Pitanguy, e também pelo
fato de pertencer a uma assessoria, a um comitê
consultivo que o Conselho criou neste momento
dos trabalhos da Constituinte para, exatamente,
dar todo o suporte jurídico necessário à defesa
das reivindicações das mulheres na Constituinte.
Faço parte, então, desse Comitê Consultivo, com
posto de oito advogados que se notabilizaram
ao longo desses anos, num trabalho específico
em defesa dos direitos da mulher, como profissio
nais e como militantes do movimento de mulhe
res, do movimento feminista.

Sr. Presidente desta Subcomissão, Constituinte
Nelson Aguiar; demais Membros da Mesa; Sras.
Constituintes; Srs. Constituintes:

Desde quando criado, o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, vem levando em todo o País
a campanha "Constituinte Para Valer Tem Que
Ter Direitos de Mulher", visando incentivar a parti-

cipação das mulheres na feitura da nova Cons
tituição.

Em permanente contato com o movimento de
mulheres, o CNDM empenhou-se em colher, de
Norte a Sul, as reivindicações formuladas através
de anos de luta em defesa da igualdade de direitos
é pela conquista da plena cidadania. Desta atua
ção, resultou a "Carta das Mulheres aos Consti
tuintes", documento aprovado num Encontro Na
cional, ao qual compareceram cerca de duas mil
mulheres representativas de grupos feministas,
sindicatos, partidos políticos e inúmeras associa
ções civis que incluem o fim das discriminações
por motivo de sexo em seus programas de ação.

O desdobramento desta campanha permitiu a
elaboração de um articulado, no qual os anseios
e reivindicações contidos na "Carta" foram tradu
zidos em propostas de texto constitucional, mate
rial que está 'sendo divulgado entre Deputadas
e Deputados Constituintes, bem como nos Esta
dos, entre as entidades representativas que, na
forma do Regimento da Assembléia, podem enca
minhar propostas a serem inseridas na Consti
tuição.

Acreditamos que participando deste momento
histórico, fomecendo às mulheres subsídios ne
cessários à melhor expressão de seus desejos
de mudança, estaremos cumprindo nosso papel
no processo de construção da democracia.

Ó CNDM sente-se honrado em contribuir com
os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
e põe-se à disposição dos Constituintes desta
Subcomissão para outros debates sobre as ques
tões pertinentes ao tema aqui tratado.

Em tomo do tema de nosso debate - a Natu
reza da Sociedade Conjugal -, desejamos trazer
aos Constituintes algumas reflexões e argumen
tos que, inclusive, justificam nossa proposição de
articulado no que conceme à família e à igualdade
de direitos no âmbito do casamento.

A Emenda Constitucional n° 1, de 1969, dispõe
que "a família é constituída pelo casamento e
tem o direito à proteção dos poderes públicos"
(art. 175).

Teoricamente, a relação de casamento se fun
damentaria no princípio da igualdade estabele
cido no texto constitucional, em seu art. 153, §
10, onde se lê que "todos são iguais perante a
lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo
religioso e convicções politicas".

Entretanto, a lei ordinária, em desacordo com
o preceito constitucional, estabelece verdadeira
discriminação à mulher casada, na medida em
que a coloca em situação de inferioridade ao atri
buir ao. homem a chefia da sociedade conjugal
(Código Civil, art. 233). Tal chefia confere ao côn
juge do sexo masculino pelo menos quatro privilé
gios: a direção da sociedade conjugal, o direito
de fixar o domicílio da família, o direito de admi
nistrar os bens do casal e o direito de decidir
em casos de divergência.

Esta estrutura básica de família definida pelo
direito vigente deve ser questionada pelo menos
em dois níveis:

10
_ adota-se um conceito de família exclu

dente, defasado da realidade e originário de discri
minações que atingem sobretudo as mulheres
nas uniões de fato - as companheiras - e os
fill10s nascidos em situações não legitimadas pelo
casamento;
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29 - a relação conjugal estabelecida pelo casa
mento fundamenta-se no conceito de poder do
homem sobre a mulher, a quem a lei atribui a
função de colaboradora do marido na adminis
tração dos interesses do casal e dos fJJhos.

Não é de hoje que se discute a necessidade
de reformulação do conceito de família até então
consagrado em nossos institutos jurídicos. Já em
1947, Nelson Carneiro levantava a voz em defesa
das companheiras, propondo a sua equiparação
às esposas nos casos de união estável compro
vada. Até hoje tal proposição não foi acolhida
por nossos legisladores.

A jurisprudência veio gradativamente preen
chendo o vazio da lei, admitindo alternativas como
a possibilidade de se obter a declaração judicial
da sociedade de fato para o fim de partilha dos
bens, nos casos de dissolução da união concu
binária.

Não obstante as conquistas na jurisprudência
e a tendência da moderna doutrina no sentido
de ampliar o conceito de familia, ainda são muitos
os entraves para que, na prática, seja eliminado
o tratamento desigual. Tome-se como exemplo
o fato de que, para obter a referida partilha dos
bens, a companheira tem de enfrentar uma ação
judicial que dificilmente dá a vitória às mulheres
que não conseguem provar sua efetiva contri
buição financeira para a aquisição do patrimônio
comum ao casal.

Urge que a norma constitucional crie um novo
patamar, aproximando o direito das transforma
ções sociais ocorridas.

O que nos indica a realidade? Há ainda quem
acredite que só há famíliase constituída pelo casa
mento, como quer a lei.

Em obra intitulada "Farnâía", Edgar de Moura
Bittencourt apresenta a estimativa de que "aproxi
madamente, metade da população brasileira
(considerada a extensa área rural) é constituída
por famílias naturais" (pág. 137).

Recente pesquisa publicada pelo Jornal do
Brasll revelou o significativo aumento de mulhe
res "chefes" de família. São situações de fato,
em que o cônjuge ou companheiro abandona
mulher e filhos ou deixa de contribuir para com
o sustento da famllia. É também cada vez maior
a incidência de mães solteiras e mesmo de mulhe
res separadas que, por opção, assumem; natural
mente, a "direção" de seu núcleo familiar.

Trata-se propriamente de questionar o conceito
tradicional de sociedade conjugal, formulado a
partir, única e exclusivamente, do pressuposto do
casamento legal ou mesmo da união estável entre
um homem e uma mulher.

Observa-se verdadeira mutação na composi
ção dos agrupamentos familiares, podendo-se fa
cilmente perceber que a famma, na sua concre
tude, extrapola o limite estreito da chamada socie
dade conjugal, fundamentada na relação afetiva
entre pessoas de sexos diferentes.

Concretamente - só fazendo um parêntese
- ocorre a separação, a mulher não se casa de
novo. Uma mulher com três, quatro filhos, ou
um primo, um parente que more junto, repre
sentam um agregado familiar. E, do ponto de
vista jurídico, até então a Constituição não consi
dera, para os fins de direito, a família sem ser
aquela fundamentada no núcleo casamento, ca
samento legal, como define a Constituição.

t:.xammando-se o direito comparado, consta
ta-se que em diferentes Constituições as referên
cias à família aparecem no sentido de consagrar
a proteção que o Estado deve a seus membros.
As Constituições de Portugal, Cuba, Polônia, Iu
goslávia e URSS, por exemplo, não qualificam
a família que ao Estado incumbe assistir.

A família terá a proteção do Estado - diz a
Constituição portuguesa, não diz que família é
essa, de que forma ela é constituída, se é por
um casamento, por união estável, enfim, não defi
ne isso.

É interessante notar que só na Constituição
portuguesa encontra-se a preocupação de ressal
tar que os pais e as mães, independentemente
do casamento, têm direito à proteção, e que a
maternidade e a paternidade constituem valores
sociais eminentes. A Constituição da República
Democrática Alemã estabelece que "as mães e
os pais solteiros são objeto de ajuda particular
do Estado Socialista". A Constituição espanhola
assegura proteção integral dos filhos, indepen
dentemente de filiação, e das mães, seja qual for
o seu estado civil.

No que conceme aos filhos, o nosso direito
ainda perpetua distinções nefastas que se origi
nam do privilégio dado à família constituída pelo
vínculo matrimonial. Só se admite o reconheci
mento dos filhos naturais e dos adulterinos após
a dissolução da sociedade conjugal anterior. Aos
incestuosos dá-se apenas o direito de demandar,
em segredo de Justiça, os alimentos contra o
pai.

A melhor doutrina juridica ainda denomina de
"espúrios" os filhos havidos de pais que não po
dem casar-se entre si - por exemplo, filho de
mãe casada com pai solteiro. Nessa hipótese, de
ve o pai registrar a criança apenas em seu nome,
constando no assentamento do registro que a
mãe é "pessoa cujo nome se omite na forma
da lei".

Aliás, sou um exemplo de mãe "cujo nome
se omite na forma da lei",porque tive um primeiro
casamento, uma separação de fato, amigável,
bastante amigável, e uma segunda união, em que
ocorreu uma gravidez antes da formalização da
separação. Não estávamos brigando; quando se
briga vai-se à Justiça; quando não se briga, não
se vai. E meu filho nasceu, e eu era casada, ainda
no casamento anterior. E meu marido não quis
fazer nenhum tipo de declaração falsa no registro.
Então, meu primeiro filho do segundo casamento
foi registrado somente no nome do pai e no cré
dito "mãe" constava "pessoa cujo nome se omite
na forma da lei".

Depois que eu me separei, legalmente, tive que
fazer uma escritura de reconhecimento de filho
num cartório, para dizer, com uma testemunha,
que eu era mãe do meu filho, e operarem-se,
então, os outros procedimentos legais e burocrá
ticos, para que, enfim, esse meu filho tivesse o
nome da mãe. Coisa mais concreta não existe,
eu era mesmo a mãe dele, e não havia possibi
lidade de reconhecimento. Então, o filho da mãe
casada, com pai solteiro, não pode ser registrado
dessa forma.

Nessa hipótese, deve o pai da criança registrar
a criança apenas em seu nome, constando do
assentamento do registro que a mãe é "pessoa
cujo nome se omite na forma da lei".

Se a mulher solteira - outra hipótese - tem
um filho com um homem solteiro, o nascimento
da criança somente constará de registro se o pai,
espontaneamente, o declarar, ou através da ação
de investigação de paternidade. Uma das mais
graves discriminações impostas à condição de
mulher diz respeito à impossibilidade de se decla
rar nascimento de filho em igualdade com o ho
mem. A Leide Registros Públicos em vigor consa
gra a hierarquia do homem sobre a mulher que,
mesmo sendo casada, só pode registrar seu filho
mediante apresentação de documento compro
batório do casamento, o que não se exige do
homem no ato da declaração. Neste domínio,
a lei inverte a verdade biológica referente à certeza
da maternidade e à presunção da paternidade.

Nosso direito deve evoluir no sentido de decla
rar, no texto constitucional, a plena igualdade en
tre o homem e a mulher, no que diz respeito
ao registro de filhos, garantindo o direito de decla
ração da paternidade e da maternidade, indepen
dentemente do estado civildo pai e da mãe.

O Código Civil português dá'à matéria, notável
tratamento quando garante à mulher casada in
clusive o direito de declarar nascimento de filho
havido fora do casamento (art. 1.832 do Código
Civil Português) bem como, quando adota a ação
pública de investigação de paternidade, principio
que incluimos em nossa proposta, condicionada
à representação da parte interessada.

Corno afirmamos na justificação do articulado
proposto (documento em anexo), o direito ao no
me, à declarção da maternidade e da paternidade
é inerente ao cidadão. Nosso direito deve, portan
to, eliminar a odiosa distinção, discriminação pro
priamente dita, entre os filhos, quanto à legitimi
dade, reparando-se assim arraigada injustiça ori
ginária de tantos traumas e conflitos.

No que tange ao casamento legalmente consti
tuído, como já vimos acima, o Código Civil Brasi
leiro, de 1916, obedeceu naturalmente ao prin
cípio constitucional da Carta de 1891 que, pelo
§ 2° do art. 72, limitava-se a afirmar de forma
geral o princípio de igualdade de todos perante
alei.

Pela primeiravez, em 1934, o Constituinte brasi
leiro demonstra sua preocupação pela situação
jurídica da mulher, proibindo expressamente
quaisquer privilégios ou distinções por motivo de
sexo.

Embora a Carta de 34 tenha destrinçado esse
principio da igualdade, tomando explicita a im
possibilidade de se distinguir pessoas em razão
de sexo, mesmo assim, até 1962, pelo Código
Civil, a mulher casada era 'considerada relativa
mente incapaz, e necessitava, para todos os atos
da vida social, ser assistida pelo marido. Era equi
parada aos pródigos, siMcolas e menores púbe
res. Ainda hoje, em 1987, a mulher casada brasi
leira não possui os mesmos direitos do homem
casado. Dentre os vários artigos discriminatórios,
destaca se, além do 233, esse já ficou famoso
na nossa andança do movimento de mulheres,
porque já são, não sei quantas, mil palestras que
fizemos pela vida afora discutindo o art. 233, do
Código CiYil. Além do 233, o 380 é outro artigo
grave que confere a ambos os pais o pátrio poder,
mas ao pai o seu exercícío, Estipula ainda que,
em casos de divergência, prevalece a vontade do
marido, cabendo à mulher recorrer à justiça se
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puder ou se quiser brigar e se não puder, se con
formar à vontade soberana do cônjuge varão.

Não é de hoje que o movimento de mulheres
vem pleiteando a supressão de tal desigualdllde
que, no plano das leis, acarreta outras tantas aber
rações discriminatórias, verdadeira lesão à cida
dania feminina.

Vejamos o que decorre do princípio de chefia
estabelecido no Código Civil, no art. 233. A CLT
confere ao marido o direito de pleitear a rescisão
do contrato da mulher (art. 446), se o marido
entende que o exercício do trabalho traz algum
perigo à estrutura familiar. Inclusive a lei dispõe
de forma muito genérica sobre isso. O que pode
ser no entender do marido, esta ameaça à estabi
lidade da família, o fato de a mulher trabalhar?
Se ele tem uma ação no Fórum, por exemplo,
contra ela, se o casamento está em litígio na Vara
da Família, ele pode perfeitamente valer-se desse
dispositivo legal, para prejudicar a mulher nessa
etapa em que ela precisa afirmar-se profissional
mente, para tomar-se independente dele. Isso está
'escrito na lei com todas as letras.

O Código Comercial Brasileiro, de 1850, vigen
te até hoje, prevê a necessidade de autorização
do marido para que a mulher estabeleça atividade
comercial- art. 1°,inciso N. Esse caiu em desu
so. Também, desde 1850, já era para ter caído;
entretanto, está escrito, com todas as letras, na
lei. Porém as Juntas Comerciais não requerem
mais essa autorização para que a mulher estabe
leça atividade comercial. Acredito que um marido,
desejoso de turbar essa trilha profissional da mu
lher, poderá invocar o artigo da lei. Há toda uma
discussão se a Lei n° 4.121, de 1962, que nos
tirou da condição de sílvicolas, menores púberes,
teria revogado esses dispositivos. O entendimento
doutrinário e jurisprudencial é de que ela não revo
gou, e fica tudo entregue ao sabor da opinião
formada em juízo. Se o Juiz quiser, aplica a Lei
n9 4.121, entendendo que ela revoga, por exem
plo, esse artigo do Código Comercial. Mas, se
não quiser, nãol Então, o que se precisa é tirar
daleiordinária esses dispositivos discriminatórios.

Outro que causa absoluto espanto, quando
mencionado, é o art 35, do Código de Processo
Penal, que proíbe à mulher casada o direito de
exercer queixa-crime sem o consentimento do
marido. Por exemplo, sendo eu mulher casada,
sou estuprada na rua e preciso levar a queixa
desse crime - no caso não é um crime de ação
pública - à delegacia, preciso ter a concordância
do meu marido. Se por alguma razão ele achar
que inventei esse estupro ou que essa notícia leva
da à Polícia e, possivelmente, aos jornais lhe tira
alguma coisa em termos de sua honra ou qual
quer coisa parecida, ele me proíbe de formular
a queixa-crime. Assim, o meu direito de cidadã
em exercer a justiça, de demandar a ação penal
contra um homem que me tenha estuprado, fica
condicionado ao desejo, à aprovação do meu ma
rido - o que é um absurdo!

Nas demais normas e regulamentos que regem'
a vida civil, igualmente encontramos dispositivos
discriminatórios. Ressalte-se, porém, o avanço
obtido quanto à declaração de rendas. Hoje tor
nou-se possível o rateio, entre os cônjuges, de
alguns ou de todos os abatimentos considerados
comuns ao casal. Não obstante tal alteração, ain
da se lê no Manualde Preenchimento da Decla
ração de IRPF que "para efeito de declaração,
o cabeça-de-casal é o marido".

Acrescente-se que o conceito de chefia funda
mentado na condição de sexo determina, no pla
no dos costumes e das práticas cotidianas, o exer
cício de um poder que ultrapassa o limite de suas
atribuições legais. O cabeça-de-casal tende a as
sumir não tão-somente a direção da sociedade
conjugal, como também o controle sobre a vida
da cidadã mulher que tem como esposa.

Vwemos, assim, uma grave reversão dos objeti
vos da lei. No Brasil, a prática de violência na
constãncia das relações familiares decorre, no
plano mais abrangente, de uma educação diferen
ciada que, secularmente discriminatória, em rela
ção à mulher e que a tornou submissa ao homem;
eu me convenço de que a violência constante
na relação da família no plano mais restrito, tem
suas raízes na hierarquia inscrita na lei, a qual
transforma o marido em patrão da mulher.

A violência doméstica - coações, espanca
mentos e assassinatos cometidos por maridos
contra suas mulheres - requer medidas preven
tivas que passam fundamentalmente por uma sé
rie e profunda mudança nos dispositivos legais
que, a despeito da efetiva participação das mulhe
res em diversos setores da vida nacional, ainda
lhes conferem uma cidadania menor, em flagran
te confronto aos direitos elementares da pessoa
humana, muitos dos quais consagrados em con
venções e tratados internacionais, a exemplo do
que dispõe a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mu
lher, da ONU, de 1979, adotada no Brasil sob
a forma de lei, publicada no Diário Oficial da
União de 21 de março de 1984.

Recomendo a todos os Constituintes não dei
xem de ter em mãos, durante seus trabalhos, o
texto completo dessa Convenção que, embora
tenha sido convertida e adotada no Brasil como
lei, não operou ainda em nossa Legislação as
mudanças que, desde 1984, já poderiam ter sido
operadas.

Pela exposição da Dra. Comba Marques Porto,
vimos quanta coisa, quanta responsabilidade tem
esta Subcomissão e, especialmente, a Constituin
te, neste momento da História de nosso País, es
pecialmente pelas implicações, pelos danos que
vêm causando à vida da criança que é, em última
hipótese, um ser sem culpa.

Não é preciso dizer, mas fazemos questão de
lembrar, por oportuno que temos hoje, segundo
reportagem de O Fantástico e outros documen
tos de que dispomos, cerca de 6 milhões de me
nores que não dispõe de registro no País; 8 mi
lhões na faixa do abandono, quer dizer, conside
rados menores abandonados aqueles que, margi
nalizados pelo Estado e sociedade, se encontram
fora do vínculo familiar comunitário. Também de
acordo com as estatísticas de que dispomos, pos
to que imprecisas, cerca de 8 milhões deles, hoje,
jazem no abandono, em um universo de 36 mi
lhões de carentes.

Vejamos bem que, por trás está a questão da
família.

Sabemos que as outras Subcomissões estão
trabalhando assuntos muito importantes, mas te
mos absoluta certeza de que assuntos que têm
implicações diretas na vida da pessoa, especial
mente do ser inocente, estão sendo tratados aqui
nesta Subcomissão, e isto nos coloca diante de
uma responsabilidade máscula, diante de uma

responsabilidade enorme, que é a de oferecer à
Nação a proposta de um texto nos trabalhos de
elaboração constitucional, que represente a ex
pectativa do povo brasileiro, no sentido de atender
o direito daqueles qué hoje se encontram à mar
gem da lei.

Eu gosto muito de ler a "Luta pelo Direito".
Já o li várias vezes. Acho que esta é a hora da
luta pelo direito, quer dizer, o direito como instru
mento de consecução da justiça. Gosto de ler
o nosso livro comum, as Escrituras. Ela quase
nunca faz referência ao Direito, mas em 227 pas
sagens as Escrituras Sagradas fazem referência
à justiça, significando um atributo de Deus na
relação entre os homens.

AAssembléia Nacional Constituinte pode signi
ficar um passo decisivo para a conquista da de
mocratização das relações de família, na medida
em que de seus trabalhos resulte preceito consti
tucional efetivamente inspirado em valores não
autoritários que, até então, nortearam a natureza
sócio-cultural da sociedade conjugal. Da mesma
forma, a proclamação do princípio de igualdade
no âmbito da concepção jurídica de família e no
plano do casamento deve ter por conseqüência
imediata a alteração das leis ordinárias, operan
do-se, enfim, a eliminação das discriminações
que afetam a integridade da cidadania das mu
lheres.

Como me haviam pedido que preparasse, ini
cialmente, um texto para ser lido em dez minutos,
acredito que tenha passado um pouco dos dez
minutos, mas não chegou a meia hora. Acho que
foi bom, porque adiantamos a possibilidade de
debater as questões aqui modestamente levan
tadas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Agra
decemos à Dra. Comba Marques Porto a exce
lente exposição. Gostaríamos de nos referir tam
bém às suas acompanhantes neste encontro, a
Socióloga MariaCelina Albano, Diretora da Asses
soria Técnica do Conselho Nacional do Direito
da Mulher; Járis Ramalho Cortes, Coordenador
da Comissão de Legislação, Advogada; a física
Nilse Gomes, Técnica da Comissão de Combate
à Violência.Ainda como convidadas, as Sras. Luí
za Maria Andrade Nóbrega e Helena Musse. Não
sabemos os nomes das outras pessoas presentes,
mas as declaramos bem-vindas, sendo para nós
uma alegria muito grande em tê-Ias aqui assis
tindo aos trabalhos desta Subcomissão.

De modo que, nós estamos na busca do direito
como instrumento da consecução da justiça. O
direito, às vezes, significa instrumento de manu
tenção de privilégios e de injustiças, e aí. está,
então, a figura do Direitoque discrimina a mulher,
que estabelecé diferenças de direitos e atribui
franquias e facilidades naturalmente para o ho
mem, nas relações familiares, nas relações con
jugais.

Estamos aqui para prestarmos a nossa colabo
ração com a consciência de que nos cabe fazer
o melhor, e por isso nós agradecemos o conselho
Nacional de direito da Mulher, na pessoa da DI"
Comba Marques Porto, pela exposição que fez,
e naturalmente pela oportunidade que nos dá
agora de debater com ela variados aspectos do
direito da mulher.
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Abrimos espaço para os Srs. e as Sr" Consti
tuintes formularem questões e, antes disso se qui
serem, em 1Ominutos, comentar algum aspecto
da exposição feita. Qualquer Constituinte poderá
usar da palavra. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE FL6.V10 PALMIERA DA
VEIGA - Embora não tenha ouvido toda a expo
sição da ilustre palestrante, vi que o trabalho é
muito objetivo.

Estamos participando, no Estado do Rio de
Janeiro, de um grupo de estudos constitucionais
localizado em Niterói, e um dos assuntos muito
debatidos foi a maneira pela qual se consolida
casamento, evitando, com a destruição do lar,
pela separação, males que são sucessivos em
diversas áreas, atingindo em especial às crianças,
vítimas contumaz dos erros dos adultos.

Pela sua vivência,pela inteligência que demons
trou na apreciação desse trabalho - "A Natureza
da Sociedade Conjugal", quais seriam as idéias
possíveis que a Senhora poderia oferecer para
se evitar o que OCOrre, por exemplo, em Brasília?
Aqui a Senhora encontra dez mulheres, dez ho
mens e seis são desquitados, estão separados.
Então, nós estamos diante de um problema que
tem inúmeras causas, nós estamos atrás dessa
luz no fundo do túnel. Como fazer para criar obri
gações e evitar,talvez, às vezes por causas primá
rias, irrelevantes, destruição daquela célula ma
ter, a grandeza da vida, que é a manutenção
daquilo que é instrumental para tudo, que é a
família?

Estamos debatendo muito isso, mas eu queria
ouvir mais uma opinião, para somar à aquela que
já tenho, e poder, amanhã, colaborar com a Cons
tituinte.

A minha preocupação, a senhora entendeu
bem? Acho que é a básica, a fundamental, porque
estamos sentindo que o índice de separação está
crescendo, a família está sendo dilapidada, os efei
tos éticos estão completamente afastados. Sabe
mos também que ísso está muito em sintonia
com o processo educacional e cultural de nossa
gente. Maseu queria ouvir a pincelada da senhora,
para ver se eu posso assimilar alguma coisa que
me dê consonância com o que eu quero apre
sentar na Constituinte.

ASR' COMBAMARQUES PORTO - Esse pon
to que V.Ex" levanta acho muito importante. Inclu
sive me cabia aqui fazer um trabalho aprofundado,
mas a exposição ficaria muito extensa, porque
essa questão é realmente muito abrangente.

Primeiro temos que partir dessa realidade. Quer
dizer, existe uma realidade concreta, em que per
cebo existirvários pontos de partida, que é a ques
tão da dissolução da sociedade conjugal. Assim
poderíamos enumerar, quer dizer, sem ordem de
hierarquia, por exemplo, o próprio papel que a
mulher vem ocupando, que lhe foi solicitado nes
se processo dos últimos 50 anos de desenvol
vimento nacional. Nós entramos em massa no
mercado de trabalho. Em relação a sua função
de esposa, eu diria assim de um modo geral,
não lhe é nem mais permitido manter aquela divi
são tradicional, em que o homem era o provedor,
vai à rua trabalhar, ocupar o espaço público, e
a mulher dentro do espaço doméstico. Acho que
a própria entrada da mulher no mercado de traba
lho, na socialização, portanto, porque o trabalho

na minha opinião é o primeiro elementode sociali
zação do ser humano, trouxe às mulheres outros
referenciais em relação à vida em geral. Sou de
uma geração, tenho 41 anos, em que fui educada,
como a maioria das mulheres dessa época para
ter como única e exclusiva finalidade, na vida,
o casamento, mas não o casamento no sentido,
digamos, em que a intenção primeira seja o afeto,
no sentido criativo, no sentido enriquecedor. Não,
nós fomos educadas para ter como fmalidade
da vida o casamento, e ponto, num contexto abso
lutamente restritivo da nossa dimensão como ser
humano. Quer dizer, antes de termos vocação
para a maternidade, que é uma vocação fortissima
dentro de nós, também temos outras vocações
- para trabalhar, enfim para participar da vida
pública. Acho que esse foi um conflito que, de
certa forma originou essa crise. E outros tantos,
eu, particularmente, dou muita ênfase a toda essa
estrutura, inclusive jurídica, no qual o casamento
foi montado. O casarnento, na verdade, é um
instituto que foi concebido para que dê certo sem
pre. A família, aquela família, o pai, a mãe e os
filhos, sabemos e eu, inclusive, como advogada,
que já milita há doze anos nesse campo, percebo
que as pessoas são educadas para isso. Entre
tanto, por mil e uma razões, isso às vezes não
dá certo. Primeiro porque o amor acaba, e acaba
mesmo, e quando acaba, das duas uma: ou você
se conforma, dentro daquele padrão moral, ético,
que lhe foi imposto ou não, então, eu tenho que
ficar casada, queira ou não queira. Ou o marido;
eu tenho que ficar casado, queira ou não, porque
não são só as mulheres que rompem com os
casamentos, os maridos também. E diga-se de
passagem, quando os homens rompem, talvez
até por uma vivência diferente nesse âmbito, os
homens às vezes rompem de maneira traumática.
Ele rompe e, junto com o casamento, ele nega
05 filhos, abandona os filhos. Isso é muito comum
encontrarmos. Pais amantíssimos, dedicadíssi
mos, que criaram seus filhos com o maior cari
nho, no momento do rompimento daquela rela
ção afetiva com aquela mulher, junto com o rom
pimento do casamento ele rompe com os filhos,
e sabemos de estórias de pais que jamais voltam
a ter uma relação de atenção e até em termos
de sustento material. Então, por mil razões, essas
coisas acabam. E toda a estrutura está direcio
nada para que não acabe. Penso que este é um
primeiro entrave que encontramos.

Do ponto de vista, digamos, assim, jurídico,
O que acontece? Quando o senhor começou a
falar, eu me lembrei da questão do pátrio poder.
Ou seja, a nossa estrutura jurídica está toda mon
tada para que, após a separação, os casais entrem
em absoluto e total confronto. Por exemplo, pátrio
poder - se ocorre a separação, nós ainda vive
mos uma situação em que naturalmente os ãíhos
ficam com as mães, até porque as próprias mu
lheres, nesse seu trajeto de, digamos, assim, de
libertação, ainda não aceitam que os filhos se
separem delas, e os filhos também ainda não
aceitam isso; existe um vínculo da mãe com os
filhos, talvez' diferente do próprio vínculo que se
estabelece do pai para com os filhos. Então, os
filhos. ficam sob a guarda da mãe. Entretanto,
o exercício do pátrio poder, ainda após a separa
ção, continua sendo um exercício, digamos, as
sim, privilegiado do cônjuge varão. Então, o que
acontece? Já não há mais, digamos, decisão em
comum, porque estão separados e isto, para mim,

é um dos pontos de maior conflito. Então, é aque
la estória: a guarda dos filhos fica com a mãe,
mas quando os filhos têm que sair com a mãe
para fazer uma viagem, para ir ali ou acolá, têm
que ter a autorização do pai.

Quer dizer, este é um ponto que eu, quando
fiz, inclusive, esse artigo, esse trabalho. eu fiquei
pensando nele. Quer dizer, há toda uma arruma
ção, de ponto de vista jurídico e do ponto de
vista da prática, que foi feita para que aquilo desse
sempre certo, entretanto, não dá, e quando não
dá, fica-se sem os mecanismos de operar isso.

Parece-me que existe talvez uma luz, no fundo
do túnel, que dizrespeito à aceitação da separação
como uma possibilidade. Quer dizer, na verdade,
as pessoas, porque foram educadas para que o
casamento seja eterno, quando elas se deparam
com essa não-eternidade, a vida acabou, e dali
para frente elas estão fadadas a viverem um infer
no até o fun da vida. Essa é a verdade. Quer
dizer, acho e conheço alguns casos em que é
possível se entender que a dissolução do casa
mento não implica automaticamente a dissolução
da família.A família está concebida dentro daque
le parâmetro amarrado, da coabitação obrigatória,
da fidelidade conjugal. Entretanto, é possível evo
luirmos e aí dependerá de todo um processo edu
cacional e cultural mais amplo, a fim de que as
pessoas aceitem a separação até psicologicamen
te, eu diria, e aceitem a separação, não como
uma tragédia que se abateu, possibilitando que
as pessoas continuem se relacionando bem, in
clusive pensando nos filhos, de tal maneira que
a separação não signifi'Ne esse trauma. Penso
que tudo isso parte muito & princípio do respeito,
de igualdade. Por exemplo, se o próprio casa
mento fosse constituído, até do ponto de vista
legal, da prática da relação homem e mulher,
se ele fosse constituído num parâmetro de maior
liberdade, de liberdade do homem e de liberdade
da mulher - eu digo liberdade no sentido de
respeito a um ser humano que está ali em coabi
tação - o momento da separação seria um mo
mento menos doloroso. A verdade é que as pes
soas não a aceitam.

Então, quando penso no que o senhor fala,
iremos ficar dando voltas em cima de uma mes
ma tecla, se pensamos só por um lado, na questão
da manutenção da família, quer dizer, do casa
mento como uma estrutura básica da família.Até
em meutrabalho tento ampliar para qu~se admita
que há a faroilia, independentemente da socie
dade conjugal, porque isso é verdade. Existe pos
sibilidade de haver família, independentemente
da sociedade conjugal, com a característica que
a lei atualmente lhe dá. E ainda tem o seguinte:
a lei é uma coisa dinâmica. Nós é que criamos
as leis; nós, homens, com toda nossa historici
dade, com nossos valores, nós podemos escrever
leis que permitam maior flexibilidade a esse pro-
cesso todo. .

Não sei se estou chegando ao que V.Ex" quer.
Acho que é uma luz muito dilicil de se encontrar
nesse túnel. Mas é possível pensarmos na possibi
lidade de as pessoas constituirem família num
determinado momento da vida. 1550 acontece
porque as pessoas se casam às vezes muito jo
vens. O ser humano vai crescendo, e algumas
vezes não crescem juntos, e se separam. Tento
fazer com que possamos imaginar a separação
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não como um momento de dissolução, e sim
como uma nova feição da família.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Não sou daqueles que defendem a obri
gatoriedade da vida conjugal; não pode ser, não
pode. As nossas leis não dão aos pais a obrigato
riedade que deveriam dar na assistência aos filhos,
que sofrem com a separação. Talvez tenhamos
que analisar mais essa responsabilidade. A lei é
muito omissa no sentido de oferecer obrigato
riedade maior, maior responsabilidade, principal
mente com relação à estrutura daqueles que so
frem com a separação.

ASRA. COMBAMARQUES PORTO-O senhor
me permite? Sobre isso que está dizendo, o casa
mento na verdade é assim, considerado o valor
maior para termos aqueles filhos. Em relação às
mulheres, inclusive, o casamento funciona muito
como uma finalidade de realização da materni
dade. Entretanto, o que acontece? Dá-se maior
ênfase à constituição da família pelo casamento.
Mas sobre isso que o senhor disse, o Estado,
por exemplo, não dá a assistência que deveria
dar no sentido inclusivede evitaros conflitos ainda
durante o casamento, para evitar a separação.
Se contarmos com uma estrutura de apoio à famí
lia, por exemplo, as creches, que é outro ponto
que deverá ser objeto desta Subcomissão, na me
dida em que aqui se discutirá o menor, se dispor
mos de uma infra-estrutura mínima, para que as
famílias consigam desempenhar sua função, ou
seja, que as mulheres possam trabalhar fora de
casa, para ter a sua cidadania, para ter a sua
contribuição naquele universo familiar garantido,
se contarmos com uma infra-estrutura, tipo cre
ches, lavanderias públicas, de acesso a todos, isso
ajudaria a que as crises conjugais minorassem.
As crises conjugais passam muito por essas drfí
culdades na vida. Na verdade, as pessoas se ca
sam, têm fJIh05 e se vêem despreparadas e desas
sistidas, sem recursos. Quer dizer, a incumbência
de educação dos filhos, nesse conceito geral em
que vivemos, é única e exclusivamente do pai
e da mãe. Entretanto, não se dá a esse pai e
a essa mãe um apoio necessário a que isso flua
de uma forma não-traumática. Então, a vida é
muito difícil. Lógico, isso não se esgota somente
na questáo da discussão da família; é todo um
processo maior, a questão da garantia no empre
go, a questão de melhor distribuição da renda,
que possibilite às pessoas uma vida mais humana,
uma vida menos traumática. Ao se pensar na de
mocratização da família, tem que se pensar tam
ade de a mesma continuar existindo, se é isso
que a maioria das pessoas quer, mas em novas
bases, com o apoio do Es1all&o. Com o artigo
que propomos, onde se diz que a família terá
a proteção do Estado, e isso já está na Consti
tuição, mas até agora não adiantou nada

A SRA.CONSTITUINTE MARIA LÚCIA- Esse
é um fator de conscientização da massa em uma
comunidade. Acho que a educação está em pri
meiro lugar, porque o art. 233 do Código Civil
diz que o homem já começa com o direito de
ser o chefe da família, e que esse chefe da família
já entra com poderes; então, a mulher já entra
submissa e, neste caso, qualquer coisa que ela
ache errado ou que falte dentro de casa causa
o conflito,porque, se o povo fosse conscientizado,

não aconteceria isso. Acho primordial tirarmos
do Código Civil esse art. 233 - dos direitos e
deveres do marido.

O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Inter
rompo a nossa colega para pedir que as exposi
ções sejam feitas ao microfone, para facilitar o
serviço de som, e também solicitar que cada cons
tituinte decline o nome para o registro na elabo
ração da ata.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA- Acho
que o art. 233 do Código Civil deveria ser retirado,
porque o homem já entra como o cabeça do
casal, o que é errado. Porque a mulher fica sub
missa, sujeita ao marido, o homem é .o chefe,
quando o casamento é uma sociedade. Ora, que
sociedade é essa em que ele já entra com a chefia?
Não existe isto em sociedade alguma - a chefia
da sociedade já se encontra com o homem; isso
é um erro.

A SRA.COMBA MARQUES PORTO -Chefia
que às vezes é exercida pelo homem a duras
penas. A desigualdade não afeta só as mulheres,
no meu entender; afeta também ao homem, na
medida em que ele se vê obrigado, desde a infân
cia, desde quando se educa um menino para ser
o chefe, para não chorar, para ser forte.

A SRA.CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Exa
to! O homem tem sempre que ser forte. Isso para
mim é uma visão desigual dos seres humanos,
homens e mulheres, que também acarreta para
os homens um papel tão cruel, tão isolado, porque
o chefe é sempre uma pessoa um tanto quanto
isolada. Tudo que se exerce democraticamente
em consenso, em grupo, deverá ser vivido com
felicidade; a chefia é uma coisa um pouco isolada,
então para eles também é duro. A outra conse
qüência entra aí - voltando ao que o Sr. levantou,
a questão das conseqüências da separação. Ve
jam só: uma mulher que passa 15 anos casada,
sem trabalhar, sob a tutela do chefe, porque isso
ainda existe no Brasil,hoje, mulheres que passam
pela universidade, têm um curso superior e quan
do casam largam o trabalho, e não é só para
cuidar dos filhos - este é um apelo muito forte
- mas, ainda existe no Brasil essa estória: "Mulher
minha não trabalha fora". Assim, o homem na
sua função de chefe quer ser o provedor único:
ela passa 15 anos casada - de repente o marido,
por exemplo, vai embora; troca a de 45 anos por
duas de 20, vamos dizer, ou por uma só mesmo.
O que irá acontecer com essa mulher? Continuará
sendo dependente desse homem depois da disso
lução da sociedade conjugal. Aíentra outro ponto
grave de conflito no fórum que é a questão da
pensão alimentar. Quem vai dizer que não e justo
essa mulher pleitear desse homem os alimentos?
É mais do que justo; ela passou a vida dentro
da casa, não se formou, nunca trabalhou, está
fora do mercado de trabalho, e sabemos que
quem sai do mercado de trabalho ou quem nunca
entrou, cada vez mais tem menos chance de en
trar! Esta é a verdade, porque muitas pessoas
com diplomas, formadas, não conseguem traba
lho com uma remuneração condigna. Uma mu
lher como essa não tem outra alternativa se não
passar o resto da vida que lhe sobre vivendo da
pensão dó marido. Isso-é outro foco de conflito,
porque depois que os homens se separam eles
já não se sentem mais na obríqacão de provedor,

de chefe. A chefia vai até o momento da dissolu
ção; acabou o casamento, ela que se vire,os fílhos
estão éi,Aícomeçam aquelas estórias que conhe
cemos dos fórum: os homens largam os empre-:
gos, mudam de cidade para não pagar pensão:
Já tive um' caso em que o marido mudou de
cidade para não pagar a pensão; somem, desapa
recem, para não pagar a mínima pensão a que
a lei o "/),,ga. Então, por exemplo, uma mulher
casada ou não, numa união de fato, se teve du
rante esse período de casamento liberdade para
exercer, em todas as dimensões, a sua cidadania,
inclusive trabalhando, essa mulher já irá passar
por esse momento de separação, de forma mais
inteira; ela terá como pisar firme no mundo sem
ser de baixo da asa do marido e isso, em última
análise, reverte numa coisa positiva para esse ho
mem. Sabemos de casos de homens que casam
três, quatro, cinco vezes e depois ficam alucinados
porque o salário deles é todo para pagar pensão.
Assim, se as mulheres ocupam outra dimensão
de igualdade, cada vez menos essa ameaça de
o homem ter de ser o eterno provedor ela vai
se afastando. E quanto à própria relação entre
as pessoas iguais, colocadas num plano de maior
igualdade, será uma relação mais amorosa, amis
tosa e não ficaria aquela eterna cobrança porque
estabelecendo-se uma pensão, vamos dizer, de
15%, ele rapidamente começa a ficar fazendo fan
tasias de que está sustentando os caprichos da
quela mulher, sobretudo quando a mulher depois
da separação resolve viver uma vida plena como
mulher. Se ela ficar toda suja de ovo dentro de
casa, tudo bem, ele paga e não reclama, mas
se ela aparece arrumadinha e se ele ouviu dizer
por um acaso ela saiu, arrarjou um namorado,
coisa perfeitamente possivel - porque se não
existe mais sociedade conjugal não existe mais
nenhum vinculo - aí não tem jeito, eles não que
rem pagar mais pensão.

É preciso que as mulheres tenham assegurado,
tanto no mercado de trabalho, quanto em todas
as dimensões de sua vida, condições de se desen
volverem como cidadãos para que isso melhore
essas relações de família. .

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - O problema, então, é o homem?

A SRA.CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Não!
O problema é cultura.

A SRA.COMBAMARQUES PORTO - O pro
blema não é o homem, são as leis conflitantes,
porque é conflitante o art. 233 com o art. 153,
que diz "todo o brasileiro é igual perante a lei,
independente do sexo".

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - No meu modo de entender, perdoem
me, esse é um assunto muito polêmico e é interes
sante debatermos esse assunto. Temos que dar
todas as garantias legais à mulher, no meu modo
de entender. Agora, na hora da vida conjugal é
a cultura, a educação que vale, é a formação.
O problema é sério. É difícil a lei orientar subjetiva
mente, o comportamento da mulher ou do ho
mem, tanto é que temos casos de homens que
são afetivamente bons para as esposas e coman
dam o seu lar, e elas vivem felicidade, isso é rela
tivo na proporção que a cultura cai, diminui. Acho
que o homem educado, culturalmente preparado
é um bom chefe de família e a mulher também.
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A mul/;ler, amanhã pode ter todas as leis, como
vzunos defender, e acho que essas leis são justas,
esses artigos têm que cair. Tem que haver, nessa
Constituinte, um processo básico, que dê uma
formação desde a escola, para que se crie uma
nova mentalidade, porque as causas são muito
grandes. É uma coisa subjetiva que tem que ser
feita pela lei de tal maneira que leve o compor
tamento do casal a um ponto que a família não
fique destruída, porque está demais. .

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gos
taria de propor - para darmos oportunidade a
que outros interfiram na discussão, porque esta
se toma bastante rica - que evitássemos os mo
n6logos. O companheiro Iberê Ferreira está ansio
so para falar e também queremos ouvir a opinião
abalizada do nosso querido pastor, e, naturalmen
te, ele tem alguma informação para apresentar
a respeito da família monogâmica das Escrituras.

Vamos ordenar as discussões, a fun de que
possamos ter o maior proveito possível. Esta é
uma oportunidade muito rica, porque estamos
tratando com a pessoa certa, com profundo co
nhecimento de causa, e já que os nossos outros
dois convidados, um representante da CNBB e
outro evangélico não puderam vir,o primeiro por
estar na eleição em ltaici,na Presidência da CNBB,
e o outro por ter ficado retido em Porto Alegre
em função das chuvas.

Aproveitamos o nosso tempo. Sabemos que
este assunto é controverso, tenho situado os meus
estudos, e os debates que tenho feito, em função
da criança, esse membro da sociedade conjugal
que é indefeso. Isso tem me causado uma grande
preocupação. Fui Presidente Nacional da Funa
bem, - é uma informação que estou passando
para aqueles que nos visitam - e tive oportu
nidade de falar em mais de 80 encontros, por
este País afora e visitar 17 das nossas maiores
instituições e encontrei, pelo menos, 1.400 meno
res registrados como Pedro, como João, como
Antônio, como Paulo, como Tiago, sem direito
a um sobrenome, porque foram apanhados no
caixote de lixo, encontrados na porta de uma casa,
levados para o Juizado sem se saber quem eram
o pai e a mãe, essas crianças foram mandadas
para a Funabem e precisavam fazer uma ficha,
e os juízes têm determinado que se dê um nome
a essas crianças, que se dê um prenome; já que
não se pode dar o nome de familia dá-se um
prenome.

Vejam bem que a conseqüência desse relacio
namento familiar tem sempre recaído contra o
filho e não apenas ao abandonado do ponto de
vista social, mas ao abandonado do ponto de
vista moral. Encontramos menores abandonados
em familias ricas, menores cercados do fausto,
do luxo, mas abandonados pelo pai que vai para
um lado e pela mãe que também vai para o outro;
menores que não têm com quem conversar, se
não com a empregada ou com o vizinho e eles
então começam a constituir a sua própria socie
dade. Quem pensa que o menor abandonado
não tem a sua família,está enganado. Tenho uma
vivênvia muito grande nessa área, de dez anos
já, e tenho encontrado grupos de menores na
rua que têm o seu chefe ou sua chefe, portanto,
que têm o seu comandante, na falta do pai, da
m6e, da família.Eles criaram a sua pr6pria família,
eles não se subverteram, porque não têm cons-

ciência disso, mas não tiveram ocasião de assi
milar esses valores que chamamos de valores
familiares; eles criaram seus próprios valores, seu
conceito de honra, seu conceito de vida, seu con
ceito de ordem, seu conceito de disciplina e seu
conceito de obediência, nos grupos que vão se
formando por esse País afora. Exemplo poderia
mos ter, num fato que tenho mencionado já, pela
quarta fez, nos menores da rodoviária daqui de
Brasília Ali, há um menorzinho que é socorrido
por outro e, numa noite, encontrei esse menor
mais velho, deitado, encostado numa daquelas
colunas e o pequenininho dormindo encostado
no peito dele. É o pai, é a mãe, é a família que
ele tem.

Acho que a sociedade brasileira tem que pen
sar, repensar essa questão do relacionamento fa
miliar, em função também e, especialmente, do
interesse do pequeno indefeso, inocente, do que
não tem culpa, do que não pediu para vir e veio,
e que, na maioria das vezes, não s6 nos lares
pobres, se acham abandonados.

A SR' CONSrrWINTE RITA CAMATA - Gos
taria de formular uma pergunta para a nossa de
batedora, já que estamos preocupados também
com a questão do menor e vamos dedicar um
período grande para debater essa relação de direi
to. O que ela teria a propor no aspecto da relação
familiar da sociedade conjugal, dentro dessas re
lações na sociedade brasileira, para que o Estado
garanta a esses membros da familia que ficam
desprovidos do pai ou da mãe, ou do pai e da
mãe, e que tenham que viver por aí, à própria
sorte. O que ela teria a propor para nos ajudar
a formalizar, a formular no texto da Constituição
de forma a garantir, a esses meninos e meninas,
já fora do vínculo familiar,o direito a uma família
dentro dessa nova conceituação.

A SR' COMBA MAROOES PORTO - lnícíal
mente, acho que sua pergunta em relação ao
que fazer, com o que já perdeu essa vinculação
com o núcleo familiar,pressuponho...

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Queria
dizer o seguinte: temos o conceito de família no
art.175,da Constituição, a familiaconstituída pelo
casamento, mas se propõe, agora, o reconhe
cimento da família de fato, não apenas a familia
de direito, mas das uniões de fato. Queria saber,
dentro deste contexto, como protegermos o direi
to da criança, nesse novo conceito de família?

A SRA.CONSTITUINTE RITA CAMATA - So
mando a preocupação do nosso colega Presí
dente da Comissão, Constituinte Nelson Aguiar,
com a minha, eu trabalhei durante três anos e
meio na área social, no Espírito Santo, como es
posa do Governador Gerson Camata, e vivi muito
o problema da mãe solteira. Isso é uma coisa
que me preocupa muito, porque todo o reflexo
dessa falta, desse descompromisso, dessa irres
ponsabilidade do homem também para com essa
mulher reflete-se na nossa sociedade de hoje nos
menores que estão na rua e nos que virão. E
era muito comum a busca dessas mulheres, de
apoio, de assistência, para que pudessem ter um .
enxoval, alimentação e tentar dar educação a es
ses filhos, mas o Estado não tinha como; legal
mente ele não tem obrigações para com essa
mãe. Ouvimos muito. nos trabalhos que fazíamos,
pessoas chegarem e dizer: 'Você não deve fazer

isso, porque está estimulando a cada dia, mais
mulheres com mais crianças e a sociedade sem
um lar, sem uma formação." Isso traz-nos uma
preocupação, como mãe que sou também, e não
vejo uma solução a curto prazo, acho que a nossa
Constituição deveria garantir a essa mulher tam
bém, que ela tivesse, talvez não o seu marido,
porque esses homens a cada dia constituem uma
família de fato, não de direito, eles têm um, dois,
três filhos e quando realmente está difícil para
sustentá-los, ele pula para outra e lá vêm mais
um, dois, três e a deixa; vai para outra, e essa
mulher fica sem creche, sem assistência médica,
sem educação para esses filhos.Praticamente não
existe, não sei, nesse meu trabalho não consegui
um conceito de como poderíamos fazerpara que
tivéssemos a garantia de que a nossa sociedade
fosse mais justa, existem direitos, obrigações e
deveres a serem cumpridos pela mulher e pelo
homem, principalmente o homem. As pessoas
dizem que a mulher dá a brecha, que ela é safada,
sempre têm esse conceito; mesmo no caso da
violência sexual, é porque ela deu bola e ele foi.
Parece-me que isto fazparte da formação do nos
so povo; ele é machista, e não podemos esperar
uma evolução de um dia para o outro, mas acho
que a Constituição tem que se preocupar com
esses problemas que estão aí,sãoa nossa realida
de. É preciso haver uma reflexão e ter limites
para que possamos fazer uma sociedade mais
justa e um futuro, amanhã, um pouco melhor
do que vivemos hoje, no nosso País.

Somando-se à preocupação do Constituinte
Nelson Aguiar,e a Senhora Combajá nesse traba
lho há mais tempo desenvolvido junto às mulhe
res, se tiver alguma proposta, faça-a para que
possamos garantir na nova Constituição que ca
SOs como estes, que a cada dia aumentam mais,
tenham pelo menos deveres e obrigações a serem
cumpridos.

A SRA. COMBA MAROOES PORTO - Acho
que as respostas a essas observações estão, de
certa forma, inseridas na nossa propostajá articu
lada. Evidentemente, em termos de texto constitu
cinal, não se pode descer a detalhes e é preciso
que se construa a futura Constituição de tal ma
neira que ela opere as mudanças necessárias nas
leis ordinárias, que irão descer aos detalhes de
como disciplinar todos esses direitos.

Com relação à questão levantada de haver efeti
va proteção ao menor, à criança, ao menor de
idade, dentro desse contexto familiar,eis o artigo
que propomos: "Afamiliaconstituída civilou natu
ralmente tem direito à proteção do Estado e à
efetivação de condições que permitam a realiza
ção pessoal de seus membros". Acho que, em
parte, aqui atingimos a essa sua preocupação.
Que proteção é essa? Porque aqui não se poderá
formular de outra maneira, está formulado generi
camente: .....a Proteção do Estado". Que proteção
é essa, em que o Estado vai ter que se preparar
e municiar para fomecer, ajudar a esses membros
da famllia? No plano das mulhares e dos adultos,
eu ressaltaria a questão de uma reformulação ou
de uma estruturação de uma ordem econômica
- o que, aliás, vem sendo objeto de preocupação
atual dos milhões de brasileiros - de tal maneira
que as pessoas tivessem garantido o trabalho e
a estabilidade no trabalho. Parece-me um fator
de desagregação familiar passa evidentemente,
e muito, por esse aspecto da inserção da massa
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humana, dos brasileiros e brasileiras no mercado
de trabalho, de uma maneira estável; quer dizer,
não é de hoje que nós, advogados, pela OAB,
estamos lutando pela estabilidade no emprego;
estabilidade que, de certa forma, até o advento
do Fundo de Garantia, nós tivemos, e que depois
acabou. Houve um momento, inclusive, logo de
pois da vigência do Fundo de Garantia, em que
a mão-de-obra perdeu toda e qualquer garantia
de emprego, as pessoas não sabiam o que seria
o dia de amanhã e essa situação ainda persiste.

Dentro dessa idéia da constituição de família,
pessoas casaram-se, nasceram os filhos,é preciso
que essa família tenha um mínimo de condições
de seu desenvolvimento pessoal. No caso dos
adultos, penso na questão do trabalho, conside
rando que já é adulto.

Do ponto de vista das crianças, a questão da
educação. A Constituição em vigor prevê que a
educação será gratuita, pública, entretanto sabe
se que não existe a garantia do ensino gratuito
à totalidade da população. Ascrianças estão mes
mo fora da escola, as crianças não passam da
quinta série. Há pesquisas estatisticas que dizem
que da primeira a quinta série é o momento em
que as crianças saem das escolas, parece que
há um índice de reprovação muito grande na pri
meira série e a criança já começa a ficar com
aquela pecha de menino diferente, que não con
segue aprender, e dali sai da escola e não há
essa efetiva garantia de educação.

A questão das creches também. Não essa cre
che, conforme estã formulada na CLT, porque
na verdade não temos o direito à creche. Aliás,
a palavra creche não está escrita no texto constitu
cional em vigor. Deve passar a constar o direito
à creche, como um direito de todas as crianças
de O a 6 anos. O que temos disciplinado em
termos de creche é um direito das mulheres que
trabalham, e mesmo assim as que trabalham com
carteira assinada, portanto, regidas pela CLT.Sa
be-se que o maior contingente de mulheres no
Brasil trabalha fora da tutela do contrato de traba
lho regido pela CLT.São as mulheres que estão
exatamente nessa faixado mercado informal, por
tanto, sem direito à creche. O homem trabalhador
não tem esse direito pela CLT. Então, é preciso
que o Estado assuma essa efetiva responsabi
lidade sobre a famílla, construindo, criando, uma
rede nacional, de creches não vinculada a con
trato de trabalho, mas sim à creche comunitária,
aquela próxima à. região que a pessoa mora, na
qual ela deixa a criança durante o dia, portanto,
a criança já não está na rua. Porque hoje sabemos
que mesmo que a femílía esteja organizada, tenha
pai e mãe dentro de casa, as crianças ficam literal
mente na rua, porque não há onde deixar, ou
então trancadas dentro de casa. Quando foifalado
aqui que mesmo a criança da classe média vai
buscar uraa família, essa família é a televisão;
ela busca uma companhia que é a televisão, que,
diga-se de passagem, é outra questão que há
de ser pensada pela Constituinte - a questão
dos meios de comunicação - uma televisão que
se ligarmos o dia inteiro e tivermos a paciência
de ficar assistindo das 7 horas da manhã às 11
da noite, é uma televisão que não reforça o aspec
to educativo, pelo contrário, o que as crianças
aprendem na televisão é a violência. Outro dia
um filho meu estava brincando na varanda e de

repente veio gritando, berrando, porque havia le
vado um susto horroroso, e eu perguntei: "O que
foi?" E ele respondeu: - "Bateu um bichinho
na minha perna e eu pensei que fosse uma bala;
isso porque moramos perto de uma mata". Uma
bala de revólver! Quer dizer, a criança respira vio
lência pela televisão; quando um menimo há 15,
20 anos atrás, ao ver um bichinho batendo em
sua perna iria imaginar que era uma bala raspan
do em sua pema? A criança vive nesse contexto
de absoluta violência.

Penso que a questão dessa efetiva responsa
bilidade do Estado, entra na estrutura da Consti
tuição que V. Ex'" irão fazer,nesse campo da famí
lia, nesse campo da educação também. Como
se pode garantir o acesso de t,..,das as crianças
ao processo formal de educaç<'J à escola? E não
só aquela que se opera dentro' de casa?

Nessa parte sobre as creches, nas tutelas espe
ciais e, em relação à mãe solteira, que a Consti
tuinte Rita Camata levantou, entendo que há que
se admitir a reformulação da Lei de Registros
Púbhcos, de tal maneira que a mãe possa chegar
ao cartório e dizer: "Nasceu uma criança e é filho
de fulano de tal", como já ocorre em alguns siste
mas jurídicos. O Código Português, sob esse pon
to de vista, é maravilhoso, porque dâ um trata
mento distinto entre a maternidade e a parterní
dade. Ele diz aliás o que é muito bonito, que
a mulher tem o direito de registrar o filho, seja
casada ou solteira, com a presunção de que o
pai seja o marido da mulher. Ele avoca a questão
da filiaçãopara a mulher, que é a certeza da mater
nidade, e garante na lei,no Código, a investigação
de paternidade inclusive com uma ação pública,
como propomos aqui. E corno seria o procedi
mento? A mulher engravida, tem o filho e vai
ao cartório e diz "esse filho é meu e de fulano
de tal". O que faz o registro? Chama o cidadão.
Se ele estiver de acordo - porque às vezes eles
até estão, mas como não há possibilidade do re
gistro eles nem aparecem - completa-se o regis
tro, se diz que não está, o próprio registro enca
minha a questão para o juízo. Ai é o aspecto da
ação pública, para que ojuízaverigúe essa paterni
dade. Se ele não existe,se o filhoé de mãe solteira
mesmo, se ele sumiu no espaço, penso que aí
há que se garantir à mãe solteira uma pensão
especial para a criação desse filho, como existe
em vários outros sistemas jurídicos. Nos Estados
Unidos a mãe solteira tem absoluta proteção, as
sim como o deficiente físico.Tenho uma sobrinha
assim. E minha irmã outro dia me disse: 'Tenho
uma reivindicação para a Constituinte e você que
anda por lá poderia sugerir". O deficiente tísico,
seja filho de mãe solteira ou não, de familia nor
malmente constituida, tem que ter uma proteção
especial do Estado, tem que ter uma pensão espe
cial. E ainda mais, disse-me ela: "Tinha que ter
5 vezes uma pensão especial, porque um defi
ciente físico vale por 5 crianças dentro de casa".
E sabemos que isso é verdade. O deficiente físico
no Brasil é absolutamente marginalizado e discri
minado, por isso que nós, no princípio da igual
dade, colocamos aqui: "Todos são iguais perante
a lei, sem distinção". Inclusive, mencionando o
caso dos deficientes físicos e mentais, porque no
Brasil não há a possibilidade de um deficiente
fisico ter igualdade com os outros. No metrô do
co está destinado aos deficientes físicos". Entre
tanto, o deficiente físico não pode entrar na esta-

ção do Metrô porque não tem por onde passar,
a não ser que seja carregado no colo por alguém.

Não sei se respondi bem à sua questão porque
também não tenho clareza de como se transpõe
da lei para a realidade, porque isso é uma coisa
que se vem observando nessa nossa atividade.
Eu, como advogada, venho há 10 anos discutindo
o art. 233 e outras leis, em relação à mulher e
percebe-me que também não adianta só mudar
a lei.É o que V. Ex:' falou. Como é que se conse
gue avançar mais nesse processo? É fundamental
a mudança da lei, até em certos casos, como
no das mães solteiras, se ela vai ter direito ou
não a uma pensão especial pela condição de mãe
solteira, isso é uma coisa que a lei irá disciplinar.
Há coisas que são muito concretas, que ficam
escritas, agora, outras tantas necessitam de um
processo de reeducação, de constituição de uma
outra cultura que é a cultura do respeito humano,
pelo respeito aos direitos humanos; é a cultura
não autoritária.

O SR. CONSTIrUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Dra., há um problema aí que está em
tomo de tudo isso. O problema crucial, a solução
de muitos casos, principalmente, nas áreas metro
politanas, é do planejamento familiar,do controle
da natalidade, porque há uma densidade demo
gráfica crescente.

A SRA. COMBA MARQUES PORTO - Não
democrâtica.

O SR. CONSTIrUINTE FLAVIO PALMIER DA
VEIGA- Vivo no Rio,freqüento favelas,e lá quan
do se inaugura uma escola já há muitas sem
as mesmas. No que se refere ao problema da
criança abandonada existem mais de mil ao mes
mo tempo sem amparo; mãe solteira temos um
elevado índice.

Qual a sua opinião a respeito desse problema?

ASRA.COMBAMARQUES PORTO- Quando
se colocou a questão aqui pensei em que ponto
da Constituição estaria afeta essa questão. Na or
dem econômica e social? Na questão do trabalho?
Na questão da familia?Na educação? Temos um
capítulo que trata da saúde; mencionaria isso mas
com ressalva muito especial, porque toda vez em
que se discute o menor abandonado, e este já
traz em si uma carga, porque aqui no Brasil, o
conceito de creche - V.Ex:'., talvez,conheça me
lhor do que eu, porque trabalhou nessa questão
- está associado muito a essa assistência ao
carente. Entendo que devemos começar à pensar
na assistência ao não carente, para que não haja
o carente, quer dizer,reformular a questão preven
tiva. Não adianta ficar pensando, depois que o
fato já aconteceu.

No que tange ao planejamento familiar,enten-r
do que, preliminarmente, temos muito cuidado
para não fazermos uma associação muito per
versa e perigosa da questão da pobreza, com a
questão da natalidade, no sentido de vira reforçar
uma polítícacontrolista da natalidade. Nós mulhe
res que temos discutido essa questão à exaustão,
porque nos diz respeito; somos as agentes da
matemidade e do planejamento familiar, porque
é sobre o nosso corpo que isso vai acontecer,
ou já está acontecendo há muito anos no Brasil
de uma forma absolutamente anárquica. É pre
ciso que frisemos que quando reivindicamos a
assistência integral à saúde da mulher, no sentido
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de que lhe possa ser dada opção de ser mãe
ou não, ou seja, as garantias para a maternidade
com pré-natal, assistência ao parto, licença à ges
tante de acordo com a CLT, etc, e, igualmente,
o direito de ser esclarecida e de ter à mão acesso
ao controle da sua reprodução, isso não pode,
de forma alguma, importar numa visão de con
trole demográfico. Quando pleiteamos isso, fazê
mo-lo do ponto de vista da saúde da mulher,
da maternidade e paternidade responsável. Há
que se envolver os homens também nesse pro
cesso. Porque até hoje a maternidade no Brasil
é uma questão da mulher. O homem não assume,
ele é o chefe da famllia mas não assume esse
encargo. Ele é notificado: "Oh! Meu filho, você
vai ser pai". Ele não sabe bem quando vai ser
pai. Quer dizer, há que se fazer uma educação
voltada também para os homens do ponto de
vista médico, psicológico, para prepará-lo no sen
tido de que a maternidade seja uma opção cons
ciente, de tal maneira que, indiretamente, evite
mos esse processo desastroso da maternidade
e da paternidade humana ser equivalente à dos
animais. Porque as pessoas reproduzem sem a
menor noção.

Faço sempre a ressalva de que isso não é uma
questão demográfica. Sou, absoluta e terminante
mente, contra qualquer visão político-estatal, s0
bretudo estatal, que venha a impor às pessoas
o número de fílhosque devam ter, o espaçamento
entre esses filhos. Somos contra isso. Queremos
que, como ser humano, o homem e a mulher
tenham acesso a um número maior possível de
irúormações e métodos. Porque não adianta cha
mar uma mulher da favela, explicar como tudo
tem que ser feito,sem dar-lhe as condições neces
s6rias.

Sabemos que os métodos anticoncepcionais
existentes são, na maioria, precários e lesivos à
saúde; os menos lesivos - para perceber como
é dramática a questão - como o diafragma, por
exemplo, é absolutamente inacessível a uma mu
lher de classe mêdia. Um diafragma está custando
1 mil e 500 cruzados e uma geléia custa 500
cruzados. É preciso que a ciência evolua no sen
tido de pesquisar novos métodos não lesivos à
nossa saúde e que seja feito no domínio de saúde
e nunca no domínio demográfico, porque não
estamos interessados, não seria o melhor projeto
democrático para o Brasil acabar com a pobreza,
os menores abandonados, acabando com o direi
to da pessoa ter filhosem condições justas, huma
nas, com garantias de habitação, trabalho, salário,
de condições mínimas desobrevivência, de trans
porte, de creches, de hospitais, de escolas, enfim,
tudo isso que, junto, toma-se o ideal procurado
por todos mas que, muitas vezes, tem-se a impres
são de ser inatingível pelo menos nos próximos
vinte anos.

Às vezes, pensamos que não há jeito, mas tem
de haver. AAssembléia Nacional Constituinte tem
que ser o passo decisivo para chegarmos lá.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Esta
mos atentos ao pronunciamento e ao debate da
nossa convidada, que está servindo especialmen
te para evidenciar a grande controvérsia que te
mos em tomo de toda esta temática.

Há um ponto para o qual devemos ficaratentos:
a questão da igualdade no relacionamento fami
liar, e em todo o relacionamento societário.

Assistindo a um debate entre um Reitor e um
estudante universitário, que estava preocupado
com a qualidade do ensino, que tem o direito
de se preocupar com a qualidade do ensino. 
"Que profissional serei eu, com a qualidade de
ensino que tenho?" Para chegar à universidade
provavelmente ele se utilizoude um sistema edu
cacional desigual de conquista daquele espaço.
Ele não estava preocupado com a igualdade de
meios para se chegar à universidade, e sim com
a qualidade do ensino que está recebendo, para
que amanhã ou depois possa ser um profissional,
para servir a um setor da sociedade.

Vamos pensar na questão da educação. Num
sistema educacional em que a educação é desi
gual, se estamos pensando na qualidade da edu
cação, estamos afastando o povo das possibi
lidades de conseguir esta educação, estamos eliti
zando-a em favor daqueles que dispõem dos
meios para alcançá-la.

Penso que a grande questão com a qual tem
que estar preocupada esta Constituinte diz res
peito à igualdade, em todos os ramos do relacio
namento da sociedade brasileira e, no caso espe
cífico,na questão de igualdade de direitos na rela
ção familiar desta comunidade. Como garantir
esta igualdade de direitos?

Quando o nobre colega toca, por exemplo, na
questão do controle de natalidade, eu tremo, co
mo o faço também com relação ao planejamento
familiar. Porque esta deve ser, acima de tudo,
uma decisão do casal, do homem e da mulher;
da comunidade, no sentido de orientar o casal,
mas não no sentido de formular propostas que
devem constar da lei de forma compulsória a
que essas pessoas pratiquem o controle da nata
lidade.

Na Constituição da China está escrito que o
planejamento familiar é obrigatório. Sabemos da
situação da China, que tem hoje mais de 1 bilhão
de habitantes. Vamos pensar no Grande Rio de
Janeiro, onde temos 402 favelas.Se fizermos uma
pesquisa criteriosa, iremos ver que, das 402 fave
las do Grande Rio, os seus habitantes são quase
todos egressos do campo, nos últimos 20 anos.
Estão amontoados na cidade, não porque suas
famílias sejam numerosas, mas sim porque saí
ram do campo, deixaram o seu natural habitat
Essa população, que está amontoada em cidades
como o Rio de Janeiro e São Paulo, poderia estar
no seu natural habitat e aínão estaríamos sentindo
o problema nem os seus efeitos, como temos
lá, no campo, na roça, famílias com 12 filhos,
dos quais não estamos sentindo os efeitos,porque
eles estão criando problemas para nós, na cidade
onde estamos vivendo.

Penso num país como o nosso, com quase
9 milhões de km2 de terras férteis, voamos do
Rio para Manaus, 4 horas e 20 minutos sobre
voando esse vasto território desocupado, com
enormes faixas de terra sem habitantes. Por que,
então, não pprocurarmos, como forma de ajudar
a solucionar esse problema, garantir a quem está
no campo a sua permanência e possibilitar o re
tomo dos que querem voltar? Sei que muitos o
querem. Porque ajudamos a formar a Associação
dos Tratalhadores Sem-Terra, do Bairro Mariortis,
de Vitória, que vieram do campo para f~er uma
experiência na cidade, e que não deu certo. For
maram então uma associação e conseguiram ter
ras com o Governo do Estado do Espírito Santo

e estão morando num acampamento cerca de
alguns quilômetros da capital; voltaram para o
campo! Eram homens da roça, acostumados no
campo; passarampor uma experiência dramática
com as suas famíliasna cidade e resolveram voltar
para o seu habitat natural.

Os institutos estrangeiros, que estão financian
do o controle de natalidade por meios mecânicos
aqui no País, são grandes institutos norte-ame
ricanos - vamos nos lembrar, por exemplo, que
o relatório Rockfeller colocava como uma das
exigências para financiar projetos no Brasilo con
trole da natalidade. Vamos pensar, por exemplo,
nos grandes grupos estrangeiros que têm interes
ses aqui já consolidados, adquiririndo empresas
que adquiriram terras no Brasil.

Estou querendo ater-me a um aspecto especí
fico, mas acho que esses aspectos têm a ver com
a grande discussão da questão da família,do con
trole de natalidade, dos processos, porque na ver
dade o planejamento familiar é uma forma do
controle de natalidade. Ele não deixa de ser uma
forma de controle de natalidade. O que quero
dizer é que no centro dessa discussão tem que
estar o casal - o homem e a mulher juntos,
a mulher, especialmente, tem que estar; essa tem
que ser uma decisão pessoal, até por uma questão
de respeito à pessoa. Uma mulher que tem 10
filhos e não quer ter 11, não sabe como evitá-Io.
É uma questão de o Estato prover os meios de
informação para que ela possa tomar a decisão
de não ter o décimo primeiro filho, que ela acha
que não deve ter. Não tenho uma idéia acabada
a respeito disso. Na verdade, a respeito disso tudo
que temos discutido aqui, não tenho uma idéia
acabada. Não tenho idéias que não possam ser
discutidas, aceitas, rejeitadas, emendadas. Todos
nós estamos aqui em busca de fIltrar nessa Sub
comissão a média do conhecimento, das expecta
tivas, do saber e do direito do povo brasileiro.
O que acho importante é que há uma grande
preocupação nacional. Não acredito que a socie
dade brasileira, hoje, está preocupada, por exem
plo,com o menor abandonado, que ela de repente
tenha ficado boazinha, tenha enchido o coração
de piedade cristã e resolveu amparar este menor.
Não acredito. É que este encostou a sociedade
brasileira na parede, e de armas na mão, está
matando, assaltando, estuprando, pilhando, pe
dindo, bancando o profeta da trajédia nacional
nas ruas do nosso País, aqui, há poucos metros
dos Ministérios e do Palácio do Planalto, ele está
aí presente. E por isso mesmo a sociedade se
encontra amedrontada, coagida, e pede uma s0
lução que não está sabendo dar. Temos que travar
uma grande discussão, mesmo depois de elabo
rado o texto, em tomo deste assunto, em busca
de um caminho, porque me parece que a solução
irá depender de repensarmos, inclusive,o modelo
da sociedade brasileira.

A SR' COMBA MARQUES PORTO - Só mais
uma observação: durante os debates eu estava
pensando na primeira preocupação. Quer-me pa
recer, a nivelde dúvida mesmo, porque não tenho
a menor certeza em relação a essas questões,
mas do ponto de vista da criança, do menor, como
foi levantado, esses 6 milhões de menores sem
registro, mais 36 milhões...

O SR. CONSmrnNTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Só quero lembrar que colocamos o
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menor, aqui advertindo que essa definição é técni
ca, é definição adotada pela FUNABEM, com
preendendo o ser humano, a pessoa na faixa etá
ria de Oa 18 anos.

ASR' COMBAMAROOES PORTO-Sim, mas
a questão do menor chamado carente, o menor
abandonado que está na rua, que não tem mais
unidade familiar, eu não colocaria como causa
prioritária, na questão da dissolução do casamen
to. V. Ex' levantou a questão da Reforma Agrária,
quer dizer, a questão do direito à terra, da fixação
do homem à terra; se olharmos por esse ângulo,
veremos que não é propriamente a dissolução
do casamento, da chamada sociedade conjugal,
que determina esse nível de crise, de abandono
das crianças. Há crianças realmente abandona
das, por exemplo, pelos Poderes Públicos dentro
de uma estrutura de família arrumadissima, mãe,
pai, casamento, tudo direitinho. Então, o que te
mos que ter é a garantia de que as pessoas casa
das ou não casadas, em 'uniões de fatos ou até
sem união nenhuma. Quando pensamos na ques
tão do planejamento da reprodução, que assim
chamamos por acharmos, propositadamente que
é mais abrangente, porque quando se fala em
planejamento familiar, só se está imaginando a
família constituída pelo pai, e pela mãe, o marido
e a mulher; chamo planejamento da reprodução
como uma designação melhor, para contemplar
os casos de mulheres que engravidam sem ser
casadas - isso está acontecendo, até pela falta
de orientação. Há registros de que o índice de
gravidez em adolescentes aumentou brutalmente
no Brasil, nos últimos anos e há também indica
ção, por uma pesquisa feita no Rio de Janeiro
pela De' EsterKosonisky, que, inclusive, fez parte
desse grupo de trabalho, de que a queda da virgin
dade na mulher caiu para 12 anos. Isso significa
que houve uma liberação nos costumes sexuais
e, entretanto, as pessoas não estão sendo prepa
radas para enfrentar essa nova vivência. Se o Esta
do através do seu mecanismo de proteção ao
cidadão, garante que as pessoas, homens e mu
lheres, tenham todo esse conjunto de valores e
de possibilidades de realização pessoal, quer no
campo do trabalho, da moradia, da fIXação do
homem à terra, tudo isso, acho que tende-se a
minorar esse drama da criança que se vê aban
donada.

Do ponto de vista moral, as pessoas facilmente
esclarecem essa questão: as crianças não ficam
abandonadas porque a mãe e o pai se separam.
Não él Por exemplo, quando aquela menina Mô
nica Granuzo foi assassinada brutalmente por um
colega seu, por um menino da sua mesma faixa
etária, no Rio de Janeiro, a primeira coisa que
o delegado nos disse, eu estava presente na porta
da delegacia foi o seguinte: "Isso aconteceu, por
que os pais eram separados". Achei isso uma
coisa cruel, porque isso poderia ter acontecido
até com uma mulher de 40 anos que de boa-fé
subisse, ao apartamento de uma pessoa amiga.
Então é falso supor que só a questão da separação
determina, esse descompasso e esse drama das
pessoas que se vêem desvalidas. Porque se eu
me separo do meu marido, mas tenho o meu
emprego garantido, ele o dele; tenho uma boa
escola para colocar os meus filhos e uma boa
creche, eles jamais ficarão abandonados. Poderão
ter problemas psicológicos decorrentes de uma
má transação da minha separação e mesmo as-

sim, se eu consigo me separar do meu marido
e manter com ele relações amistosas, cordiais
e de respeito, eu por ele e ele por mim, garanto
que os traumas serão muito menos graves. É
evidente que quando há separação o filho não
pode continuar junto com o pai e com a mãe
no cotidiano, se ficar com a mãe vai visitar o
pai, se ficar com o pai vai visitar a mãe, isso é
uma perda. Agora essas podem ser operadas de
uma forma menos doentia, menos traumáticas,
menos negativa, psic6tica até, desde que as pes
soas entendam que a separação não é um castigo
que veio do céu, para acabar com aquela familia,
para pôr todo mundo no limbo da amargura, pois
é assim que concebemos uma separação. E tam
bém é a tal coisa, o salário do pai que já não
dá para viver junto, separado mesmo é que não
vai dar. A mulher que passou a vida inteira ali,
cozinhando, lavando, passando dentro de casa
e não tem habilidade para trabalhar fora de casa
com uma remuneração. Assim, ela não vai ter
condição de prover aquela família. Então, não
é a dissolução da familia dentro desta 6tica da
relação conjugal, da sociedade conjugal; o que
está faltando é condições para que a população
- homem, mulher, criança, idoso - tenha condi
ção de exercer a sua cidadania de sobreviver. É
isto que está faltando na minha modesta opinião.

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Para uma
questão de ordem, prezada colega. Verifico que
o debate está muito rico e muito válido, entretanto
há alguns integrantes da Subcomissão que ainda
não se pronunciaram. Gostaria de saber daqueles
que ainda não questionaram a ilustre debatedora
se gostariam de fazê-lo, e daríamos prioridade
às pessoas que ainda não se pronunciaram.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODR[GUES
Dr' Comba Marques Porto, a senhora foi muito
felizna sua exposição. Como evangélico, e sentin
do de perto o drama que meu companheiro aca
bou de abordar, porque para n6s tudo seria válido,
seria de bom alvitreque lutássemos para a manu
tenção da familia legalmente constituída, mas vi
vemos uma outra realidade, à luz da própria pala
vra de Deus. lníelízrnente, Deus fezo homem reto,
mas dizem as Escrituras que ele vai buscar muitas
inovações, e é o que nós estamos vendo. E, basi
camente do ponto de vista moral, o homem real
mente contribui muito mais do que a mulher para
a deformação desta sociedade, porque ele se vale
dos seus anseios, da sua força, da sua maldade
para destruir, e isto tem a força maligna que esta
mos vivendo nesses últimos dias. Deus, quando

,constituiu o lar, o fez de um s6 homem, para
uma esposa só, os abençoou e ordenou a frutifica
ção, a proliferação da espécie. E tudo ia bem,
até o momento em que a sedução e o engano
vieram, e a usurpação do inimigo buscou trazer
o homem para distante de Deus. Daí a coisa co
meçou a decair, e estamos vendo, como aconte
ceu nos dias de Noé, a extrema corrupção, a vio
lência, que é um sinal dos nossos dias também.
Infelizmente, como a senhora disse, ficamos desa
nimados de buscar soluções à luz da lei, mas
ela não vai adiantar nada, infelizmente, por mais
que se busque em leis justas, porque este homem
não se sujeita à máxima lei de Deus, que é o
amor ao próximo, o de amor a si mesmo, ele
não vai alcançar as leis humanas e não vai respei
tá-Ias. O que é lamentável. Mas digo que, por

esta formação de educação, muita coisa pode
trazer melhoras; uma formação mormente moral,
espiritual, de que o valor da vida seja colocado
na devida posição, em que não busquemos os
nossos anseios, os nossos propósitos, seja mari
do, seja mulher, mas um contexto familiar, seja
essa união estável, em termos da lei, seja ela for
mada, que admita o casamento, não apenas co
mo uma formalidade legal, mas esta união que
surge naturalmente e até este ponto se justifica,
é a união que traz estes filhos naturais e que de
vem ser mantidos pela sociedade. Então, nós,
como evangélico, pelo menos eu, no meu caso
característico, pessoalmente, acho que temos
uma grande responsabilidade. Humildemente,
confesso-me também incapaz de participar, co
mo desejaria, dentro do aspecto do nosso ideal
cristão, mas a sociedade não está preparada para
este tipo de coisa, ela está sempre fugindo dos
anseios de Deus, mas uma minoria está vivendo
estes anseios e tem sido possível manter casais
ajustados com 50, 60 anos de vida conjugal, o
que é uma felicidade. O que pode ser um exemplo
para os demais. Mas, infelizmente, as coisas deve
rão acontecer assim até que haja uma mudança
na ordem mundial, quando Cristo estabelecer o
Seu Reino, vai ser diferente, porque saberá julgar
com justiça e com vara de ferro as nações. Então,
como será a Constituição naquele tempo, eu não
sei. A Biblia fala que Ele vai reinar com vara de
ferro sobre as nações, não será tolerante, não
será permissivo, mas será com a reta justiça. Mas,
como humanos que somos, sinto-me felizde, nu
ma proposição que tenho aqui diante de mim,
do companheiro Nelson Aguiar, em que S. Ex"
aborda temas semelhantes àqueles que a senho
ra, a Associação e os Ministros têm apresentado,
em que S. Ex' fala que a família é constituída
pelo casamento e por uniões estáveis entre os
cônjuges, inclusive os filhos, Então, em que pese
a minha formação cristã, vejo-me constrangido
a admitir uma acomodação social, uma questão
de realidade; sinto-me inclinado a também ter
que assumir uma posição de apoio a certas pro
posições, mesmo que não sejam aquelas dos
meus ideais. Muito obrigado pela sua atenção.

A SRA COMBAMARQUES PORTO - Muito
interessante o seu posicionamento no sentido de
acatar esta proposição da união/estado, como in
clusive está disposto no projeto Afonso Arinos.
Nós aqui, neste ponto, colocamos uma formu
lação diferente, ou seja, colocou-se a familia civil
ou naturalmente, e achamos que seria uma forma
mais elástica de contemplar não s6 as uniões
estáveis, como esta familia natural, que resulta
da mãe solteira, que ê uma família, uma mãe
solteira com um filho. Acho que realmente esta
mos avançando com este tipo de compreensão
de sua parte, no' sentido de encarar de uma forma
mais realista e mais aproximada talvez deste pró
prio objetivo humano concebido dentro da pró
pria visão religiosa de que V. Ex' falou. Acho que
desta troca iremos chegar ao denominador co
mum, respeitando inclusive todas as possibilida
des de crença religiosa.

O SR. CONSmUlNTE IBERÊ FERREIRA 
Todos n6s aqui acompanhamos com a maior
atenção e queremos inclusive, também, parabe
nizá-la pela exposição, pela maneira com que se



202 Quarta-feira 20 DIÁRIO DAASSEMBLÉIANACIONALCONSmUIN1E-(Suplemento) Maiode 1987

conduziu nos debates até agora ocorridos aqui
na nossa Subcomissão.

Temos acompanhado os debates desta Subco
missão como também as propostas que têm sido
encaminhadas, propostas do nosso Presidente
Nelson Aguiar,do nosso companheiro ElielRodri
gues, etc., de todas as propostas que têm sido
encaminhadas à própria Comissão. Sou favorável
à extinção do artigo 233, que a nobre Deputada
já se manifestou sobre ele com tanta ênfase. Acha
mos que há um problema fundamental em tudo
isto;podemos mudar tudo. Mudaremos os artigos
do Código Civil, da Constituição, mas há um pro
blema fundamental que comecei a sentir e que
me parece que todos concordam que é o proble
ma da educação. Pergunto se a Comissão já anali
sou, e se tem alguma proposta para um trabalho
educativo porque sem ele é inviável e impossível
mudarmos os artigos. Pergunto também se a Co
missão já analisou o problema da censura. Não
digo o termo, meio forte - censura, mas acho
que teremos de votar uma censura moral, não
uma censura política; mas uma censura moral

-é fundamental. Não podemos pensar em encon
trarmos soluções para manter a família, para dar
tranqüilidade ao menor, no momento em que
vermos, assitirmos peri6dicos serem vendidôs~

vistas sendo vendidas, em todas as bancas dê'
jornais sem nenhuma censura, a qualquer crian
ça, a qualquer pessoa; televisão entrando na nossa
casa, pregando a destruição do lar, da família
etc. Há poucos dias vi lá na minha cidade, no
interior, falava-se que diziam: "Fulano está rico,
fulano está ficando bem. E arranjou alguma mu
lher?" E até o sinônimo de uma pessoa de suces
SO só se concretiza com um novo casamento.
Assim, tudo isto vai destruindo e de nada vai
adiantar o nosso trabalho, mudando os artigos,
mudando o Código Civil, se não houver também
um trabalho educativo e até certo ponto de censu
ra nos meios de comunicação.

Não adianta levar, de um lado, um grande pro
grama de educação no Pais inteiro e, de outro,
o maior meio de comunicação que temos, a televi
são, o rádio, destruindo o que poderíamos cons
truir ao longo de uma geração. Assim pergunto
se esta Comissão do Direito da Mulher tem algu
ma proposta concreta e discutida sobre tais as
suntos?

A SR' COMBA MARQUES PORTO - Sim. Te
mos em nosso articulado proposições que se refe
rem a várias áteas de trabalho da Constituinte;
evidentemente, não seria possível propor uma
ConstituiçãO inteira. TIVemos aqui uma preocu
pação definida de fazeras proposições só do pop
to de vista da especificidade feminina. O que dá
para ver como é importante a questão da mulher,
pois acabamos entrando em vários capítulos, mas
sempre pelo viés, pela óptica dos direitos da mu
lher.

Em relação à educação e à cultura, o nosso
articulado propõe dos artigos: a Educação, direito
de todos e dever do Estado que visa ao pleno
desenvolvimento da pessoa dentro dos ideais de
defesa da democracia, do aprimoramento dos di
reitos humanos, da liberdade e da convivência
solidária a serviço de uma sociedade justa e livre
- isso como pressuposto rnaís genérico.

§ 10 É responsabilidade do Estado asse
gurar a educação universal pública e gratuita
em todos os níveis.

§ 20 Ascreches serão consideradas uni
dades de guarda e educação de crianças de
Oa 6 anos de idade.

Art. A educação obedecerá aos seguintes
princípios: a igualdade entre o homem e a
mulher, o repúdio a qualquer forma de racis
mo e discriminação, a convivência pacífica
entre os povos, o pluralismo cultural do povo
brasileiro."

Acho que este segundo artigo, onde nomea
mos esses princípios, interessante. Quando V.Ex"
explanou a sua questão, percebi que nos depara
mos com um problema mesmo de qualidade do
produto cultural e do produto educacional que
nos é veiculado. Quer dizer, a nivel da escola for
mai temos uma, baixa qualidade de livros escola
res, no que diz' respeito a trazer embutidas as
práticas de violência, as discriminações. No que
diz respeito à mulher, o livroescolar é uma piada,
isto é, a mãe aparece sempre de avental, a empre
gada é sempre preta, o pai está sempre lendo
jornal e a mãe está na cozinha, a mãe é sempre
meio burra. Quanto aos meios de comunicação,
as propagandas de televisão até que melhoraram

"um pouco, se bem que começou a entrar num
outro domínio também supercomplicado, que é
a questão da exploração do objeto sexual, que
é uma coisa para consumo de qualquer criança
no horário das;sete. Mas, enfim, nos meios de
comunicação há uma visão esteriotipada da mu
lher.Àmulher está destinado o papel de futilidade;
ela s6 está preocupada 'com o cabelo, com o
"shampoo". Se vai anunciar um pneu, tem que
pôr uma mulher nua ao lado para anunciá-lo;
quer dizer, o nosso corpo, diante dos meios de
comunicação, é absolutamente vilipendiado,ven
dido como coisa, como objeto mesmo de apelo
sexual, para a venda de qualquer produto, seja
margarina ou pneu. Isso é uma coisa em que
temos que ter um controle. Então, até talvez se
substituisse a palavra - censura - que para n6s
ainda tem uma carga de um momento muito
autoritário, em que a melhor produção cultural
e artistica foi efetivamente censurada. O que foi
curioso, durante todos esses anos de autorita
rismo é que os filmes pornográficos, por exemplo,
cresceram como uma indústria vigorosíssima,
quando a censura comia à solta as peças de me
lhor qualidade; as músicas do Chico Buarque,
o teatro de Boal; enfim, as melhores produções
foram censuradas, enquanto esses taisfilmes por
nográficos horrorosos, da pior qualidade, ficaram
ai à disposição do consumo de quem os quises
sem ver. Na questão do nosso corpo, as bancas
de jornal, do ponto de vista de um desvirtuamento
até da questão da sexualidade, estão cheias da
quelas revistas de apelo sexual. Até que ponto
aquilo contribui para o desenvolvimento da sexua
lidade humana, dos homens e das mulheres?
Acho que no fundo reproduz um padrão: a mulher
tem que ter corpo escultural. Acho aborrecido
quando, dentro de casa, à noite, o homem tem
ao lado dele aquela mulher que não é o padrão,
mas outra pessoa que está marcada, que traz
as marcas da vida, as estrias de várias gravidezes.
Tudo isso acaba criando até um contexto de se
xualidade completamente distorcido que se ba-

sela, primeiro, pela falta de respeito ao pr6ximo,
do homem sobre a mulher, sobretudo, porque
na verdade esse tipo de prática induz ao desres
peito do homem sobre a mulher. Quer dizer, as
sim como ele consome aquela revistaque compra
no jornaleíro,ele se dá ao direito de estuprar uma
mulher. E lógico que tem toda uma conotação
até, digamos, de desvio de comportamento em
termos, porque o estuprador não é propriamente
uma pessoa tão desajustada assim da sociedade.
Ele pode ser um homem de família, um chefe
de família que trabalha, que tem mulher, filhos
e se dá ao direito de desrespeitar uma mulher
na rua. Assim acho que toda essa questão tem
que ser revista. O produto cultural tem que ser
repensado, isto é, de maneira que tenhamos igual
dade de condições, não só as camadas médias,
como o povo, e acesso a um produto cultural
melhor. Quem disse que o povo não gosta de
coisas boas? Na verdade as pessoas são massa
cradas por um produto cultural que é absoluta
mente desqualificado sob todos os pontos de vis
ta, a começar pela televisão. É por isso que a
questão da Constituição controlar a concessão
dos canais de exploração, de meios de comuni
cação será uma medida superimportante. Porque,
na verdade, a televisão é, digamos, domínio de
quem queira. Se eu ficar muito rica e quiser com
prar um canal de televisão para determinar o meu
padrão educacional e cultural para pôr na tela,
poderei fazer isso. Mas isto é um contra-senso.
Queremos passar a V.Ex'" o conjunto desse arti
culado com as justificações.

O SR. CONSTITUINTE ~OBERTO AUGUSTO
- Estou ouvindo atentamente, estou feliz com
a participação da Dr' Comba Põrto. Mas, funda
mentalmente, o que está faltando para uma mu
dança em todos os sentidos, no Brasil - como
estamos tratando do eixo (amma, a união do ho
mem e da mulher, a submissão e os direitos _
só há uma maneira que é a orientação prática,
para a mudança desta formação moral social
inclusive, espiritual da nossa sociedade. ' ,

Há pouco nós estávamos ouvindo o nosso
Constituinte que confessou, que é evangélico co
mo eu sou também e Ministroda Palavra de Deus,
faço casamento, atendo casais. Quero dar um
testemunho disso: na última Sexta-feira da Paixão
- Sou do Rio de Janeiro e pertenço a um seg
mento da Igreja Evangélica - lá, às nove horas
da manhã enchemos o Maracanã, com uma lota
ção que só aconteceu no dia de Brasil versus
Uruguai em 1950 e a maioria entre mais de 200
mil pessoas que a televisão aunciou depois, a
imprensa escrita de igual forma, era mulher. E
o que mais se constata no atendimento - porque
a melhor maneira de se ver é como n6s estamos
debatendo aqui, um com o outro, conversando
- são os problemas. Sou casado há 27 anos,
nunca ocorreu ao meu coração, a minha mente,
a separação. Essa submissão em que se fala mui
to - há palavras que está se ouvindo aqui que
não se encaixam bem, por exemplo, submissão,
controle de natalidade, planejamento, como a
Ora. falou muito bem, isso fere a palavra, a ma
neira de se dizer. Como no meu envolvimento
espiritual, como Ministroda Palavra de Deus, fere
também, pois não gosto de ser chamado de cren
te, gosto de ser chamado de cristão.



Maiode 1987 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONALCONSTITUINTE - (Suplemento) Quarta-feira 20 203

São colocações de palavra que, no fim, mudam
realmente situações e não somente colocações.
O que mais precisa, realmente, é de orientação.

Logo que cheguei ouvi a Ora. Comba M. Pôrto
falar sobre o problema de a mulher não trabalhar
devido à mente do homem. Antes, porém, quero
falarda submissão, essa submissão que a lei divi
na - e não a lei do homem - impõe e ninguém
pode mudar. A submissão não é isso que princi
palmente o homem faz. Ele pensa que a submis
são é pisar na mulher, é dominar a mulher, é
determinar o que ela deve ou não fazer. Falta
orientação ao homem sobre a lei divina da sub
missão que ninguém pode mudar - não é lei
do homem - não é esse cabresto que o homem
quer impor à mulher, inclusive com violência. A
submissão é algo de entendimento, porque não
pode, numa casa, deixar de haver uma direção.
E como quando estamos aqui. Se esta reunião
não fosse presidida por um homem, que é tão
deputado quanto eu e outros que aqui estão, se
não tivesse a direção de alguém, não haveria co
mo se reunir e entrar num debate. O homem
precisa ser orientado quanto à submissão que
tem no lar, é algo simples e não é o que temos
visto não apenas no Brasil, mas no mundo.

Quando eu era mais novo no casamento, tam
bém tinha essa mentalidade, porque adquiri dos
meus pais, de que a mulher não devia trabalhar.
Eu também pensava assim; contudo, uma orien
tação posterior foi me levando a uma mudança.
Vejo que a mulher, agora, tem espaço, e como
até na Assembléia Nacional Constituinte, hoje, te
rnos mulheres, o que não havia antes, que eu
me lembre.

Hoje,vitambém no "Bom-Dia Brasil"uma mu
lher de muito valor.Acho que a mulher tem espa
ço em qualquer situação. Havia duas mulheres,
no "Bom-Dia Brasil", mas prestei mais atenção
na Vice-Governadorade Minas Gerais, a qual está
trazendo para a Assembléia Nacional Constituinte
um assunto muito importante, que é o menor
e que já foi debatido. Ela vem trazendo algo para
ser visto, debatido e, inclusive, colocado em prá
tica.

A mulher deve trabalhar. Não vejo erro algum.
Ela deve ter essa liberdade total. Estou confes
sando, aqui, que antigamente não pensava assim,
mas era tudo falta de orientação.

Quanto ao problema da separação do lar, creio
que também deva ser orientado. Recebi um traba
lho de um médico do Rio de Janeiro, Dr. Mário
Leal Bacelar, sugerindo que o casamento, para
ser feliz, deve começar antes da união real, civil
e religiosa. Tem que haver a ed~ação para que
o casal seja levado ao exame pré-nupcial obriga
tório, onde receberá a orientação sobre o que
é casamento e após-casamento. Falou-se, aqui,
que o amor acaba. Tenho uma experiência, a
qual posso colocá-la como testemunha. Venho
recebendo visitasde pessoas em gabinetes pasto
rais - e não são cem, mas milhares de pessoas
que, por falta de orientação, não são felizes. O
amor, realmente, que o mundo fala, só existe de
pois de um casamento onde há um relaciona
mento debaixo de uma orientação para uma con
tinuidade. Aquela vivência de afeição, de bem
estar, de se querer bem um ao outro, de participar
um com o outro - e isso é importante - infeliz
mente, num lar onde o homem acha, por falta
de orientação, que é o tal, .não existe. É preciso

haver aquela amizade, aquele entendimento, o
comum acordo em todas as coisas. Então, no
decorrer de uma boa convivência, de uma boa
vivência, quer no sentido moral ao educar os fi
lhos, quer no sentido conjugal é que surge o amor.
Nós, na Igreja Evangélica, orientamos muito as
pessoas, no sentido de mostrar a felicidade do
lar. A sr há poucos minutos falou sobre a vida
c-onjugal, onde o homem pensa que, no leito,
vaiter a mulher semi-nua ou nua, que vê na televi
são apresentando um produto qualquer, ou vê
exposta nas revistas, ou nos filmes e novelas que
expõem a liberdade de se trocar de mulher ou
de homem. Esse homem pensa que, no leito,
vai ter essa mulher, mas ele encontra uma mulher
marcada pelas operações, pelas lutas, não so
mente de ser esposa como também de ser mãe.
Isso tudo parte de uma orientação. Porque é na
vivênciaque surge o amor; quando ele surge den
tro de uma união conjugal não há nada que sepa
re. E ainda que venha um problema de separação,
deverá haver um processo, no nosso Brasil, na
nossa sociedade, de orientação, para que este
casal, ainda que na iminência de uma separação,
possa se reconciliar.E não havendo possibilidade
de uma reconciliação temos, no Brasil,o divórcio,
que também tem que ser mudado, na espera
de 3 a 5 anos. Acho que, uma vez não havendo
a possibilidade da vivência, da reconciliação, de
verá haver o rompimento com garantias, como
a Sr' colocou, para a mulher que será a ex-esposa,
bem como para os filhos,inclusiveprevendo puni
ção drástica para o homem que foge, às vezes,
do compromisso de não querer garantir a partici
pação dos seus filhos e da sua ex-esposa.

Gostaria que houvesse mais tempo para falar
mais alguma coisa sobre isto. Inclusive, estou an
sioso para ver o que a nossa Vice-Governadora
de Minas Gerais está trazendo sobre o menor,
porque o nosso Presidente tem muito cuidado
com isso. Nós também. Acho que há uma possibi
lidade que deve ser colocada em prática, como
tudo, porque só passar para o papel os nossos
pensamentos e os nossos debates sem cumpri
los é como lero LivroMaior,a Bíblia, e não praticar
seus ensinamentos. Não se irá usufruir de bene
fícioalgum.

O menor abandonado é uma verdade. Loinu
do, para tratar deste assunto, não é preciso saber
se o seu lar é desajustado, se é filho de mãe
solteira. O certo é que o menor abandonado exis
te. Como ouvimos, há pouco entre o Riode Janei
ro e Manaus existe um espaço muito grande de
quatro horas e tanto. E já que se gasta tanto di
nheiro nesta Nação com muitas outras coisas há
de se convir também que se deverá investir no
menor abandonado. Já que se deve tanto, e se
devermos um pouco mais ou menos, nada irá
alterar,num País tão rico como este, deve-se fazer
o que já vem sendo ferto numa continuidade evan
gélÍco. Em Fortaleza fui à uma chácara muito
grande onde se trata de um problema também
terrívelno Brasile no mundo: as drogas, a recupe
ração de viciados. Aqui em Goiás, em São Paulo,
no Rio de Janeiro, o ex-Governador do Estado
do Rio,Dr,Jeremias Fontes, possui uma associa
ção, um grupo que trata dos viciados. Sou obri
gado a dizer que foi um grande Governador.

. Pois bem, o que se deve fazer no espaço que
temos em todo o Território nacional? E preciso

juntar como foicolocado aqui, o Governo Federal,
o Estadual, o Municipal, a sociedade em si, para
darem assistência ao menor, de uma forma prá
tica e urgente, porque quanto mais demorarem,
mais as cadeias irão ficando cheias. Esses meno
res só não fazem outra coisa, porque lhes não
é ensinado. Estão na lei do cão, como se diz,
roubando, estuprando. Hácrianças de 10, 12 anos
praticando um sexo desenfreado, sujeitas a doen
ças. Devemos colocar essas crianças em locais
- e não digo FUNABEM, pois, segundo o olhar
da sociedade representa uma repreensão - onde
tenham educação e não somente para amanhã
serem alguma coisa, mas também terem uma
educação moral, espiritual,um lazer,um trabalho,
para serem reintegradas à sociedade.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Como Re
lator, depois de ouvir as colocações do nobre
Constituinte Roberto Augusto, gostaria também
de fazer algumas indagações, porque estou aqui
raciocinando, verificando a grande dificuldade
que terei em conciliartantas opiniões divergentes,
assim como outras que se complementam, mas
que nem sempre podem ser conciliadas, no ante
projeto que deverei apresentar à Subcomissão.

Parece-me que, num artigo, tenho que traduzir
o que acontece em minha casa, ou seja, a história
que diz que o chefe sou eu, mas quem manda
é minha mulher. Este é o ponto mais importante.

Contudo, deIXando esta questão, ilustre Ora.
Comba Marques Pôrto, tenho algumas indaga
ções a fazer. Uma diz respeito ao problema da
instituição da família. Conforme a proposta apre
sentada, o artigo diz o seguinte:

"A família, instituída civil ou naturalmente,
tem direitoà proteção do Estado e efetivação
de condições que permitam a realizaçãopes
soal dos seus membros."

Acho indiscutível o problema da constituição
da família,hoje, passar por esta questão da consti
tuição informal ou natural, como o artigo define.
Este "direitoà proteção do Estado" também acre
dito ser uma questão que não recebe nenhuma
resistência. Contudo, a minha dúvida é como po
deríamos chegar a prever a solução de algumas
dificuldades de ordem prática, já que temos a
possibilidade de a famíliaser reconhecida quando
instituida civilmente, ou seja, do ponto de vista
formal,bem como a partirda própria Constituição
ser reconhecida, quando instituída de maneira na
tural, de maneira informal. Por exemplo, sobre
a questão da bigamia ou poligamia. Quando a
lei institui o casamento civil permitindo também
a sua dissolução e a constituição de um outro
casamento, temos um fator de regularização des
te tipo de sociedade, quando há limitação para
que uma pessoa participe de mais de uma socie
dade conjugal:

Na medida em que a lei prevê esta informação
da família a partir de uma constituição natural,
como poderíamos dirimireste tipo de problema?
Perante a lei,por exemplo, passaria a ter o mesmo
valoruma pessoa,que tem uma famíliaconstituída'
civilmente, e tem uma outra famOia constituída
naturalmente? Este é o espirito da proposta. ou
esta forma de constituição natural ocorreria ape
nas na ausência de uma relação civil, de uma
relação formal? Esta é a primeira dúvi~.
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Uma segunda dúvida que coloco é muito mais
de ordem prática, ou seja, no tocante ao problema
dos direitos iguais, os quais defendo inteiramente,
procurando modestamente praticar. Acho que é
algo muito importante, nos dias atuais. Muitas
vezes um indivíduo defende uma determinada po
sição, assume uma determinada posição adotan
do, na prática, um posicionamento totalmente di
ferente. Aliás, costumo sempre dizer que, na mi
nhamaneira de entender, a democracia começa
em casa. Às vezes defendemos muito a demo
cracia, lutamos por ela e a queremos mas não
sabemos praticá-la na célula menor da sociedade
que é a própria familia. Quantas vezes pais ou
mães impõem a seus filhos condições, decisões
até de ordem profissional. Hoje estou com um
problema, por exemplo. Tenho um filho que, tal
vez até realizando uma frustração minha, tem se
revelado um músico de talento, não definindo
até hoje, sua questão profissional. Já deverá fazer
vestibular no próximo ano. Desconfio que ele quer
fazer música mesmo. E fico nessa dúvida: música,
é hoje, uma profissão que pode ser abraçada intei
ramente? Tenho dificuldade para administrar, de
mocraticamente, uma decisão que não deve ser
minha, mas dele. -

Assim, quando esta proposta diz,no caput des
se segundo artigo, que "o homem e a mulher
têm plena igualdade de direitos e de deveres, no
que diz respeito à sociedade conjugal, ao pátrio
poder, ao registro de filhos,à fixação do domicilio
da famílía..", começamos a ver que, na prática,
poderemos ter uma série de conflitos. Eu tinha
dúvidas, por exemplo, a respeito da declaração
da patemidade, do registro de filhos,pois a mater
nidade é algo quase sempre incontestável, sendo
para a paternidade um pouco diferente. Mas verifi
quei, aqui, a possibilidade de contestação dessa
patemidade, o que me parece resolver essa dúví
da.lnclusive na sua exposição e nessa justificativa,
aparece a possibilidade da contestação na ques
tão da patemidade. Ainda tenho um pouco de
dúvida, aí,quanto ao problema de ordem prática,
que decorre da própria morosidade da .Jusnça
que, infelizmente, ocorre no Brasil. Vamos supor
que uma mulher vá a um cartório e claro que
tem um filho cujo pai é o Sr. Fulano de Tal, o
qual, por sua vez, acha que não é o pai, contes
tanto essa patemidade. Ele pode contestar. Entre
tanto, pelos processos normais da Justiça, o que
ocorre é uma demçra muito grande entre uma
coisa e outra. Vamos supor que, no final das con
tas, pelos métodos científicos existentes, ele pro
ve, realmente, que não é o pai daquela criança.
Nesse intervalo de tempo, como poderão ser sa
nados danos de ordem material e até mesmo
de ordem moral que possam ter ocorrido?

Sobre a questão do domicilio, vamos supor
que entre UIil1 casal surja um conflito de uma
conveniência de se morar na cidade A ou na cida
de B. Ambos têm o direito de definir isso. Como,
na prática, isso irá acontecer? São dúvidas que
tenho a respeito desse problema. Vamos imaginar
que, na maioria das vezes, normalmente haja uma
combinação de interesses, uma conjugação de
interesses nessa definição, mas suponhamos que
exista um conflito nessa determinação, por exem
plo, do domicilio. Como isso será resolvido, su
pondo-se a permanência do vínculo conjugal? Es
se conflito hoje pode existir - e existe - e via
de regra termina com, por exemplo, a não aceita-

ção, por parte da mulher, sobre a questão do
domicílio, o que irá redundar fatalmente, na disso
lução dessa sociedade. A partir do momento em
que a lei, em que a Constituição estabeleça que
o direito de escolha do domicilio é igual para
ambas as partes, como esse conflito irá ser diri
mido sem comprometer a relação conjugal?

A SRA CONSTITUINTE RITA CAMATA - No
bre Relator, deixe-me colocar, aqui, a minha preo
cupação, do outro lado da moeda. Hoje,o homem
tem o poder de decisão. Se a mulher acompanhar
essa decisão, será que esse casamento estará ga
rantido?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Acho que
não, porque na prática, esse direito já existe. Sou
muito inclinado a ver o texto legal como a tradu
ção de uma realidade ou, muitas vezes, como
uma coisa factível. Acho que a lei não precisa
ter determinados detalhes já orientados pela práti
ca. Esse direito, hoje, já existe.

A SRA. CONSTITUINTE RITA CAMATA - Va
mos escrevê-lo, então, na nova Constituição.

OSR. RELATOR (Eraldo Tmoco)-Muito bem.
Talvez como uma homenagem à mulher.

ASRA CONSTITUINTE RITA CAMATA - Não.
Como um direito.

O SR. RElATOR (Eraldo Tinoco) -Mas esse
direito já existe na prática.

A SRA. CONSTITUINTE RITA CAMATA - É
só assegurar isso na nova Constituição.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas esse
direito já não existe? Vamos examinar na prática

ASRA. CONSTITUINTE RITA CAMATA - Gos
taria de interrompê-lo só um minuto, para falar
do caso que temos aí de colegas nossos que
estão morando aqui e as esposas não querem
vir para Brasília, morando em seus respectivos
Estados. Então, acredito que isso deva ser uma
opção de cada um. Somos cidadãos, temos que
ter nossos direitos garantidos, assegurados na no
va Constituição. Acho ser uma violência esse dis
positivo em que diz "a mulher tem que acatar
uma decisão domiciliar do marido". Tenho dito
que não sou feminista, vejo a coisa mais do lado
prático. Não vejo como possamos ter uma Consti
tuição que dê esse direito que para rmm não é
direito, mas uma agressão à mulher, à instituição,
à família, porque no casamento deve-se resolver
tudo através do diálogo, através de consenso. En
tão, não entendo essa garantia na Lei,que iremos
alterar esse quadro que aí está.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -Acho que
isso já ocorre na prática.

ASRA CONSTITUINTE RITA CAMATA- Luta
mos por democracia, vamos escrever democracia
neste artigo.

A SRA COMBA MARQUES PÔRTO - Nesse
plano das relações familiares também!

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Permi
ta-me citar uma passagem de Rui, que diz:"Toda
lei é boa se houver no julgador a virtude que
o legislador não teve". As vezes, o legislador fez
uma lei bonita, mas fora da realidade, outra hora,
a lei não é boa, mas quem vai aplicá-Ia o faz

dentro do senso de justiça. Sobre a questão para
a Constituinte, eu falava há pouco com as duas
doutoras, é a da busca de relações justas. Essa
é que tem que ser expectativa do Direito, porque
se direito é desigual, os que o têm lutarão para
mantê-lo, e os que o não têm lutarão para alcan
çá-lo e, aí,se estabelece o conflito.

Estamos hoje observando, na sociedade brasi
leira, um sociedade injusta. Talvez uma das rela
ções sociais mais injustas do mundo é a que
temos em nosso País, em termos de manutenção
de privilégios e busca de dlreítosl

Falava eu a respeito da Educação. Se aeduca
ção é desigual quem a tem irá lutar pela qualidade
de educação - está só preocupado com a quali
dade; não estão preocupados com a garantia des
se direito por outras pessoas. Se tivéssemos a
igualdade ao direito de educação, todos juntos
lutaríamos pela qualidade. No dia que tivermos
o direito igualitário para todos, todos juntos lutare
mos pela qualidade, todos juntos lutaremos pela
manutenção desse direito. Porque o direito, hoje,
em muitos aspectos da sociedade brasileira repre
senta privilégios de alguns: os que não têm estão
lutando por esse direito, os que têm estão lutando
para mantê-lo, mesmo em forma de privilégio
e áI vem se estabelecendo um conflito na socie
dade. Ora, se vamos colocar na lei, relações injus
tas ou relações em que coloquemos o julgador
na obrigação de decidir por outros princípios, e
o juiz já tem hoje a faculdade de dirigir, com
base na livre apreciação da prova, nos Princípios
Gerais do Direito,acho que a elaboração constitu
cional deve ter o cuidado de pensar na justiça.
E temos que admitir que, na maioria dos casos
na relação do direito familiar, o lado ruim está
para a mulher. Temos que admitir isso!

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não estou
dizendo em contrário. O que estou querendo le
vantar é o seguinte: acho, na minha opinião pes
soal, que uma Constituição não pode descer a
detalhes...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Isto
é verdade!

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - .., que a
prática já consagra ou que devam ser objetos
de uma lei ordinária, porque, do contrário, iremos
elaborar um calhamaço sem tamanho que, de
pois na prática, não irá ocorrer; por exemplo, julgo
que uma questão muito mais séria do que o pro
blema de definir a questão de onde morar, que
talvez seja a essência do relacionamento de-um
casal, não está aí e não poderia estar, 'e que a
prática já indica uma questão de opção de ambos;
a questão da relação sexual. Temos hoje em dia
maridos que se acham donos do corpo da sua
mulher para buscá-la e possuí-Ia a qualquer mo
mento em que seu apetite l!!exual indique? Temos!
Temos violência sexual dentro de lares? Temos!
Nem por isso a lei deve dizer que a relação sexual
entre um casal deve ocorrer apenas no momento
em que ambos o desejam. O que defendemos
até como seres civilizados?Que isso só deva ocor
rer quando haja o interesse de ambas as partes!
Então nesse caso, deveríamos definir na lei, por
~e é um direito sagrado da mulher administrar
o.u corpo e até mesmo o seu desejo sexual.
Estou me referindo a essa questão, não sendo
contrário a uma decisão, digamos assim, con-
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junta, e diria até mais, e por-que não os filhos?
Quantos filhos adolescentes são afetados direta
mente por essa questão, por exemplo, de uma
mudança de domicílio? Assim, o que estou que
rendo levantar, na minha argüição, não é a ques
tão do direito a essa definição. Comecei as minhas
palavras dizendo que acho que o melhor lugar
para a democracia ser iniciada e praticada é den
tro do lar. Então, não sou contrário à essência
dessa questão. A minha dúvida é, e coloco para
todos, se isso é matéria para figurar na Consti
tuição? Não, mas deve figurar por uma questão
de ficar claro o direito da mulher etc ...Esse direito
na prática já existe e não pode ser de outra ma
neira, até porque uma violação a esse direito impli
cará, necessariamente, na dissolução da socie
dade conjugal. Porém se, por exemplo, isso é
uma questão importante, ai é que coloquei a ho
menagem, não como uma depreciação, coloquei
uma homenagem no sentido de ficar claro, defi
nido - usando aquela expressão tão usual 
de todos os machistas ficarem sabendo que de
agora em diante têm que debater esse assunto.
Só isso? Ou deveríamos ter outras coisas que
também dizem respeito ao direito da mulher?

Mas, confesso que a minha dúvida maior não
é com relação a isso. A minha dúvida maior está
na primeira questão.

A SRA. COMBA MARQUES PÓRTO - A pri
meira? Certo!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
da resposta queremos lembrar que temos aqui
dois colegas: o Fausto Rocha, de São Paulo, e
Antônio de Jesus, de Goiás, que à luz do Regi
mento não têm direito a voto mas como não
estamos votando têm direito à palavra; na hora
em que acharem por bem poderão fazer uso dela,
embora nosso tempo regimental já haja expirado.

Todavia, como começamos nossa reunião um
pouco atrasados, se for da conveniência dos
membros desta Subcomissão, poderemos dilatar
o tempo um pouco mais, a fim de que nossa
conferencista conclua e, também, se nossosco
legas quiserem terão direito à oportunidade de
se pronunciar.

ASRA.COMBAMARQUES PÔRTO-Sr. Presi
dente, não me alongarei muito.

Antes de entrar na primeira questão gostaria
de dizer que, quando o Sr. colocou a questão
da homenagem, pensei: "Em Direito, a norma
nunca é uma homenagem: é um direito, uma
coisa muito concreta e que obrigatoriamente deva
ter conseqüências", mas logo em seguida V.Ex"
esclareceu bem.

Em relação à primeira questão - da possibi
lidade de se estabelecer, nessa formulação, a fa
mília instituída naturalmente, uma margem de
possibilidade, talvez, de incentivo à prática de bi
gamia, poligamia, aí eu levantaria uma questão
preliminar com relação a isso, que é a questão
da finalidade da lei.Temos que ter, de certa forma,
uma noção mais ou menos precisa, de que objeti
vos pretendemos atingir na formulação de um
artigo de lei, seja ela qual for, seja Constituição,
seja lei ordinária, seja até um regulamento ou
portaria. Quer dizer, aqui, quando formulamos,
repare que formulamos em aposto - "A família,
instituída civilou naturalmente, tem direito à pro-

teção do Estado...". Então, qual é a inteligência
desse artigo, dessa proposição? O direito que se
pretende tutelar aqui é o direito da família, dos
seus membros terem garantida essa proteção do
Estado, que há de se traduzir na norma ordinária
- e até em programas específicos, como um
programa de assistência integral à saúde da mu
lher, por exemplo, que é um programa do Minis
tério da Saúde - o desempenho dessa proteção
que nós achamos que a família merece dos Pode
res Públicos.

Eu, particularmente - esse trabalho foi um
trabalho de grupo - evoluiria no sentido até de
suprimir esse aposto aí: "A família tem direito
à proteção do Estado", como consta da Consti
tuição portuguesa, porque acho que ainda é for
mulação mais objetiva, quer dizer, se o núcleo
desse artigo, dessa proposição, é a garantia dessa
proteção, seja através das creches, da assistência
médica, da saúde, da moradia, se o núcleo do
artigo aqui é essa finalidade, cada vez me con
venço de que não é preciso que uma Constituição
defina, qualifique que família é essa, na medida
em que a realidade já traduz o que é essa família.
Nós estamos diante de jima realidade.

Do ponto de vista em que V. Ex' coloca a sua
preocupação, eu digo que o sistema vigente defi
ne: "a família será constituida pelo casamento",
o que não implica se reduza o número de bígamos
e bígamas, de polígamos e polígamas que existem
por aí. Sabemos, inclusive, que como a lei dispõe,
ela dá ao homem o direito de registrar o filho
que quiser sem levar nenhum documento com
probatório de nada. Os homens praticam a biga
mia, até às vezes instituída, oficializada com mu
lher dentro de casa, o casamento na certidão,
e têm outra casa adiante com outra mulher, e
registra aquela criança de forma falsa. Ele se de
clara como casado, e põe seu nome no filho da
própria concubina. Então, a questão da bigamia
e da poligamia já entra até, talvez, no domínio
antropológico que eu aqui não saberia expor da
melhor forma, porque minha formação é de advo
gada, em que não podemos tentar esgotar na
lei,essa dimensão tamanha do que seja a naturzea
humana. Se estamos discutindo a natureza da
sociedade conjugal, não podemos nos perder. Na
verdade, essas questões são colocadas na prática
e na vida. E digo o seguinte: a lei, como está,
não coibiu até hoje. Não coibe. Vai-senuma favela
dessas como V.Ex" assiste lá, no Rio de Janeiro,
e que mais se vê - nas poucas vezes que fui,
porque nunca fiz um trabalho sistemático, mas
em determinado momento nós tivemos um proje
to; o Centro da Mulher Brasileira, no Rio, teve
um projeto de orientação jurídica na favela do
Chápeu Mangueira, lá no Leme - havia mães
com nomes omissos na forma da lei,havia mulhe
res querendo saber o que faziam para registrar
o filho;quer dizer, essa questão já está, na realida
de, colocada sem saída, porque a lei não dá as'
soluções necessárias

Na minha opinião, não cabe a um texto consti
tucional definirou dispor em relação a tal questão,
como não cabe a um texto constitucional definir
quantas vezes um casal deve ter relações sexuais
por mês ou por semana. Acho que é um domínio
da vida que não pode estar atrelado sobretudo
às injunções do Estado. Nós temos, aqui no Brasil,
uma formação que implica em que o Estado inter
venha em tudo quanto é dimensão da vida do

ser humano. Isto é uma questão perigosa, por
isso mesmo nós somos contra que o Estado ve
nha dizer quantos filhos teremos que ter, pois
isso é uma temeridade, como ocorre na China
e não está no âmbito da Constituição.

Se achamos que a bigamia é uma coisa nociva,
vamos combater isso numa outra instância, que
não a da regra jurídica, porque senão você corre
o risco de trazer a norma a uma ineficácia e a
uma situação que é a pior que existe na norma
jurídica, quando ela é falsa; quer dizer, quando
ela não atinge a sua finalidade, quando ela é frago
rosamente desrespeitada. Não interessa escrever
o Direito para que ele seja descumprido. Então,
não vamos tentar legislar sobre questões que não
estão contempladas no âmbito do Direito. Acho
que esse é o problema com que nos deparamos.

Quanto à questão dos conflitos, esse exemplo
que V. Ex" deu, da questão da discordância em
relação à fixação do domicílio, acho que uma
das piores discriminações que o 233 produz é
essa. Já atendi um caso de um rapaz que foi
me consultar querendo exatamente exercer esse
direito: a mulher tinha emprego garantido, era
funcionária pública, tinha emprego garantido na
cidade; ele era desempregado e tinha aparecido
para ele um emprego igualmente estável, porque
ele era do tipo autônomo, numa outra cidade,
e ele queria que a família toda se transferisse
para lá - e a mulher não queria. Virei-me para
ele e disse: "O que voce vai fazer quando chegar
lá? Vai abrir um vinho para comemorar? Você
leva sua mulher à força; voce tira sua mulher
do emprego e o que vai acontecer com seu casa
mento quando voce chegar lá? Então é aquilo
que percebemos. A norma como está - é o que
V. Ex" levantou - acaba r~sultando no inverso,
porque se o homem carrega uma mulher à força,
para morar num lugar, porque na lei está escrito
que ele tem esse direito, esse casamento já aca
bou. Acho que quando há. esse tipo de conflito
é porque o consenso já acabou mesmo. Para
isso, inclusive, reservamos nesse artigo - e o
Código deve reservar - o direito de decisão judi
cial. Se a nível do casamento voce proclama a
igualdade entre os cônjuges, não tem essa de
chefia, não tem chefe, não tem cabeça do casal
e que em momentos de divergência que se vá
à justiça, pois a palavra do Juiz vai decidir, diante
das provas concretas dos autos, quem é que tem
mais condição de ficar naquela cidade, quem é
que não tem, quem é que tem condições de criar
aqueles filhos, etc.

V.Ex"levanta o problema da morosidade. Esse
é outro departamento; não se pode pôr a carroça
na frente dos bois. A questão do Judiciário é outro
ponto que está sendo debatido nesta Constituinte,
não nesta Comissão. Nós, inclusive lá no Rio de
Janeiro, na Ordem dos Advogados, estamos com
um articulado pronto referente ao Poder Judiciá
rio. Realmente urge que o Poder Judiciário se
adapte à demanda. Ele é um serviço público da
maior relevância que está absolutamente defa
sado da real demanda. O que V.Ex"falou é verda
de: um processo hoje, no Brasil, está arriscado
a levar cinco anos. Agora, aí é a tal coisa, nós
temos é que garantir a eficácia do Poder Judiciá
rio. Não é possível que um processo se arraste
por cinco anos quando ele pode ser resolvido
em três meses. Hoje, um procedimento sumarís-



206 Quarta-feira 20 DIÁRIODA ASSEMBlÉIA NACIONALCONSmUINTE- (Suplemento) Maio de 1987

simo no fórum é um procedimento que, de suma
ríssimo não tem nada, pois leva no mínimo três,
quatro anos para ser resolvido, salvo em algumas
Varas em que os juízes fazem um malabarismo
para conseguir pôr aquilo tudo em ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estão
sendo até chamados de processos sumíssimos.!

A SRACOfv\BA MARQUES PORTO-Sumís
sírnos, pois de sumaríssimo no Fórum não existe
nada. Quer dizer, nós vivemos hoje uma realidade
no Poder Judiciário que é contra a natureza para
a qual ele foi criado, ou seja, quem demanda
na Justiça gratuita, já sabe que está perdido mes
mo - esse não vai ver o seu direito alcançado
nunca e até mesmo quem paga os preços caríssi
mos que a Justiça exige - a Justiça tem que
ser gratuita para todos - acho que pode parecer
fantasia, mas não é. O Judiciário é um serviço
que se presta, então, quem tem dinheiro vai lá
e paga, mas mesmo quem tem dinheiro vai lá,
paga, não consegue resolver nada. Além do que,
colocasse a Justiça à margem de tudo quanto
é corrupção, tráfico de influência. São outras
questões que não podemos nem escrever na
Constituição: "É proibido corrupção". Não adian
ta, porque a corrupção está num outro domínio.
Não adianta escrever na Constituição: "Não pode
fazer golpe de Estado", porque o golpe de Estado
é exatamente aquele que desfaz toda a ordem
constitucional. Então são coisas que acho que
fogem realmente. Agora, a nível do Judiciário não
têm soluções. Os advogados, pelo menos, têm
propostas, têm soluções para moralização, para
autonomia, para independência do Poder Judiciá
rio, para que ele se tome um órgão eficaz.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Dr',
já que a Sr' está trabalhando nessa área e eu,
infelizmente, estou presidindo esta Subcomissão,
não vou poder participar efetivamente. Nós temos
uma proposta já encaminhada instituindo uma
expectativa de instância comunitária do Direito.
Alguns advogados são contrários, mas nós acha
mos que muitas das relações de Direito já são
decididas na comunidade, exatamente por des

crédito na Justiça: "Ah!Não vai procurar juiz. não
vai procurar advogado, não. Você está doido, va
mos fazer um acordo", e terminam fazendo um
acordo lá na comunidade.

A SRA. COMBA MARQUES PORTO - A Jus
tiça de Pequenas Causas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A Jus
tiça de Pequenas Causas, mas aí há a figura do
juiz. Nós queríamos dizer o seguinte: a figura do
Juiz de Paz, com a sua competência ampliada,
de tal forma que ele fosse eleito pela comunidade
e pudesse ser destituído também pela comuni
dade, a fim de que ele pudesse interferir, em ter
mos de acordo, em todas as questões que não
têm motivos, a fim de passar para a área do Judi
ciário. Nós que trabalhamos no Fórum, sabemos,
o que hoje engarrafa a Justiça são processos origi
nários de conflitos sociais, de conflitos entre pes
soas, que não têm motivo de passarem para a
área do Judiciário: briga entre marido e mulher;
alguém bate no carro do outro está lá na lei,dizen
do: "Bateu atrás, paga o prejuízo", mas, aí, forma
se um processo e, às vezes, arrola-se uma teste
munha que está a não sei quantas léguas de dis
tância, para usar uma expressão da Bahia.

Queremos lembrar que está expirado o tempo
dos trabalhos desta Comissão. Não sei se há outra
interferência. Gostaríamos de ouvir aqueles que
à guisa de conclusão, quisessem fazer uma inser
ção.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Quando cheguei, estava ouvindo o nosso Bispo
falando - eu o admiro muito e o respeito pela
importância do seu ministério perante a socie
dade - e pude, agora, ouvir as judiciosas ponde
rações da doutora, convidada pela Comissão. Fa
ço parte desta Comissão Temática, mas não desta
Subcomissão e agradeço pela oportunidade de
falar. Quero limitar meu tempo a 2 ou 3 minutos.
Ajudem-me a policiar-me. Falo na televisão, sou
pago para falar, fico mal acostumado e não quero
me exceder aqui.

Um tema que talvez cause risson, que é uma
palavra difícil, é submissão. Não pretendo com
pletar nem aduzir nenhuma consideração; gosta
ria de dar, talvez, um pequenino esclarecimento
da forma como a maioria dos cristãos têm visto
os textos bíblicos que tratam da submissão. Te
mos aqui outro pastor presente: submissão da
mulher ao marido e de ambos a Cristo. Se Deus
é amor, então, a essência desta submissão se
deve exercer em amor, e sempre de acordo com
os princípios da palavra de Deus, quer dizer, uma
sujeição natural. Apenas esta decisão bíblica 
e ela é muito clara - se aplica somente àqueles
que aceitam os preceitos bíblicos nas diversas
denominações, e não aos outros que não aceitam
a Deus como Criador de todas as coisas. Então,
se estamos tratando aqui de uma legislação que
deve atingir à população como um todo, aos cren
tes e aos descrentes, é claro que temos que levar
isto em consideração, para entender bem que
esta submissão é em amor, e a medida deste
amor é dada no próprio texto bíblico: é a medida
do amor de Jesus pela Igreja e ele deu a sua
vida pela Igreja.

Ora, quem, sendo marido, pretendendo "sub
meter" a sua esposa à sua própria vontade, à
sua decisão, só poderá fazê-lo à luz dos excertos
bíblicos, se exercer na medida o amor de Jesus,
a ponto de dar a sua vida. Assim como um pai
impede que o filho toque no ferro quente, porque
sabe que ele vai queimar a mão, chegará o dia
até que ele poderá permitir, para que o filho, sen
tindo aquela bolha crescer, aquele ardor, aprenda
para sempre, na prática, que não será coveniente
desrespeitar aquela experiência do pai. É evidente
que, muitas vezes, a mulher terá de suprir a inca
pacidade do marido para exercer a liderança. Isto
acontece muitas vezes na prática. Tantas vezes
que o marido aprenderá que ele terá que se sub
meter, ele sim submeter-se ao bom-senso da mu
lher. E bom-senso é o apanágio que caracteriza
a personalidade da mulher. Ela tem uma visão
acima da que o homem costuma ter. Prudente
será o marido que, antes de tomar a decisão 
e isto também é bíblico-, ouça as ponderações
da esposa, e a decisão seja o fruto do consenso,
visando sempre ao bem do casamento. Assim,
deve-se entender a submissão, em amor. E vejo
que neste ponto o texto bíblico resolve para os
casais que são cristãos um sem-número de confli
tos, porque a palavra final será do marido e aqui,
se me permitem jocosamente, quero registrar o •

que ocorre também em minha casa. Geralmente
a decisão do marido é: "Sim, senhora!"

A SRA.COMBA MARQUES PORTO - Queria
dizer que achei este debate muito interessante;
foi uma experiência inclusive para mim, pessoal
mente, muito rica. Fui candidata a Deputada
Constituinte e...

O SR~ PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - É su
plente! E Deputada suplente.

ASRA.COMBAMARQUES PORTO - Suplen
tíssima! E acho que, de repente, o processo de
nossa participação e este esforço que é comum
das pessoas que querem construir uma nova so
ciedade verdadeiramente democrática e se soma,
quer dizer: não ser constituinte, mas estar onde
estou, seja participando, trabalhando junto com
o Conselho, seja até no exercício da minha profis
são, discutindo essas questões, acho que a Cons
tituinte, neste sentido, produziu um avanço; ela
saiu melhor do que pudéssemos imaginar, ou
seja, essa possibilidade das entidades, da socie
dade civilestar aqui, na condição não de consti
tuintes, mas de cidadãos e, no caso, nós, mulhe
res, cidadãs, trocando idéias com vocês, partici
pando disto, é uma coisa riquíssima. E creio que
há de ser devidamente dentro dos prazos curtíssi
mos, explorada e levada até a última possibilidade
de repensarmos tudo isto.

Acho que foi muito bom, foi prazeroso estar
aqui e, inclusive, na pessoa da Presidente do Con
selho, eu me coloco à disposição para retomos
e para continuidade deste debate não só aqui
nesta Comissão, como em outras, porque é disto
que irá resultar para todos nós uma grande gratifi
cação e, quem sabe, aproximar o texto da nova
Carta Magna do ideal, nessa pluralidade e, nessa
diversidade, dos senhores pastores. Eu não sou
da Igreja Protestante, mas o outro é de outra Igreja,
enfim, acho que nessa pluralidade de pensamen
tos, de tendências, pode-se perfeitamente, dentro
desta prática democrática, chegar a um consenso.
E é isto que espero que nossa Constituinte alcan
ce.

Muito obrigada.!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
pete-nos, na condição de Presidente, agradecer
a nossa conferencista, porque, na verdade, ela
fez uma conferência para nós e acredito que este
espaço cumpriu a sua finalidade. Tenho pergun
tado que dificuldades teríamos nós, experimen
tados que somos - alguns na áreas do Direito
e em outras áreas - em elaborar um texto e
submetê-lo à Comissão Temática. Não teríamos
muito. De modo que o que achamos que há de
mais importante nos trabalhos de elaboração
constitucional é este momento reservado para ou
virmos os representantes da sociedade. Por isso
mesmo, do dia 21, de hoje ao dia 8, temos este
espaço reservado aqui para debatermos com dife
rentes setores da sociedade brasileira. E esta Sub
comissão decidiu dividir este temário em: Natu
reza da Sociedade Conjugal, objeto da discussão,
hoje; nos dias 22 e 23 - Planejamento Familiar;
dia 2714 - Influência da Comunicação na Vida
Familiar; dia 28/4 - Dissolução da Sociedade
Conjugal; dia 29/4 - Proteção à Gestante, à Mãe
e à Família; dias 3/4, 4 e 5/5 - Direitos e Deveres
do Menor; dia 6/5 - Sistema de Adoção e dia
815 - Proteção ao Idoso. Qualquer pessoa que
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tenha tomado parte nos debates, inclusive nossa
conferencista, se quiser nos dar a honra noutra
ocasião, poderá estar presente aqui, para tomar
parte conosco nesta discussão.

Não podemos convidá-los - inclusive ela não
foi convidada para estar aqui -, mas podemos
induzir as pessoas, avisando que este espaço está
aberto, e estamos na expectativa de recebermos,
amanhã, um representante também da CNBB pa
ra debater conosco o planejamento familiar. O
Pastor Samuel Cardoso Machado, Presidente da
Convenção Batista Brasileira, nos daria a honra
de uma grande exposição. Tenho certeza que fi
cou retido no Rio Grande do Sul e não pôde
comparecer. De modo que nos sentimos gratos
por sua presença e pela presença de suas acom
panhantes, pela oportunidade de termos colegas
de outras comissões, e dizermos que não somos
os donos da verdade. Estamos aqui como repre
sentantes do povo, na expectativa de fazer o me
lhor para atendermos à expectativa popular, que
é grande. Queremos ainda superar, se Deus qui
ser, a descrença que já existe em alguns setores
em relação aos trabalhos desta Constituinte.

Estamos fazendo um esforço, e temos certeza
de que no ato da promulgação da futura Consti
tuição, estaremos oferecendo à sociedade brasi
leira um instrumento de trabalho para que ela
possa avançar. Alguém tem estado preocupado
dizendo que a Constituição futura terá vida curta.
Não estamos preocupados se vai ter uma vida
curta, longa ou perene; estamos preocupados em
garantir um espaço para que a sociedade possa
avançar, para que, num clima de liberdade e segu
rança, todos possamos debater e, lembrando o
grande Governador baiano, meu amigo pessoal
Waldir Pires, pessoa que aprendi a admirar na
convivência que tivemos - ele no Ministério e
eu na Presidência da Funabem - "a sociedade
brasileira precisa ser repensada, a questão da
criança, a questão das relações familiares". Te
mos que travar um amplo debate em tomo dessas
questões, porque não será por lei que vamos re
solver isso. A lei tem que ser uma expressão do
fato social e, naturalmente esta Constituição não
vai ter a vida perene que muita gente pensa. Que
remos é garantir um espaço para que as modifi
cações que venham a ser feitas o sejam pela so
ciedade, como resultado da luta da sociedade
brasileira ocupando esse espaço, neste nosso vas
to e rico território. Muito obriagado a todos, muito
obrigado à nossa Doutora.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Lem
bro que esta Subcomissão estará reunida aqui,
amanhã, no horário regimental.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas.)

ATA DA5' REUNIÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 1987

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil -novecentos e oitenta e sete, às dez, na
sala 15 (quinze) do Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso para audiência pública da Subcomis
são com entidades representativas do segmento
social, sob a presidência do Senhor Constituinte
Nelson Aguiar e com a presença dos Senhores
Constituintes: Iberê Ferreira, Antônio Salim Curia-

ti, Eraldo Tinoco, Eunice Michiles, Rita Camata,
Maria Lúcia, Sotero Cunha, Eliel Rodrigues, Ro
berto Augusto, Flávio Palmier da Veiga e Ervin
Bonkoski, como membros da Subcomissão e o
Senhor Constituinte Chico Humberto, como parti
cipante. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, determi
nando que fosse lida a ata da reunião anterior
que foi considerada aprovada. A seguir, o Senhor
Presidente apresentou os Drs. Daniel Barbato e
Geraldo Hideu Osaní, médicos, do movimento
Pró-Vida de Brasília, que discorreram sobre o te
ma "Planejamento Familiar", com apresentação,
inclusive, de sUdes sobre o problema do aborto.
Concluída a exposição, o Senhor Presidente fran
queou a palavra aos Senhores Constituintes para
debate com os expositores. Usaram da palavra
os seguintes Constituintes: Antônio Salim Curiati,
Eunice Michiles, Rita Camata, Maria Lúcia, Flávio
Palmier da Veiga, Roberto Augusto e Chico Hum
berto. Prosseguindo, o Senhor Presidente convi
dou o Senhor 1°_Vice-Presidente, Constituinte Ro
berto Augusto, para assumir a Presidência, tendo
em vista a necessidade de ausentar-se por alguns
momentos. Reassumindo a Presidência o Senhor
Presidente comunicou aos Senhores Constituin
tes que a Subcomissão foi convida pela Assem
bléia Legislativa de Vrtória-ES, para participar
de um debate naquela cidade com as entidades
representativas do Estado. Colocado em votação,
o convite foi aprovado, ficando a data a ser confir
mada posteriormente. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente agradeceu a participação
dos Drs. Daniel Barbato e Geraldo Hideu Osanaí,
dando por encerrados os trabalhos, às doze horas
e cinqüenta minutos, cujo teor será publicado,
na íntegra no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte, convocando os Senhores Consti
tuintes para a próxíma reunião, a realizar-se dia
abril,às nove horas e trinta minutos, com a seguin
te pauta: depoimentos e debates com as entida
des Sociedade Fluminense de Medicina e CNBB,
sobre o tema "Planejamento Familiar". E, pata
constar, eu Antônio Carlos Pereira Fonseca, Se
cretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Nelson Aguiar, Presidente.

AI'IEXO À ATA DA5' RE{]NIÃO ORDINÁ
RIA, DA saBCOMlSSÁO DA FAMfLlA, DO
MENOR E DO IDOSO, REAliZADAEM 22
DEABRILDE 1987,ÀS 10:00HORAS. INTE
GRA DO APAI'IHAMENTO TAOO/GRÁFlCo,
COMP{]BliCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO PRESIDENTEDA S{]BCO
MISSÃO, CONSTIT{]INTE NELSON
AGCUAR.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Haven
do número regimental, declaro aberta a reunião.

Gostaria de informar aos Srs. Constituintes que
recebemos um convite da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, endereçado a esta
Subcomissão, com o objetivo de realizai uma reu
nião naquele Legislativo estadual, no próximo sá
bado. Estão colocando toda a infra-estrutura da
quela Casa no sentido de fazermos um debate
com a sociedade capixaba.

Penso que esta sistemática poderia ser utilizada
em outros Estados durante todo o período de

elaboração constitucional. Teríamos ocasião de
debater com as comunidades a nivel local.

O Presidente da Assembléia Legislativa, Depu
tado Dílton Lírio Neto, acha que é uma oportu
nidade para seus co-estaduanos, a nível do Espí
rito Santo, conhecerem o maior número possível
de parlamentares desta Subcomissão e o maior
número possível de pessoas e entidades a toma
rem parte, lá, durante todo um dia, da discussão
dos problemas que tratamos aqui. Fica, portanto,
formulado o convite. Se o mesmo for aceito por
esta Subcomissão, tomaremos, então, as provi
dências, no que diz respeito à viagem, para a
realização do encontro.

O SR. CONSmUlNTE ANTÔNIO SAUM CU
RIATI!- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONsmUINTE ANTÔNIO SALIM CU·
RIATTI - Sr. Presidente, indagaria de V. Ex' se,
indo ao Espírito Santo, vamos ter condições de
visitar, depois, todos os outros Estados?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estou
citando um fato concreto. Recebemos um convite
do Estado do Espírito Santo, não recebemos con
vites de outros Estados. Na medida em que os
outros convites forem chegando - se chegarem
-, então iremos deliberando se poderemos ou
não fazer essas viagens.

Vou submeter à apreciação dos Srs. Consti
tuintes se concordam ou não com a decisão desta
Presidência.

A SRA CONSmUINTE RITA CAMATA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra a V.Ex'

A SRA CONSTITUINTERITA CAMATA-Sen
do do Espírito Santo, sou suspeita de fazer qual
quer observação. Mas, entendo que é importante
para esta Subcomissão o contato direto com es
ses segmentos da sociedade. Partindo do prin
cípio de que já temos concretamente um convite,
colocaria aqui a minha posição favorável, dizendo
que acho que é este o caminho que deveremos
seguir. Surgindo outros convites, entendo que se
ria fortalecer as nossas buscas, pois, com esse
contato, conseguiremos fazer com que os nossos
trabalhos tenham o reflexo, que todos esperamos,
direto da própria sociedade para a nossa Subco
missão. Fico muito enaltecida deste convite ter
vindo do meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Favo
rável, embora suspeitíssima.

Agora, queremos ouvir uma posição insuspeita.

A SRA CON5mUlNTE MARIA LÚCIA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra a V.Ex"

A SRA CON5mrnNTE MARIA LÚCIA - Sr.
Presidente, quero saber quais são as condições,
se o Estado pagará as despesas ou se será tudo
por conta do parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - É claro
que o Estado do Espírito Santo não permitirá
que os membros desta Subcomissão paguem
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SUllS hospedagens naquela unidade da Federa
ção.

A SRA. CONSTIfUINTE MARIA LÚCIA - Sim,
isto no que diz respeito ao Estado do Espírito
Santo. E os outros Estados?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Aí, não
sei

ASRA CONSTIfUINTE MARIALÚCIA-Preci
seríamos saber também.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Veja
bem, estamos trabalhando em cima de um con
vite, de um fato concreto.

Quanto às passagens, nos encarregaríamos de
ver junto à Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte a possibilidade de liberá-Ias. Com passa
gem e hospedagem, acho que não teríamos o
direito de reivindicar outro tipo de apoio.

A SRA. CONSTIfUlNTE EUNICE MlCHILES
Sr. Presidente, o convite seria para este sábado?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim.

A SRA CONSTIfUlNTE EUNICE MlCHILES
Lamento. Não daria para adiar para o outro sába
do? Teria o maior prazer em comparecer, mas
tenho outros compromissos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas,
ai, já teria vencido o nosso tempo aqui, na Cons
tituinte.

A SRA. CONSTIfUlNTE MARIA LÚCIA - Aí
existe o problema de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim.
Ao invés deste sábado trabalharíamos no outro;
talYez fique melhor porque daria tempo para fazer
mos uma diwlgação maior.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA 
Qullnto a isto também não me oponho. Irei, esta
rei presente para colher subsídios.

O SR. CONSTIfUlNTE SOTERO CUNHA 
Neste caso o problema é mais com relação ao
tempo.

O SR. PRJ;:SIDENTE(Nelson Aguiar) - Tenho
absoluta certeza de" que seus irmãos acorrerão
com muita pressa àquele encontro no Estado. .
Será ótimo tê-lo lá.

O SR. CONSTIfUINTE SOTERO CUNHA 
Para mim' será um prazer e uma satisfação poder
chegar ao seu Estado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nobre
Deputado Antônio S. Curiatti, V.Ex' vai conosco?

O SR. CONSTIfUINTE ANTÔNIO S. CURfITI
-Irei. No dia que for marcado esfhrei presente.

A minha indagação foi no sentido de atender
aos outros Estados. Mas V.Ex' tem razão quando
diz que esse é um fato concreto. Vamos atender
numa homenagem também ao Sr. Presidente e
aos demais membros que compõem esta Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Acho
que o Deputado DiIton Lírio, que é muito esperto
em matéria de política, está querendo prestar uma
homenagem à esta Subcomissão.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura
da Atada reunião anterior.

(É Dd8 e aprovada a Ata da reuniãoante
rior.)

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Hoje
temos a alegria de receber o Or. Daniel Barbato,
do Movimento Pr6-Vida, de Brasilia, que vai falar
sobre planejamento familiar.

Convido S. S' para tomar assento à mesa. Es
tando S. S' acompanhado do Dr. Geraldo Hideu
Osani, nós os recebemos como bem-vindos à
nossa reunião.

V.S' dispõe do tempo de até 30 minutos para
fazllfa sua e;cposição e, naturalmente, para desen
volver o seu trabalho técnico.

Desta forma, concederemos a palavra ao Dr.
Daniel Dc1JuãID.

O SR. DANIEL BARBATO - Sou Professor
na Universidade de Brasília, na área médica. O
meu objetivo principal, como médico, é trabalhar
pela qualidade de vida da comunidade à qual
pertenço. E nesse trabalho observei que um dos
ângulos mais importantes, sustentado pela socie
dade em Brasília, é o problema do aborto. Os
leigos acham que aborto é sinônimo de planeja
mento familiar e sabe-se que nos países superde
senvoMdos, onde o aborto foi adotado como con
trole de natalidade, o resultado tem sido negativo.

A população européia, principalmente a italia
na, conheço em particular, é uma população que
está ficando velha. Não há um planejamento fami
liar, um controle da natalidade científico. E para
mostrar este aspecto, porque a qualidade de vida
da família tem vários ângulos que têm que ser
enfocados, quando se fala em planejamento fami
liar, logo podemos dizer que resolvemos dois pro
blemas: um é o do aborto e outro é o do menor
abandonado.

O menor abandonado, não tenho dúvida, terá
o seu problema resoMdo no diaem que cientifica
mente o homem planejar a família. O mal será
cortado pela raiz e não contemporizado.

Vou mostrar um audiovisual para que V. Ex's
conheçam melhor o problema do aborto, porque
muita gente só fala em relação ao conceito e
não se preocupa com o que se passa com a
mulher. Nós temos que dar muita importância
para as conseqüências de um aborto. Aqui em
Brasília temos perdido muitas e muitas senhores
em aborto provocado e é classe média baixa, na
classe paupérrima, onde se observa isto. Mas é
muito triste o problema do aborto em Brasília,
posso lhes afirmar.

V.Ex'"verão doísaspectos. Numa fase anterior,
primeira fase, em crianças cujo parto foi provo
cado, ou prematuramente ou espontaneamente,
verão que os métodos médicos atualizados po
dem conduzir à vida, à recuperação dessa criança
com 20 semanas de vida intra-uterina e até me
nos. Depois verão o problema do aborto que,
infelizinente, não corresponde à do Brasil. É um
audiovisual americano, mas dá para fazer uma
projeção do que se passa no Brasil.

Gostaria que fosse iniciada a projeção do filme
do audiovisual. Prestem atenção ao relato do au
diovlsual porque fixarão muito dos conhecimen
tos transmitidos, que servirão, por certo, de apoio
àquilo que pretendem fazer em relação ao aborto.

(Procede-se à projeção.)

O SR. CONSTIfUINTE ANTÔNIO SAUM CU
R1ATTI- Pela oportunidade, Sr. Presidente, com
a devida licença do Dr. Daniel Barbato, solicitei
ao Secretário desta Subcomissão que chamasse
o "Jomal da Constituinte." Eu faria um apelo a

V Ex' para que insistisse, pelo menos, que o "Jor
nal da Constituinte" reproduzisse em parte esses
lextos aqui anunciados. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vou
apresentar uma sugestão, para saber se o nosso
conferencista, Dr. Daniel Barbato, dispõe de tem
po para passar esse filme novamente amanhã.
Então, nos encarregaríamos de fazer uma divulga
ç ío maior.

O SR. DANIELBARBATO- Muito bem!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tam
bém sugiro que a Comissão de Direitos Humanos
tenha oportunidade de vê-lo.

O SR. DR. DANIEL BARBATO - Srs. Consti
tuintes, eu queria só deixar mais uma mensagem
aos Senhores.

O aborto é a interrupção espontânea ou violenta
do desenvolvimento do ser humano em qualquer
fase da vida, a partir da concepção. A legalização
do aborto, Srs, Constituintes, não moraliza o ato
em si. Ao Estado cabe respeitar e defender a vlda
de todo indivíduo, desde a concepção. V. Ex'"
ficarão surpresos com o que está se passando
nos países superdesenvolvidos. Nesses países
alugam-se mulheres para desenvolver o concepto
até uma certa fase do desenvolvimento íntra-u
terino. E, ele é interrompido para quê? Para indus
trializar a gordura desses bebês para a fabricação
de cosméticos de beleza. Aí está a violência, Srs,
Constituintes.

Sr. Presidente, quero agradecer este momento,
e sempre o faço com emoção quando defendo
a vida. Em qualquer situação, este é o papel filosó
fico da minha vida, como médico e como pessoa
humana.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pare
ce-me que há outra parte?

(Continua a projeção do tllme)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio Sa
lim Curiati.

O SR. CONSTIfUINTE ANTÓNIO SAUM CU
RIATI - Sr. Presidente Nelson Aguiar, cumpri
mento V. Ex' e o Relator Eraldo Tinoco, por ter
trazido a esta Subcomissão uma pessoa do gaba
rito do Dr. Daniel Barbato, que faz uma exposição
de caráter científico, altamente comunicativa e
que elucida realmente todos os presentes.

Acho fundamental que matéria dessa natureza
seja realmente cIivulgada. infelizmente soube que
todos os jornalistas foram para a Subcomissão
de Reforma Agrária e Subcomissão do fndio. Mas,
a disposição de V. Ex", Sr. Presidente, de trazer
o Dr. Daniel novamente a esta Comissão amanhã,
faz com que fiquemos tranqüilos neste aspecto.

O assunto primordial hoje nesta reunião é o
planejamento familiar. Sem dúvida, o Dr. Daniel
colocou bem o problema do planejamento fami
liar. S. S' evita, praticamente, o aborto e o menor
abandonado. Então a ênfase principal'desta reu
nião' é, realmente, para com o planejamento fami
liar, para o qual sou inteiramente favorável.

Felicito ao Dr. Daniel pela exposição e, fia pri
meira oportunidade, gostaria de ter mais contato
para que pudéssemos trocar idéias ou aqui na
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Subcomissão ou fora dela sobre a matéria. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O Sr.
Constituinte Antônio Salim Curiati também é mé
dico. S. Ex" está dando o seu depoimento. Há
pouco estávamos conversando e percebia que
S. Ex"estava, acima de tudo, emocionado, quando
passavam aí as gravuras, com a exposição que
estava sendo feita.

Temos, naturalmente, agora, o momento da
discussão, do debate. A palavra está franqueada
a quem queira formular as questões ao nosso
conferencista.

o SR. DR. GERALDO HILDEU OSANAI - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Dr. Geraldo Osanai.

O SR. DR.GERALDO HILDEU OSANI- Tam
bém pertenço ao Movimento Pró-Vida. Sou gine
co-obstetra. Felizmente estou sendo convidado
pelas escolas de 2°-Grau para mostrar essa proje
ção. É um trabalho de conscientização sobre o
que é o aborto. Antes de mais nada, o aborto
é um fato, não um pensamento filosófico. Não
é nada econômico é um fato antes de mais nada.
Que as pessoas sejam a favor ou contra, mas
que sejam ou que conheçam, ao menos através
desDds. '

Outra preocupação minha é que sabemos exis
tir um mundo que chamamos de engenharia so
cial, um jogo de desinformação que leva as pes
soas, muitas vezes, à tomada de determinadas
posições através de um jogo de números falsos.

Não sou contra o movimento feminista, mas
trago como exemplo, à frente de mulheres femi
nistas, o que é o aborto. Como disse, o aborto
éum fato.

O que me preocupa, e se vê muito em noticiá
rios, é essa manchete: "Brasil, mais de três mi
lhões de abortos por ano".

Pergunto: como é que se fazestatística de coisa
proibida?

E coloca mais, baseando-se nas estimativas
atribuídas à ONU,citando uma organização inter
nacional. Chega à conclusão de que as compli
cações advindas da prática do abono clandestino
eram responsáveis pela morte de cerca de 340
mil mulheres por ano. Então, o número 340 mil,
ou menos que seja, emociona a pessoa.

Trouxe a estatística de mortalidade do Minis
tério da Saúde, de 1980, que é mais ou menos
o período desse fascículo,

Em 1980, morreram no Brasil 344 mulheres.
A estatística oficial do Ministério da Saúde

abrange 75% da veracidade.
Aqui estão todas as causas do aborto. E aqui

fica subdividido.
O que é aborto? É a interrupção da gravidez,

seja com ou sem embrião. Ocorre, geralmente,
que cresce a placenta e não existe embrião. Matou
doze mulheres.

Aborto retido, aquela gravidez que é interrom
pida espontaneamente, fica dentro do útero. Ge
ralmente provoca infecção: matou cinco mulhe
res.

Gravidez ectépica, que se chama de aborto tu
bário. É a interrupção da gravidez na trompa ou
qualquer lugar fora do útero: matou quarenta e
sete mulheres.

O aborto espontâneo, matou onze mulheres.
O aborto induzido, sem indicação admitida le

galmente. Aquela mulher que chega no pronto
socorro e diz que provocou aborto: matou qua
renta e duas mulheres.

E o aborto não especificado, devemos colocar
também como aborto promovido. Matou cento
e sessenta e duas mulheres.

Chamo a atenção de V. Ex" para essa enge
nharia social que existe, que faz com que nós,
a sociedade, através de um jogo de números,
comecemos a ter pensamento diferente.

Neste País onde se fala em controle de natali
dade, temos que pensar também nos riscos da
mulher tomando a pílulaanticoncepcional. Então,
vamos ver que infelizmente tem aumentado, não
trago os dados, mas como médico ginecologista
posso afirmar, tem aumentado muito o número
de mulheres que morrem por infarto de miocár
dio.

Muitasvezes, a mulher pode não sentir, na épo
ca em que está tomando o anticoncepcional, mas
os efeitos sobre os vasos do coração vão se fazer
sentir quando ela estiver em tomo dos quarenta,
cinqiJenta anos de idade. E mais o cigarro, que
é outra causa do infarto. A incidência do infarto
do miocárdio entre homem e mulher está quase
igual. Antigamente era doença de homem, hoje
não é mais.

Quando falamos em planejamento familiar, te
mos que levartambém à conscientização do povo
o melhor método prescrito.

Não podemos dizer que só vai limitar filhos.
No planejamento familiar não é limitação de fi
lhos. É preferível ser uma mulher sadia, mãe de
dez fílhos, do que uma mulher doente, mãe de
dois fflhos, ou órfão, mãe de um só.

Temos que levarà população a conscientização
de todos esses métodos. Inclusive os ditos méto
dos que provocam abortos.

Levamos muito em consideração que a efetivi
dade do método anticoncepcional se dá pelo per
centual. Levando-se em consideração o percen
tual, talvezo DIU funcione tão bem quanto a pílula
anticoncepcional. Dispositivo intra-uterino.

Temos que levar em consideração que é um
método, também abortivo. Aspessoas dizem 2%,
3%, o importante para nós, do Movimento Pró
Vida, não é o percentual, é o valor absoluto de
cada um, de cada vida humana. Estou à dispo
sição de V. Ex-' sobre os métodos anticoncep
cionais, se é planejamento familiar, como é que
vamos fazer isso.

Não sou psicólogo, mas tenho lido muito a
respeito de psicologia. Existem uns trabalhos que
afirmam que o número de fihos deve ser levado
em consideração. A maioria das famílias moder
nas querem de preferência um casal. E nos traba
lhos modernos de psicologia, sabe-se que um
casal de irmãos, é somente um casal de irmãos
e não muitas vezes amigos.

Quando se fala em planejamento familiar, fala
se na diferença entre um filho e outro - três,
quatro anos. E ocorre a mesma coisa. Uma crian
ça de seis anos não brinca com uma de três
anos, e vão se encontrar só depois da adoles
cência.lsto cria também irmãos, mas não amigos.

Outros falam que três filhos é o ideal, e há
trabalhos que falam sobre o filho do meio. Existe
o mais velho; O caçula, paparicado e o filho do

meio. Os que lideram com delinquência juvenil
vão ver que, na maioria, em três filhos, se der
problema, é o filho do meio; não é o mais velho,
nem o mais novo.

Tudo isso deve ser levado à população.
Planejamento familiar não é limitar filho, é pla

nejar uma família sadia, uma família boa. Temos
que levar isso em consideração.

Antes de mais nada, acredito que deva ser intro
duzido nas escolas o currículo "educação sexual"
e que isso também, seja colocado, do contrário
não adianta.

Vamos tratar somente dos efeitos e não vamos
combater a causa. Temos que ir na raizdo proble
ma. O que falta no Brasil é uma educação sexual
consciente e o que existe é uma sexualidade co
mercializada. (Palmas.)

A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Dr.
Geraldo, gostei muito da explanação, tanto de
V. S', como do Dr. Daniel. Tive duas filhas, feliz
mente Deus me deu somente dois filhos, e eu
desconhecia totalmente esse assunto. Sempre fui
e continuarei sendo contra a legalização do abor
to, principalmente, agora, e sempre que puder
levareiao público o que aprendi aqui porque antes
desconhecia o que fosse um aborto.

Gostaria de saber a sua opinião sobre educação
sexual ilas .escolas, Há que se ter pessoas com
condições de dar esse tipo de aula às crianças,
como seria?

O SR. GERALDO HIDEU OSANAI- Uma pes
soa que esteja integrada a parte psicológica e
a parte fisiológica.Sabemos que existe a fISiologia
da sexualidade, a parte orgânica, que funciona,
e a parte psicológica. Infelizmente existe uma di
cotomia. O psicólogo cuida somente do psique
e o médico cuida da parte orgânica. Então, temos
que formar os profissionais.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA -Isso
também é muito perigoso.

O SR. GERALDO HIDEU OSANAI - Formar
profissionais, com aulas dadas por psicólogos e
médicos, uma formação de profissional, educa
dor sexual. Não pode ser somente médico, so
mente psicólogo. Não somos somente psique ou
somente corpo. Deve se formar primeiro o profis
sional que vai dar esse tipo de aula.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está
aberto o debate.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOSAUM CU
R1ATTI- (Intervenção no microfone)

O SR. GERALDO HlDEU OSANAl-O método
anticoncepcional ideal é escolhido pelo casal. Não
é pela mulher, nem pelo homem, mas pelo casal.

A pílula anticoncepcional, quem é que evita?
- A mulher. Camisinha, quem é que está evitan
do? - O homem. Isso faz com que, muitas vezes,
a mulher não sinta nem o prazer do orgasmo,
porque no momento em que o homem vai colo
car a camisinha, a excitação passa, e ela tem
uma curva de excitação menor. A curva de excita
ção da mulher é mais achatada do que a do ho
mem. No momento em que vai colocar a camisi
nha, a excitação da mulher passa, o lí.omem atin
ge o orgasmo, a mulher sente somente um orificio
de prazer. A verdade é esta. Então, o homem
evita, mas a mulher sofre as conseqüências tam
bém.
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o diafragma não é muito eficaz.É eficaz,talvez,
para o ginecologista porque vejo muitas mulheres
colocando o diafragma, mas não o coloca direito.
Ele sai e não evita,de jeito nenhum. Então aquela
que quer colocar diafragma, vai todo o mês ao
ginecologista. É muito bom, mas quem sai ga
nhando é o ginecologista.

Na ligadura de trompa joga-se a responsabi
lidade sobre a mulher.

Navasectomia, quem está evitando é o homem.
N6s ensinamos o método de Bilings, método

da ovulação, no MOBRAL. o pessoal está apren
dendo.

É o método da ovulação da mulher aprender
quando está ovulando. Esse método era dado
somente para casais, à mulher sozinha não adian
ta porque precisa da compreensão do homem
e esse método dá uma eficácia de 97%.

Então o melhor método é o casal que procura.
Acho que n6s e o Estado, devemos levar ao co
nhecimento da população as falhas, as conse
qüências todas, não só no âmbito psicol6gico,
como no âmbito físico.

o SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SAUM CU
RIAm - O nobre Colega afírmou que a pílula
leva à conseqüências funestas para o organismo.
Então, gostaria de saber do Colega qual seria
o método ideal, independente do casal resolver.
Nós precisamos orientar o casal. Vamos sugerir:
a pílula na mulher a a vasectomia no homem
ou qualquer outro método anticoncepcional.
Queria saber de V.S' qual método que sugeriria
e sugestionaria, como mensagem, para o casal.
Naverdade o casal está sedento de ter conheci
mento, de fazer planejamento familiar. O casal
não tem conhecimento da realidade da físloloqia
da reprodução. Então ele quer saber do médico
qual é a sua sugestão.

O SR. H1DEU OSANAI - Na prática, tem que
sugerir o método natural. Na prática, no meu con
suh6rio, uso o método natural.

O SR. DANIEL BARBATO - Só complemen
tando. O grande trabalho que cabe à Medicina
fazer é educar, agredir o casal com informações
científicas,e cabe ao casal escolher qual o método
melhor. Esta liberdade de escolher o anticoncep
cional, o meio de concepção, o número de filhos,
tem que ser um direito inalienável do casal.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOSAUM CU
RIAm - Mas há necessidade - desculpe-me
interrompê-lo - de alguém levar a informação.
I'i6s tínhamos em São Paulo um programa que
chamava-se Educação Familiar para exatamente
levar a informação. É claro que o casal, dentro
da sua voluntariedade, recebe a sugestão e a infor
mação. N6s é que precisamos informar ao casal,
qual é o método que realmente melhor lhe con
vém porque ele,não está preparado para isto. Por
isso é que nós tínhamos um programa que cha
mava-se Educação Familiar, exatamente,levando
em consideração todos esses aspectos.

O SR. DANIEL BARBATO - V. Ex' está dando
um dado regional. Como eu sou do Pantanal,
sou um pouco bairrista relação em ao meu Esta
do, à minha região, porque tem que ser informada
precisamente sobre este assunto, acho que a Me
dicina tem que deixar de ser passiva para ser
agressiva, para lutar pela qualidade de vida da
família. Hoje, nobre Constituinte, e V. Ex' não te-

nha dúvida, existe a violência na rua porque existe
a violência em casa, na familia. E nós temos de
informar, ser claro, trabalhar em grupos peque
nos, formar equipes. Eu, com vinte, trinta equipes,
para trabalhar pelo planejamento familiar, risco
este País em cinco anos, melhorando a sua quali
dade de vida, mas dê-me condições para isto.
A realidade é que oferecemos tudo isto, mas nin
guém dá apoio.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOSAUM CU
RIAm - N6s estamos aqui para dar apoio.

O SR. DANIEL BARBATO -Neste País existem
recursos humanos altamente qualificados, mas
sãosubutilizados ou não são utilizados.N6s temos
que respeitar a familia. Mas a família, não como
a de hoje. Eu trabalho, durante as minhas férias,
no interior do Brasil. Eu e minha mulher, somos
médicos. Pegamos remédios da CEME e vamos
trabalhar no interior do Brasil.A última vez, fomos
ao Amazonas, ao médio Purus, em Labre e Boca
do Acre. Trabalhamos em trinta e sete seringais.
Em trinta e quatro deles, nobre Constituinte, fo
mos os primeiros médicos a pisar naquela região
e vimos famílias com vinte e cinco filhos, trinta
filhos, porque entraram cegos, não foram infor
mados do planejamento familiar. É isso que te
mos que fazer, mostrar como planejar a família,
desde o noivado. Alicomeça o planejamento fa
miliar.Por melhor que seja a condição econômica
e social da familia,o casal não pode, logo depois
do casamento, ter um filho porque precisam se
adaptar entre eles primeiro para qualificar a sua
vida e depois ter a sua casa, e depois falar assim:
"Professor Barbato, agora nós estamos em condi
ções de ter o nosso filho". Isto nós fazemos aqui
com vários casais em Brasília. Então eles têm
consciência do que é ser pai e ser mãe, condição
sócio-econômica, ter um cobertor para dar ao
seu filho. Então, vou lá, viajo 3D, 40 quilômetros
para atender a um casal. Por minha conta. Não
tenho assistência de ninguém. Quem me ajuda
é minha mulher que ganha quatro vezes mais
do que eu. Então, o que acontece? Eu vou lá,
mostro para o casal o que eles tem de fazer, estu
do o ciclo menstrual da mulher pela tabela que
ela fez...

o SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOSAUM CU
RIATI - Foi isto que indaguei. Então precisa al
guém mostrar, como está fazendo V. S' agora,
mostrando ao casal qual é o tipo, a qualidade,
o comportamento melhor, para que ele, dentro
da sua liberdade, escolha o que quer. Estamos
inteiramente de acordo. Só que precisamos pegar
este trabalho que V. S' está fazendo...

O SR. DANIEL BARBATO - Eu estou até arre
piado. A minha pressão deve estar 22 agora.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOSAUM CU
RIAm - Devemos ampliar esse trabalho. Por
isso solicitamos aqui a presença do Jornal da
Constituinte, para que ele seja divulgado e que
a população na sua grande maioria tome conheci
mento da realidade.

O SR. GERALDO HIDEU OSANI- Este traba
lho que estou fazendo, sobre explicação de todos
os métodos anticoncepcionais, sem sugerir nada,
nas escolas de 2°Grau, sempre é possível, mesmo
tendo que trabalhar, marcar ponto. Anopassado
eu dei 192 palestras a respeito de sexualidade,

métodos anticoncepcionais. São palestras que le
vam de uma a três horas, uma manhã pratica
mente. No ano retrasado, treze crianças que iam
ser abortadas, as mães resolveram assumi-los.
Já no ano passado foram vinte e duas. Inclusive,
duas por estupro... é como o Dr. Daniel Barbato
falou,às vezes o noivado é muito curto para apren
der. Acho que a moça tem que aprender quando
está ovulando, quando não tem relação sexual
ainda. Isso faz com que ela diferencie o fluxo de
ovulação, com o fluxo da excitação. É diferente.
Temos que ensinar isto à juventude, muitas vezes
já na fase adulta. Quando vai casar, é muito em
cima, não dá tempo.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO SAUM CU
RIATI - Muito bem. Só para concluir, entendo
que o trabalho que ambos estão fazendo é mere
cedor de todo o carinho, de todo o agradeci
mento, todo o reconhecimento da população bra
sileira.É um trabalho nobre. Só que é um trabalho
de enxada, mas está sendo construido. Nós quere
mos um trabalho de trator. Por isso é que vamos
trazer amanhã, de acordo com o nobre Presidente,
a televisão e o rádio, para que toda a comunidade
possa tomar conhecimento deste belo programa
que V.S' vêm realizando.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A no
bre Constituinte Eunice Michilespediu a palavra.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEMICHILES
Queria perguntar ao Sr. Geraldo como S. S' já
chegou ao dado de 97% de sucesso no método
BlIllngs; quer dizer, esse resultado não estava
superestimado? No meu Estado não sei se o Dr.
Barbato teve oportunidade de constatar que as
mulheres não têm condições de distinguir um
fluxoque seja por uma infecção uterina, pois estão
permanentemente nesse estado, daquele fluxode
pré-ovulação.

O SR. GERALDO H1DEU OSANAl- O método
de Billings, método de ovulação, não basta so
mente o profissional chegar, mostrar e dizer:esse
é o método. O profissional tem que estar junto
para mostrar o tipo de corrimento. Depende do
modo como se levou a informação e da assis
tência que é dada. Isso é muito importante.

ASRA.CONSTITUINTE EUNICEMICHILES
Acho que para as camadas que realmente neces
sitam, a das mulheres mais pobres e mais humil
des, desse método funciona muito pouco porque
elas não têm condição mental de distinguir entre
um fluxoe outro. É uma mulher que está perma
nentemente num estado de inflamação.

O SR. GERALDO H1DEU OSANAl- Sim, mas
ela aprende a conhecer quando que é o fluxo
da ovulação e quando é o fluxo da infecção. Até
isso ela aprende a distinguir. Isso é muito impor
tante. Muitas mulheres têm corrimento infeccioso
e acha natural.

ASRA.CONSTITUINTE EUNICEMICHILES
Mas poderíamos com esse método,atingir a gran
de massa, que precisa de uma assistência quase
que permanente de um médico, para dizer: este
aqui é corrimento e este é um fluxonatural? Pare
ce-me assim inexequivelquando se trata de atingir
a grande massa.

O SR.GERALDO HIDEU OSANAI-Perguntou
sobre estatística. O dado estatístico foi um traba
lho que fizemos e n6s mesmos demos assistência.
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o SR. DANIEL BARBATO - Nobres Consti
tuintes, queria lhe transmitir uma experiência pes
soal. O trabalho médico depende muito do amor
com que ele pratica. Logo depois que me formei,
casei com uma mineira. Ela é médica também.
Ela me levou para o interior de Minas Gerais,
para o sudoeste de Minas, uma cidade pequena,
chamada Candeias, que domina uma área rural
muito grande em relação a Campo Belo, formiga,
Santo Antônio do Jacaré, ltapicirica. E eu, muito
moço, querendo servir à comunidade, peguei 40
casais analfabetos da zona rural, que não tinham
contato, muito raro, com a cidade, que já era
pequena. Trabalhei durante dois meses nesse
programa. Comecei a estabelecer as regras do
programa, para o casal e durante dois meses eu
os preparei, e comecei o programa dois meses
depois. O resultado foi espantoso. Eu, médico
recém-formado, trabalhando em cidade pobre,
ainda arranjei dinheiro para comprar termômetro,
um caderno e um lápis. Isso, eles souberam ma
nejar, souberam olhar o termômetro e registrar
no caderno. A disciplina foi tão grande, que du
rante os três anos eu que permaneci como mé
dico nessa região, dos 40 casais, só um teve pro
blema de gravidez por solicitação da mulher, por
que o marido estava organizando um programa
extracasa e ela queria ter o filho.

Quando a informação científica é dada e obede
cida, a questão de porcentagem e de cultura fica
colocado de lado, porque depende da compe
tência, da capacidade e da vontade de resolver
o problema de quem pratica esse ato. fizemos
esse programa. Depois saí de lá e não tive mais
notícias. Fui para a Universidade Nacional de Me
dicina, onde fIZ concurso para professor. Conti
nuei esses programas aqui, em Brasilia, do mes
mo jeito, fomecendo esses elementos básicos,
principalmente para casais novos. Quando a parti
cipação do casal é efetiva, o resultado é formi
dável. Mascabe ao programador, ao executor des
se programa emocionar o casal, porque, com es
ses dados, cheguei à conclusão de que a mulher
brasileira pouco se conhece, quanto mais o mari
do. Assim colhi louros que não lemos em revistas,
em livroscientíficos, porque aqui no Brasil a maio
ria das informações que o médico tem, o carís
simo Constituinte sabe disso, são informações
do estrangeiro.

Como professor de anatomia, vejo variações
anatômicas entre as informações de um autor
francês, com as informações que o cadáver me
dá. Então temos que estudar cada caso. Sabemos
que a mulher brasileira, em sua grande maioria,
ovula em torno, do 14° dia do ciclo menstrual,
mas há variações que têm que ser estudadas pela
equipe de planejamento. Por isto é que temos
que realizar esse trabalho com pessoas que real
mente querem realizaresse programa. Nós vamos
melhorar muito a qualidade de vida da população
brasileira. Como V. Ex'" sabem, o resultado da
educação, do trabalho, da produção depende fun
damentalmente da saúde. Nada mais é igual à
saúde e nada mais que ter uma familia equili
brada, bem formada em que todos os filhos te
nham as mesmas oportunidades porque eles fo
ram preparados pela equipe de planejamento fa
miliar.A equipe de planejamento familiar tem que
se preocupar até com a alimentação desse pes
soal. Todos pensam que alimentar-se bem, com

muito condimento, com muito tempero, é o bem
alimentar. Isto é um suicídio, sabemos disso. To
dos estão brigando pela carne de vaca. Quão ma
léfica é essa carne de vaca para o organismo
humano. Então, tudo isso abrange o planejamen
to familiar.

V.Ex" estão recebendo informação de dois mé
dicos que não se preocupam com dinheiro. Eu
tenho o meu motivo, mas o Dr. Osanai não tem,
ele é mais altruísta do que eu. Não me preocupo
com dinheiro porque a minha mulher ganha qua
tro vezes mais do que eu. Então tenho cobertura
dela. Mas, nós viemos transmitir a V. Ex", não
resultados de livros, mas de trabalho em campo.
Esse médico aqui, apesar do seu aspecto, ele
é gaúcho, parece japonês, mas não é. Entre nós
surgiu uma amizade tão fraterna, que nos enten
demos até sem termos conversado um com ou
tro, porque temos o mesmo objetivo, que é lutar
pela qualidade de vida da família brasileira.

A SR" CONSmUINTE RITA CAMATA - Para
mim é uma felicidade muito grande ter dois ho
mens, como V.S", que aqui estão, trazendo essa
mensagem tão bonita, tão cristã. Infelizmente, es
se trabalho, que é tão grandioso, tão bonito, há
o reconhecimento público e falta homens, como
V. S<;, para que pudéssemos ter realmente uma
sociedade mais justa e mais livre, que é o que
todos nós desejamos.

Gostaria de dizer, como cristã que sou, pela
formação que recebi, que fico muito aliviada ao
saber que há pessoas especializadas, pessoas que
lidam com o trabalho científico e têm essa preocu
pação com o ser humano, não só com as conquis
tas cientificas, com o salário, mas também com
o valor da pessoa humana.

Sabemos que esses propósitos de V. S" são
muito grandiosos, são realmente coisas que grati
ficam a nossa existência. Infelizmente, são casos
às vezes perdidos nesta multidão que aí está.

Gostaria de formular uma pergunta, no sentido
de saber, através desses longos anos de estudo
e de trabalho, qual seriam as sugestões que V.
S" nos trariam? Tenho uma preocupação muito
grande com o planejamento familiar, através des
se método BiJlings. Eu, que tive um trabalho
muito grande, ligada a essa área social menos
favorecida, dos menos privilegiados, senti muito
a falta, até de educação mesmo, da parte do pró
prio casal. O marido não quer saber se a mulher
está em época de fecundação, de ovulação. É
como se tivesse um objeto. Ele quer usá-lo inde
pendente de qualquer circunstãncia. Isso se verifi
ca, principalmente, nessa camada de dois, três,
quatro, oito, dez, quinze, vinte filhos, É uma cama
da que não tem nem acesso ao consultório, ao
INPS, aos postos de saúde. E isso me traz uma
responsabilidade muito grande, também conhe
cedora como sou dessa triste realidade.

Como poderíamos assegurar a essas pessoas,
a essas famílias, a essas senhoras o direito de
serem assistidas e de ter acesso a esse métodos,
a esses esclarecimentos, que vejo hoje, num tra
balho bonito, como o que V.S" nos trazem? Sen
do um privilégio de poucos, não um direito de
toda familia, de todo cidadão, de toda mulher.
Apresentamos a sugestão, no sentido de, através
da Constituição que iremos elaborar, garantir esse
direito a toda mulher de ser assistida, de ser acom
panhada.

Gostaria de adiantar que apresentei à Mesa um
projeto, e o Dr. Geraldo nos apresentou hoje, de
educação sexual nas escolas. Mas que isso dará
resultado a longo prazo, não a curto prazo. Iremos
formar, educar uma geração futura com esses
conhecimentos, mas, na realidade, precisamos
deles já, não daqui a vinte, dez, quinze anos.

O SR. GERALDOHIDEUOSANI- Como dis
se, essas aulas, que levam ao conhecimento do
público, devem ser ministradas por profissionais,
porque aparecem muitas perguntas técnicas. Infe
lizmente, não sei se é verdade ou não, mas li
um dado estatístico: que somente 10% dos profis
sionais médicos são médicos por vocação. Então
como o Dr, Barbato falou, deve-se ter amor à
profissão. Não é? Se somos médico só por esta
tus, que só vamos pensar em dinheiro. O que
não dá dinheiro, não vamos botar a mão. Se va
mos pensar na parte cientifica pura e simples
mente, não vamos lidar com o povo, vamos ficar
mais no consultório ou pesquisando. Então, des
ses 10%, quantos por cento seria? Não sei. Que
tenham conhecimento ou estão dentro da área
de ginecologia, ou de urologia, que é mais espe
cífica para a área sexual, e pegar esse pessoal.

Seria importante que tivéssemos profissionais,
não somente médicos, mas na área paramédica.
O enfermeiro, o técnico de enfermagem também
podem levar esses conhecimentos. Acho que de
ve haver, antes de mais nada, uma preocupação
do Estado em formar. Sem formar o profissional,
não dá. Sem formar o profissional para levar esses
conhecimentos não há jeito. Não tem jeito. O
Dr,Barbato está aqui, e é prova disto, nós começa
mos com 30 casais. Depois começamos a passar
esses slides. Aícomeçaram a surgir as perguntas
técnicas e eles não sabiam responder. Eles foram
ficando chateados por não saberem responder.
Acabou eu e o Dr. Barbato dando estas palestras,
porque surgem as perguntas técnicas. Nós temos
é que formar técnicos, isso é imprescindível. Não
adianta também jogarmos ao povo um método
anticoncepcional mais eficaz, deixando a Igreja
de lado, colocar DIU à vontade. Não é isso. Por
exemplo, no interior da Paraíba, não vou jogar
pedra em ninguém, mas existe uma comunidade
onde se diz que dá assistência. Vimos lá meninas
com oito, nove anos mestruando porque a mãe
dá anticoncepcional, achando que é remédio.

Não é a distribuição aberta assim do anticon
cepcional também, sem levar o conhecimento.
Não adianta chegar e dizer que faz mal para uma
mulher se não disser como faz mal, por que faz
mal e quando vai fazer mal. Ah, eu não sinto
nada, não estou sentindo nada. Tudo bem! Não
sente nada agora com 20, 30 anos, vamos ver
com quarenta e cinco, cinqüenta anos. Nós temos
que levar esse conhecimento. Nós temos que nos
preocupar com isso. Então, antes de mais nada,
é a formação de técnicos, de profissionais para
levar isto. Se não formarmos o técnico para levar
esse conhecimento, não há jeito. Eu acho que
não há jeito. Sei que o nosso trabalho é mínimo,
não aparece na sociedade, mas, não estamos a
fim de aparecer. O importante é cada vida, não
a relatividade, é cada vida. Então, quando conse
guimos convencer uma pessoa a não abortar e
quando fazemos o parto é uma coisa linda. Quan
do conseguimos fazer uma moça que foi estupra
da, violentada, a não abortar, a família toda curtir
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uma criança. Acho isso lindo. Se a vida acabasse
hoje, já valeu a existência. Nós não nos preocu
pamos com a relatividade.

ASRACONSTITUINTERITACAMATA-Volto
à minha pergunta no sentido de passar essa men
sagem para a coletividade: Vida,colocou aí a for
mação de profissionais - seria essa a solução?

O SR. GERALDO HIDEU OSANI - É essa a
solução. Não vejo outra. Não adianta um volunta
riado não técnico. A experiência que nós temos,
de oito anos pr6-vida, não adianta a pessoa de
boa vontade sem conhecimento científico.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOSAUM CU
RIATTI - Como os técnicos são poucos, devería
mos aproveitar a tecnologia atual, e levar as men
sagens dos poucos técnicos que existem para
a comunidade, por intermédio da televisão, do
rádio. V. SOl já poderiam iniciar uma campanha
pela televisão, pelo rádio. Acho que aí atingiria
uma comunidade realmente grande, dentro de
uma diretriz que interessa à sociedade.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Aproveitando também a oportunidade,
pergunto a V. S" até onde os governos ampa
raram mensagem sadia? Até que ponto houve
a sensibilidade do Governo Federal, do Ministério
da Saúde, do Ministério da Previdência ou de al
gum Governo Estadual, de engajar uma proposta
objetiva, técnica, moderna em defesa desses posl
tuIados que V. S' tão bem estão apresentando
à nossa Comissão de Família, Menor e Idoso?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
plementando a pergunta, no sentido de que V.
S' "os informem, Pr6-Vidaé uma entidade organi
zada, com estatutos, com sede, é financiada, rece
be apoio de entidades do Governo, etc.?

O SR. GERALDO HIDEU OSANI - Há oito
anos era movimento da IgrejaCatólica.Mas, como
tudo o que vem da Igreja, as pessoas dizem que
é coisa de carola, nós há cinco anos fundamos
a Sociedade Pró-Vida. Uma Sociedade civil, sem
fins lucrativos, que, infelizmente, não podemos
mostrar os seus frutos. Nesse caso chega aqui
uma mulher: "olha, essa aqui quis fazer o aborto.
Está aqui o fruto". Nós não podemos e não deve
mos fazer isso nunca. São pessoas, um volunte-.
riado, que nos oferece dinheiro. Muitas vezes é
problema financeiro, outras é problema de ordem
psicológica. Então, temos psicólogos na entidade,
que dão assistência não somente à gestante, mas
a toda família. Há pais que expulsam suas filhas
de casa. É claro, ninguém educa para ser pai
de mãe solteira. Então, não é nem um direito
que ele tem de dar bronca, mas um dever. Por
isso, muitas vezes, expulsam suas filhas. Nós as
acolhemos, enquanto os psicólogos trabalham
com a família. Basta dizer que nesse tempo de
existência, nenhuma moça, expulsa de casa, ficou
fora, todas voltaram para o lar. Mostramos tam
bém a elas que o pai tem o direito de fazer isso,
de a~har ruím. Ele não vai bater palmas à mãe
solteira. Então, damos uma cobertura, de reta
guarda, mas também importante é conscientizar
e arcar com a conscientização. Agora, não pode
mos conscientizar em grande escala se não temos
suporte para arcar com a responsabilidade. Nós
í vai aparecendo um bocado de mãe solteira. E
o que é que se faz com a mãe solteira, numa
sociedade que ainda lhe atira pedras?

O SR. CONSTITUINTE FlÁVIO PAI.Jo\IER DA
VEIGA- Or.Geraldo, por gentileza, V.S' Já tiveram
contato com as autoridades do governo, já de
monstraram esse plano ao Ministro da Previdên
cia? Já tiveram a oportunidade de dialogar com
o Governo em termos desse projeto, porque este
é um grande trabalho?

O SR. GERALDO HIDEU OSANI - Modesta
mente, não sei se estou criticando o Governo,
acho que não adianta. Prefiro arregaçar as man
gas e fazer o trabalho. Não tive nenhum contato
com o Governo. A única coisa que partiu do Go
verno que vi e deu resultado, foram as palestras
em escolas de 11 grau. Os professores ficaram
sabendo e me colocaram como palestrista nos
cursos supletivos. Há uma dotação orçamentária
pera isso. É esse o apoio que tive em Brasília.
E um trabalho de conscientização. Não sei se
o Dr, Barbato tem. Mas não fIZ nada assim de
planejamento em termos de Governo estadual,
federal.

O SR. CONSTITGINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA -Isto para ser multiplicado tem que atin
gir a área do Governo, até haver uma lei que
obrigue o Governo a fazer isso. Acho isso funda
mental para a sobrevivência da vida salutar do
homem, principalmente junto às camadas caren
tes, pobres. Não basta só a importância de captar
mos aqui essas idéias e ate formalizarmos emen
das à Constituinte. Acho que para aplicar isso,
multiplicar e atingir a meta só os Govemos é que
poderiam ser os instrumentos capazes de atender
à grande demanda. V.S' está falando coisas que
muitos precisam ouvir.Quem sabe se o Ministério
da Educação poderia usar este projeto para atra
vés das escolas do 11 grau e levar esta mensagem,
provocando uma consciência jovem em defesa
destes predicados? Inclusive sou amigo do Minis
tro Raphael de Almeida Magalhães, tenho influên
cia e poderia até levar às autoridades, indepen
dente do processo constitucional, para já assimi
larem essa idéia. Embora não tenha assistido o
inicio de sua explanação, vejo que é de alto alcan
ce social.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Tenho
duas questões a apresentar aos ilustres confe
rencistas.

Há outras considerações que gostaria de fazer,
mas as deixarei para uma etapa posterior.

Como encaram o problema do aborto nos ca
sos de deficiência fisica da gestante, o chamado
aborto terapêutico? E uma outra questão, que
já foi abordada aqui de passagem pelo Dr. Geral
do, mas sobre a qual gostaria de ter melhores
esclarecimentos a respeito do ponto de vista de
ambos, é o caso do aborto quando a concepção
é violenta. No caso de estupro, por exemplo, quan
do não há, por parte da mulher, a vontade, pelo
contrário, muitas vezes, a concepção ocorre vio
lentando inteiramente a sua consciência e seu
físico?

O SR. GERALDOHIDEU OSANI- A respeito
disso, a experiência que temos foi com o caso
de moças que foram estupradas e que resolveram
assumir a concepção. Mas esses alkles conscien
tizam muito. Muitas pessoas, mesmo as que são
violentadas, fazem o aborto sem sabero que estão
fazendo. Depois chegam, olham essa coleção de
andes e se arrependem. Já tivemos casos de pes-

soas que abortaram e se arrependeram, fizeram
sem saber o que estavam fazendo e por isso se
arrependeram. Por isso é que nossos psicólogos
dão assistência a essas pessoas. Toda pessoa que
vai abortar, seja em caso de estupro ou terapêu
tico, deve ser esclarecida do que vai fazer.Mostrar
esses sIkIes antes: "Você vai fazer isso ou não?"

Tivemos outros casos, não de estupro, mas
de pessoas que não queriam a criança.

Temos também casais que adotam as crianças,
de moças que não quere.

O que não queremos é que a pessoa faça algo
impensadamente e depois carregue na consciên
cia o peso do que fez. Isto é muito importante.
Dai o trabalho de conscientização antes de se
realizar o aborto.

Em caso de estupro, sem entrar no mérito da
Igreja, no mérito moral, no mérito criminal, acho
que toda pessoa deve estar consciente do que
vai fazer,seja legal ou ilegal.Começa por aí.Deixa
mos a pessoa decidir.

Agora estou fazendo o pré-natal de uma moça
que foi estuprada. Ela conseguiu autorização do
juiz para o aborto. Mas já está com 5 meses de
gestação. Então desde o processo da violência
até à autorização passaram 5 meses. Quem ela
vai achar para fazer? Só um charlatão. Um médi
co, mesmo que seja legal e autorizado pelo juiz,
sabe que com 5 meses está jogando com a vida
da mãe. Enquanto existe essa morosidade judi
cial, nem pelo processo legal dá para se fazer.
E aqui vai uma confissão pública: eu comecei
a me dedicar, a ter consciência a respeito do abor
to por causa de um aborto terapêutico que fiz.

Nas escolas de Medicina aprendemos Anato
mia e lidamos com cadáveres, seres humanos
sem vida. Depois chegamos ao período do inter
nato, da residência, quando fazemos curetagem
de abortos incompletos ou inevitáveis, que não
têm jeito. Depois de sair da faculdade, foi a pri
meira vez que me apareceu um caso de aborto
terapêutico. Uma paciente minha ficou grávida,
e mais do que o útero crescendo, o rim dela
crescia. Ela começou a fazer uremia. E formei
uma junta de nefrologistas que concluiu pelo
aborto terapêutico, porque os rins não iam agúen
tar e os dois iam morrer. Coloquei-a na mesa,
fiz tudo direitinho como manda a lei. Botei o es
pectro, dilatei o colo do útero. Até aqui, tudo
100%. Todos assistindo a um aborto terapêutico
num país onde este caso não acontece, com per
missão legal. Mas quando tirei o embrião, o tórax
e a mão fazendo assim, tremendo, o mundo aca
bou para mim. Foi quando eu vi que, mesmo
sendo médico, mesmo tendo lidado com cadáve
res, nunca tinha tirado uma vida humana. E se
eu, formado, não tinha consciência do que era
aborto, imaginei o resto do po,vol Então, não que
ro que meus amigos médicos fiquem numa situa
ção dessa. Se eu me formei médico e não estava
consciente disso, nunca tinha visto tirar uma vida,
e estava naquela de salvar a vida da gestante,
acabei tirando uma vida. Eu me senti ali, sincera
mente, como um assassino. E, aí é que vio traba
lho que temos que fazer de conscientização. En
tão sou contra o aborto terapêutico, sou contra
ele porque leva muito à comodidade médica. An
tes do aborto, não poderíamos ter tentado uma
dlélise? Não se poderia fazer tudo? Não. Mas é
mais cômodo e mais fácil fazer o aborto terapêu
tico do que fazer outros coisas que custam muito
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caro par a Medicina. A verdade é esta. A triste
realidade é esta. Eu fiz um aborto terapêutico e,
por causa disso, vi que estava inconsciente a res
peito do aborto.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Nessas situações em que está correndo a mãe
esse grave perigo de saúde, a opção não pode
ser para o tipo de cesariana, que procure salvar
a criança também?

O SR. GERALDO HIDEU OSANI- Não, quan
do é bem no início, pela tecnologia, preste bem
a atenção, se copiássemos a tecnologia ameri
cana, e uma mulher que sofresse isso em qual
quer parte de seu corpo e ficasse grávida, poderia
ínclusíve pegar-se esse embrião e transplantá-lo
para outro útero. Tenta-se isso? Não, não se tenta
isso! faz-se isso? Não, não se faz isso. Então,
a nossa posição, sinceramente, é muito cômoda.
No caso de uma cesariana temos o caso, por
exemplo, de eclâmpsia severa; nós arriscamos,
não tem jeito, vai morrer a mãe, a criança, a gente
arrisca tudo, tira a criança e, na maioria, tanto
a mãe quanto a criança se salvam. Mas quando
a gestação está no início, de 2 meses e meio
a 4 meses, como nesse caso do aborto que fiz,
as perspectivas eram péssimas para a gestante.
Mas eu coloquei isso para ela. Ela disse que não
havia problema. Ela se condoeu da minha situa
ção. Sinceramente, a verdade é esta: estudamos
medicina com cadáveres, vivemos no pronto-so
corro, salvando vidas. Vejo que é assim a Medi
cina. Medicina é ciência e arte de se prevenir e
curar doentes para se salvar vidas. Tirar vidas não
é ato médico; sou totalmente contra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pare
ce-me que nosso conferencista quer fazer uma
complementação e, aí, ouviremos as argüições.

O SR. DANIEL BARBATO - Sobre a pergunta
do aborto por defeito físicos detectados, também
não há indicação de aborto.

O SR. RELATOR ERALDOTINOCO- Eu digo
não, em salvar a vida da criança, mas da deficiên
cia física da gestante.

O SR.GERALDO H.OSANI-Isso dai o médico
que a conhece deve tomar todas as providências
necessárias para evitar que ocorra uma gravidez.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Veja bem,
a questão da minha pergunta diz respeito ao se
guinte: nós, nesta Subcomissão, de resto em todo
o processo de elaboração da nova Carta Constitu
cional, teremos. que tomar decisões pessoais a
respeito do t9X> de voto a ser dado em determi
nada matéria. E essa questão, naturalmente, va
mos esgotá-Ia no âmbito desta Subcomissão, de
pois iremos esgotá-Ia no âmbito da Comissão
de Familia, da Comissão Temática, depois vamos
esgotá-Ia na Comissão de Sistematização, depois
em plenário, em que o voto individual nosso é
somado a outros votos, muitas vezes, de opiniões
inteiramente diferentes. Então o meu propósito
com esta questão é o de esclarecer o mais possí
veios integrantes da Subcomissão a respeito de
uma decisão que teremos que tomar. Quer dizer,
a questão, por exemplo, de como a nova Consti
tuição deve tratar esta matéria. Claro, entendo
perfeitamente essa questão da conscientização,
da tentativa, que corresponde inteiramente à mi
nha maneira pessoal de encarar o problema, in-

c1usive dentro de uma filosofia,de que todo esfor
ço deve ser realizado para se salvar uma vida.
Esta é a minha concepção filosófica, inclusive.
Mas acredito que, em se tratando de um texto
legal, vamos ter que dar uma previsão de poder
ou não poder isso acontecer, quando, por exem
plo, uma pessoa não tiver essa conscientização.
Quando uma jovem, uma senhora de qualquer
idade, com capacidade fisiológica de conceber
é violentada, e ela sabe que traz em suas entranhas
o fruto de uma violência, e se ela não tivesse
a consciência, por exemplo, de que deve assumir
a maternidade e levá-Iaàs últimas conseqüências,
se o meio familiar for hostil a isso, a sua decisão
de abortar deve ou não ter amparo na lei? Digo
isto do ponto de vista ético, do ponto de vista
moral, isso é válido ou não é válido? Quer dizer,
quanto ao problema terapêutico, o Sr. teve uma
experiência dramática em suavida. Eu compreen
do perfeitamente essa experiência dramática e
a sua posição pessoal em ser contrário. Mas diga
mos que a lei não lhe permitisse fazer isso, a
até a sua decisão profissional não lhe levasse a
isso, e aquela gestante viesse a falecer em função
de um problema não diretamente vinculado à gra
videz, será que a sua consciência também, poste
riormente, não o teria levado a dizer que se tivesse
tomado uma decisão de executar aquele aborto,
naquele momento, não teria salvo uma vida, que
tem a responsabilidade de outros filhos, que tem
a responsabilidaJe familiar, que tem o cuidado
por outras crianças que necessitam de seu ampa
ro; quer dizer, é uma questão muito complexa
e nós vamos ter que tomar uma decisão. Não
estou, ainda, manifestando uma opinião pessoal,
ou que a venha a traduzir, até porque, desde o
primeiro dia aqui, o meu papel de Relator eu pro
curarei levá-lo até a, última instância, no sentido
de procurar a opinião dominante e que prevaleça
na Subcomissão. Por isto, tenho, inclusive, me
disciplinado muito a ficar aqui apenas ouvindo,
e me manifestando o menos possível, na tentativa
de captar a opinião. Então esta é uma questão
fundamental. Quer dizer, não só o problema em
si do aborto. Como o problema do aborto nesses
casos e que o nascimento da criança, o prossegui
mento do processo de gestação possa trazer
outras conseqüências correlatas. Aí, a insistência
da minha pergunta, nesse sentido.

O SR. GERALDO H. OSANI - Infelizmente,
não separamos o médico. Eu sou eu. Por que
eu penso assim? Acho que a minha resposta para
o caso já foi dada pela experiência desagradável
que tive. Eu não tenho jeito de pensar de modo
diferente. V. Ex" me desculpe. Mas é por essa
experiência dramática que me marcou. Não pos
so pensar de outro jeito. Até o momento que
fizo aborto, que dilatei o colo do útero, eu estava
do lado de lá, estava cumprindo a lei, salvando
uma vida. Mas no momento em que tirei o em
brião é que me senti do lado de cá. Então, o
pesoal que estava do lado de lá, no modo de
dizer, dos médicos não conscientes que nunca
fizeram um aborto e que venham a fazê-lo, não
vão dar pedradas, de jeito algum, senão vou co
meçar a dar pedradas em mim mesmo. Acho
que o essencial, a respeito do aborto, é que esta
mos tirando uma vida, acabando com uma vida.
Temos que fazer tudo para respeitar a vida.lnfeliz
mente, a vida humana está desvalorizada. A pes-

soa vale pelo que produz; se não produz, não
vale nada - é desse jeito. Os aleijados que não
produzem, os velhos que não produzem não va
lem, porque não produzem. Mas as pessoas não
estão sendo valorizadas simplesmente por serem
pessoas, seres humanos. Em casos terapêuticos,
o aborto terapêutico em nefropatia grave por
exemplo, digamos que seja possível o aborto com
diálise. Se nós colocarmos um dispositivo legal,
do aborto terapêutico, vai ser mais cômodo ao
médico fazer o aborto terapêutico para que essas
crianças não venham ao mundo. Isso é fato. Outra
coisa: o meu medo pela legalização do aborto.
É oficialização do desrespeito à vida. Agente sabe
que a vida está desrespeitada, mas, uma vezlegali
zada, oficializa-se o desrespeito à vida. Nos Esta
dos Unidos, se nós formos estudar sua legalização
do aborto, veremos que não se começou legali
zando aborto de seis meses, por cesariana; come
çou com um mês, mês e meio, dois meses, foram
aumentando as indicações. Até hoje existem as
indicações de ordem psicológicas; basta a mulher
achar que psicologicamente não está preparada
para ser mãe, pode abortar ou que faça cesariana
para isso.

Então, oficializaro desrespeito à vida é o meu
medo, porque pensamos que é para o momento
atual, não vai ficar na educação. E colocam, inclu
sive, para as mulheres - se a gente tira, o pessoal
diz que é hipocrisia e que o amor maior é o da
mãe pelo filho. Se a gente oficializa que a mãe
não precisa amar o filho, qual outro amor que
a gente vai ter? Se oficializarmos isto: a mãe não
precisa amar seu filho.Ora, se a mãe não precisa
amar seu filho, então por que ela vai ser amada,
por que ela vai exigir também amor? Colocamos
isto. Então, o meu medo é que o desamor sobre
as mulheres aumente, porque oficializa, legaliza.
A mulher não ama o fdho: porque eu vou amar
a mulher? A mentalidade vai atrás disso ai. O
machismo existe em lugares onde o aborto é lega
lizado.

Então, não é pela legalização do aborto que
se vai dar melhores condições à mulher. Dessas
meninas que resolveram fazer o aborto, eu vicem
por cento, não é pela criança que elas rejeitam;
elas rejeitam pelo medo de contarem ao pai, me
do de contar à mãe, pela tristeza que vão dar
aos pais, pelas condições de educar os fílhos,
depois. Uma vez eu fui levar a noticia para os
pais de uma menina, o cara queria sair no tapa
comigo, porque achava que eu é que havia engra
vidado a moça; entrei mal no assunto, quase que
eu apanho. Mas, é esse o medo. Então, se nós
modificarmos a situação, elas querem os filhos.
É disto que precisamos.

Antes de mais nada, acho que temos de cons
cientizar que a gravidez está com dois meses e
meio, está desse jeito e nós vamos fazer isso.
Se a mulher não souber o que vai fazer, dias
depois, como disse um sociólogo na UnB, vai
causar um trauma a quem já fez aborto. Eu sei
disso, sei do arrependimento. Acho que só há
trauma e arrependimento em coisas que não faze
mos legalmente, nas coisas malfeitas. O trabalho
é de conscientização. Não me preocupo se lega
lizaou não; a maior preocupação é a oficiaIização
no que diz respeito à vida. Mas o meu trabalho
continua, seja proibido ou não, o meu trabalho
continua, acho que não podemos parar.
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A SRA.CONSTITUINTEEUNICEM1CHILES
Permita-me, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V.Ex"
me desculpe, mas o Constituinte havia pedido
a palavra antes.

o SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Sou médico, sou cirurgião vascular, sou angiolo
gista, e não tive oportunidade de passar por essa
experiência, por aquilo que o colega acabou de
relatar, que acredito seja mesmo a mais desgas
tante possível. Mas meu nome Chico Humberto
não é sem razão: é por causa de Chico Xavier,
que é amigo da família e faço questão de preser
var. Mas apesar de ser espiritualista, ser kardecista,
ser reencamacionista, temos uma realidade na
cional que já deve ter sido relatada aqui hoje;
é de um fato em que estamos sendo coniventes
e, infelizmente, esta legislatura que vai resgatar
o Brasil do segundo milênio, o Brasil do ano 2000
é que tem obrigação de discutir, inclusive o abor
to. Sou contra o aborto, por princípios, mas sou
a favor da sua legalização, por causa desses da
dos, porque são três milhões de abortos pratica
dos no hoje Brasil, dados oficiosos, são estatís
ticas oficiosas. Temos, aí, perto de 300 mil óbitos
de mulheres que praticam aborto de fundo de
quintal. Setenta por cento dessas mulheres, quan
do praticam abordo de fundo de quintal, vão para
uma cirurgia grave, uma cirurgia pesada, para
as peritonites, para as esterectomias. Aí, nós te
mos mais um milhão e oitocentos mil mulheres
que não procriarão mais. Estamos, na verdade,
matando ou intercedendo num ciclo de vida; esta
mos tirando dela a oportunidade de procriar. E,
por incrível que pareça, essa é a realidade, não
podemos tapar o sol com a peneira, e vamos
nos desgastar demais aqui dentro, aqui dentro
e lá fora com a opinião pública, mas não podemos
mais tapar o sol com a peneira. Essa é a realidade
brasileira. E nesta hora, quando se fala na legali
zação do aborto, quando se vê os exemplos dos
países, em que na sua maioria, no mundo atual,
já foi legalizado o aborto, nós vemos que nos
Estados Unidos houve um decréstimo da prática
do aborto. Em Cuba houve uma diminuição da
prática do aborto, depois da legalização, como
eles também não deveriam ter dados oficiais, por
que ninguém conta que faz aborto, e o médico
é o contraventor, o médico é um marginal, o mé
dico é um assassino. A mulher, que é a principal,
responsável é imune. Na sociedade atual ela não
é punida, o médico sim. Ele é procurado pela
paciente, ele não compactua com nada, ele entra,
muitas vezes, como foi o caso relatado pelo cole
ga, que quase apanhou do pai, porque foi inter
ceder foi uma coisa que não tinJw nada a ver;
ele é procurado, muitasvezes, ou na sua totalidade
das vezes, para poder interceder.

a SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Compa
nheiro, se o médico não intervir, não aceitar a
procura da mulher, ela naturalmente continuará
e terá o filho normalmente.

a SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Engano do Senhor, a maior parte dos abortos
são feitos em fundo de quintal por quem não
é especializado.

A SRA. CONSTITUINTEEUNICE MICHlLES
Mas,legalizando, vai aumentar o número de char
latães. Esses abortos de fundo de quintal vão se-

mente legalizar e vai aumentar o número de abor
tos.

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
O aborto de fundo de quintal é praticado hoje.
Eu estou oferecendo um dado para a Senhora
do que está sendo feito hoje. Isso é feito hoje,
não é feito por charlatão não, é feito hoje por
qualquer pessoa, pela própria paciente.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Permi
ta-me um aparte. (Assentimento.) - Quantos as
saltos são praticados no Brasil? Por isso, nós va
mos legalizar o assalto? Não! (Palmas!)

a SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Não é o problema de se legalizar o assalto ou
não. É o problema de se permitir a uma sociedade
que tenha instrução na sua época certa, é o pro
blema de se permitir a uma sociedade que tenha
emprego, é o problema de se permitir a uma
sociedade que haja dignidade no pagamento do.
seu salário, e daí nós temos essa quantidade de
assaltos, aí nos temos 15 milhões de crianças
marginalizadas. Não é se legalizar assaltos. Nós
estamos analisando o mérito, apenas, e, quando
se fala em assalto, nós não questionamos o pro
blema social gravíssimo neste País, que tem o
salário mínírno de 1.300 cruzados.

O SR.RELATORERALDOTINOCO- Eu acre
dito que essa questão do aborto também é muito
relacionada com o problema social maior. Se exa
minarmos, a falta da consciência médica, de pes
soas que, digamos assim, aceitam praticar em
fundo de quintal um ato que é ilegal, então isso
redunda numa falta de educação, uma falta, diga
mos assim, até de preparo social. Também, se
examinarmos essa estatística, que não sei se é
válida ou não, porque são dados estimados, justa
mente por isso o Senhor acabou de falar que
ninguém revela que fez aborto. Então, essa esta
tística deve ser amplamente contestada. Vamos
verificar que a maioria dessas pessoas que se
submetem são pessoas que não têm educação
apropriada, que não enfrentam, não tem capaci
dade, por exemplo, de enfrentar uma realidade
e que a isso se submetem.

O SR. CONSTITUINTEROBERTO AUGUSTO
- Gostaria de assegurar ao Constituinte Chico
Humberto o direito de defender a sua tese, sua
posição; e, aí, teremos oportunidade de contra
ditar. Estamos interferindo na sua exposição, ti
rando-Ihe o direito de defender a sua tese.

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Já estou terminando. Inclusive quanto ao proble
ma da dúvida, quero deixar bem claro: o aborto
de fundo de quintal não é praticado pelo médico
- e, ãí, quero defender a minha categoria; o mê
dico faz aborto, na sua clínica, no seu hospital,
com toda higiene, com tudo aquilo que os recur
sos técnicos exigem de sua formação profissional.
O aborto de fundo de quintal é fabricado por
elemen~s estranhos, que eu não sei quem, e
nem me mteressa saber. É bom que se faça essa
distinção. Mas, os dados que eu tenho de um
mUhão e oitocentos mil casos cirúrgicos por abor
tos praticados de fundo de quintal, esses são verí
dicos, esses são reais. E caem na rede estatal
hospitalar, e aí vem o ônus- maior para a Preví
dência Social, porque depois que fazem a boba
gem, recorrem ao médico aqui dentro. Nisso tam
bém nós não podemos tampar o sol com a penei-

ra, Fica muito mais caro o tratamento de uma
seqüela de aborto do que a sua prevenção ou
a sua educação ou até a sua legalização, para
o Estado, para a União.

Então, eu gostaria de deixar como dados que
a sociedade não vai poder somente dizer sou a
favor ou sou contra o aborto, vai ter que legislar.
E amanhã, depois que terminada a Constituinte,
nós vamos ter que fazer a legislação específica.
Nós vamos ter que regulamentar aquilo que nós
propusemos na Constituinte. E aí eu gostaria de
saber como é que ficariam as penalidades que
vão ser impostas, não só aos médicos, mas tam
bém às pacientes, porque não podemos discri
minar no Brasil o cidadão. Fica só responsável
o médico? Ou a mulher também vai ficar respon
sável quando ela comete, mas não é punida. Ela
é responsável mas não é punida. Isso é o mais
grave. O médico perde o seu CRM, o médico
perde a sua condição de trabalho, o médico é
tratado como um marginal, como contraventor,
e a mulher, não. Então, o que temos de fazer
é dar cultura ao nosso povo, para que ele tenha
consciência ou não de dar a destinação que bem
entender ao seu corpo. E aí, sim, eu advogo a
causa de que a mulher deveria opinar mais nesta
questão.

Eu agradeço a todos e me desculpem a inter
rupção, mas eu acho de vital importância, porque
nós todos estamos interessados em fazer com
que haja a maior clareza possível, a maior transpa
rência possível, para que o cidadão brasileiro lá
fora possa saber que não temos medo de encarar
e discutir o problema. Essa a função maior da
nossa permanência aqui dentro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar),- O no
bre Constítuínte Chico Humberto está convidado
para a reunião de amanhã. Vamos trazer uma
pessoa que virá defender a tese da legalização
do aborto. Estamos trazendo de volta os nossos
convidados de hoje, queremos que eles estejam
aqui para nos dar a honra de realizar o trabalho
que foi realizado aqui, então eu acho que nós
vamos ter amanhã uma sessão bastante movi
mentada, bastante agitada. Então eu convido o
Constituinte Chico Humberto que nos dê a honra
de sua presença, amanhã novamente.

A SR' CONSTITUINTEEUNICE MICHlLES 
Gostaria inicialmente dizer que sou contra ao
aborto, por uma questão de formação e porque
considero uma questão moral. Entretanto, acho
que a questão deve ser vista de todos os ãngulos.
O que elas pedem hoje, o que elas reclamam
é a discriminação do aborto. Eu não estabeleço
bem uma diferença entre isso e a legalização do
aborto, porque me parece que aquilo que não
é proibido é permítído, No entanto eu pergunto:
é justo que a mulher que faz um aborto, por cir
cunstâncias que ninguém está analisando aqui,
ninguém está lembrando que todo o peso de uma
gravidez indesejada cai sobre a mulher. Aquele
que ajudou a fazer o filho, que foi o parceiro para
fazer o filho está fora da história; quer dizer, ela
assume sozinha todo ônus, todo o peso, toda
a vergonha, enfim, tudo aquilo que traz ônus de
uma gravidez indesejada, especialmehte se ela
for uma pessoa solteira. Agora, a legislação hoje,
9 Código Penal prevê a punição da mulher, sim.
E justo que essa' mulher assuma sozinha- essa
gravidez indesejada, qUE; só ela deva ser o ser
moral que não queira o aborto, porque o homem
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está fora desta história! Esse, o meu questiona
mento para esta reunião, que não se abordou.
Então, já que vamos legislar sobre o assunto, por
que não tentar amarrar também um pouco o par
ceiro daquele feto?Estamos vendo as coisas mui
to unilateralmente, é crime, não é crime, é moral,
não é moral, sem analisar o que isso pesa, o
que isso significa. No entanto, reafirmando, eu
pessoalmente sou contra ao aborto, acho que
é uma questão moral, não é uma questão s6
de saúde, não entra absolutamente no elenco de
medidas de planejamento familiar, e votarei em
qualquer circunstância contra o aborto; mas acho
que essas considerações paralelas elas precisam
ser trazidas também à discussão, porque não é
tão fácil, não é só dizer não, não pode abortar.
É um peso muito grande que a mulher tem que
assumir no momento em que resolve realmente
permanecer com aquela gravidez que realmente
não é desejada. Muitoobrigada.

o SR. GERALDO H. OSANI - Queria colocar,
aqui, a experiência que tenho a respeito de o ho
mem assumir. Acontece, muitas vezes, que o ho
mem resolveassumir, mas o assumir dele é pagar
o aborto. Este é o assumir. Mas quando assume
a criança também há um problema de ordem
psicológica um pouquinho maior: ele vai querer
a criança registrada no nome dele; então é filho
de mãe solteira, cuja criança está registrada com
o nome de um pai. Acontece que, na legislação
vigente, quando um homem casa com uma mãe
solteira não está registrado o nome do pai, ele
pode, no momento, no ato civil, reconhecer o
filhodele como legítimo.Então, na educação dos
filhos, da prole, fica a diferença. Nós temos que
também mudar a parte do Código Civil no que
concerne a isso; porque se aquela criança foi as
sumida pelo pai, está registrada com o nome do
outro, já começa o problema, não é mais herdeiro
do outro, comunhão parcial de bens. Então, fica
um problema. É uma coisa complicada. Então,
o que eu tenho visto é isso. As complicações,
principalmente essas jovens de 15 e 16 anos,
quando o homem assume e registra no nome
dele, muitas vezes elas começam a fazer chanta
gem depois. Um dos conselhos inclusiveque eu
dou para as meninas, solteiras, é o seguinte: se
você vier a se casar com ele você registra no
nome dele, porque pode ser assumida no ato
do casamento, se não se casar não bota no nome
dele, porque aí o outro com quem for casar pode
assumir a paternidade, sem criar problemas de
ordem psicológica para a criança. Então, nós te
mos que pensar no futuro também.

Então, -a experiência que eu tenho, que não
é pequena, é de oito anos, já defrontei com esses
casos. Então, esse assumir a paternidade, como
ficaria oficializado no papel, ou coisa parecida?
Tena que acabar com a certidão de nascimento,
uma para pegar outra? Vejoum problema muito
sério com isso aí.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Antes
de dar a palavraao Colega aqui ao lado, deixe-me
lembrar, porque chegaram outros Constituintes
depois do aviso que' fizemos. Nós recebemos um
conviteda Assembléia Legislativa do EspíritoSan
to, em que o seu Presidente convida esta Subco
missão para realizar uma reunião no Estado do
Espírito Santo. O ponto de vista dele é que a

sociedade capixaba gostaria de participar.Muitas
entidades e pessoas gostariam de participar dos
trabalhos desta Subcomissão. Não podem, po
rém, se deslocar para cá. Então estã sugerindo
que nós realizemos na Assembléia Legislativa, e
propõe a data de sábado próximo, para uma reu
nião como a que realizamos aqui, a fim de que
os capixabas possam ter oportunidade de parti
cipar. Alguns outros colegas, o Deputado Salim
Curiattialegou que nós não teríamos condições
de participar em todos os Estados, e eu lembrei
a ele que recebemos apenas um conviteaté agora.

Portanto, estamos trabalhando em cima de um
fato concreto, que é o convite que recebemos
do Deputado DiltonLírio, naturalmente querendo
prestar uma homenagem a esta Subcomissão,
devido ao fato dela estar sendo presidida por nós,
mas eu acho que é uma oportunidade, é um fato
novo.Algunscolegas, que já ouviram antes o con
vite, concordaram com a idéia e já se colocaram
viajar conosco. Os três outros Constituintes que
chegaram após tomam agora ciência desse con
vite,que me parece está pegando apenas na ques
tão do tempo, acham que sábado está muito em
cima, sábado próximo, mas eu acho que a estru
tura da festa lá é problema do Deputado Dilton
Lírio, os convites, nós Iríamos ajudar na promo
ção. De modo que o convite está feito, alguns
já aceitaram, mas nós temos que ter, pelo menos,
o quroum regimental para realizarmos uma reu
nião comum, como a que realizamos aqui.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Não há possibilidade para o outro sábado?

O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)- O outro
sábado é após o Dia do Trabalho, sexta-feira.Na
turalmente, muitos gostarão de estar nos seus
Estados, aproveitando o final da semana prolon
gado; há esse inconveniente. Precisamos delibe
rar sobre esse assunto para que eu possa entrar
em contato com o Deputado Dilton Lírio, para
que ele possa organizar o encontro.

O SR. RELATOR ERALDO TINOCO- Se for
este sábado, nós dois aqui Roberto Augusto e
Sotero Cunha, estaremos presentes, neste sába
do, no outro não.

O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)- Vamos
oferecer toda a pauta como sugestão, para que
possam debater diferentes assuntos. A proposta
de que nós teremos uma reunião pela manhã
e outra a tarde. Dormiremos no Estado do Espírito
Santo, e os que quiserem voltar no dia seguinte,
domingo, poderão fazê-lo, e os que não quiserem,
poderão continuar conosco no Estado do Espírito
Santo.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Sr. Presidente, eu gostaria que o Deputado
Chico Humberto estivesse aqui para essa coloca
ção, mas, certamente, amanhã voltaremos ao as
sunto. No momento em que S. Ex" falava, eu
olhavapara o semblante dos dois médicos, e meu
coração pulsava também. Então comecei a con
templar as deputadas. A mulher não é a grande
culpada nisso. Acompanhamos, no Brasil, todo
esse problema de aborto, e S. Ex"tocou no aborto
de quintal. Acontece o aborto de quintal porque
para a mulher fazer um aborto, com a grande
maioria de médicos, precisa ter muito dinheiro.
Nãose faz um aborto com meia dúzia de cruza-

dos. Então a mulher vai, recorre a fundo de quin
tal, porque ela não tem dinheiro para tal.

Agora, a formação também para a legalização
ou não do aborto, depende muito da família, e,
junto a isto,primeiramente estão a educação espi
ritual de cada um de nós. Não fui criado num
lar evangélico, hoje sou inclusive, bispo evangé
lico; fui criado num lar cristão, católico. Quando
se faz,numa estatística,essa pergunta, ela respon
de: sou católica, mas não pratico, não busca a
verdade. Há na Bíblia uma palavra que diz que
"o meu povo sofre, pois lhe falta conhecimento
da verdade". Por causa dessa formação espiritual,
o homem e a mulher se voltam para caminhos
que, se o Constituinte tivesse visto os alldes que
foram passados aqui, e que vão ser repetidos
amanhã, S. Ex' talvez mudasse sua .colocação
sobre o aborto.

Somos contra o aborto. Nós, que temos uma
formação cristã sadia, somos contra o aborto.
Quando o RelatorEraldo Tinoco, colocou as duas
hipóteses do risco de vida para a mãe, no caso
de estupro, eu também tinha esse pensamento,
que está sendo mudado depois dessa palestra
com a presença desses dois médicos. Quando
assumi rapidamente aí a Presidência, com a au
sência do nosso querido Presidente, perguntei is
so ao Dr. Daniel Barbato. Ele é de uma região
onde eu nasci em Mato Grosso; fiquei muito feliz
mesmo. E creio, inclusive, não somente como
Constituinte, mas como homem de uma visão
espiritual, que é uma dádiva de Deus a dupla
de médicos que aqui comparece hoje.E nós deve
mo-nos conscientizar de uma coisa: o plano de
ambos - inclusive guardei algo que o Senhor
falou logo no início - se coloca nas mãos do
Senhor 3D equipes, e o Senhor tem condições
de fazer isso, em cinco anos, foi o que o Senhor
colocou aqui, riscaria, quer dizer,correria o Brasil
conscientizando a família brasileira daquilo que
o Senhor mostrou aqui e do grande valor da vida.

Creio que esta Constituinte deve, por intermé
dio nosso aqui desta Subcomissão, levar isso
avante, com todo o esforço possível, porque se
tentam tantas coisas, se investem em tantas coi
sas, muito melhor seria investirnuma causa como
esta que hoje os Senhores aqui apresentaram.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Muito
bem. Minha opinião particular coincide com a
da maioria aqui.Tenho uma preocupação na Car
ta que nos dirigiram as mulheres; elas colocam
como reivindicação o direito à legalização do
aborto. Então vamos naturalmente ter ocasião de
estabelecer um debate muito forte. Estamos con
vidando uma representante das mulheres, que
defende a legalizaçãodo aborto, para que ela este
ja conosco amanhã, a fim de que possamos ter
as posições claras aqui e não ficarmos com o
monopólio da verdade. Do meu ponto de vista,
~u cristão, sou também de uma igreja evangé
lica, com uma prática da religião há 28 anos,
acho que a vida tem início no ato da concepção,
que no meu modo de ver é um ato de Deus
já que Deus é a fonte da vida. O casaI está sendo
usado apenas para que o ato da vidaseja desenca
deado. Todas estas dificuldades não são criação
de Deus são criação do homem. A verdade é
que os problemas são do homem.

Gostei muito da posição assumida pelo nosso
conferencista, Dr. Geraldo Hideu Osanai, porque
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ele não quis abrir mão do princípio. Há um pensa
dor que diz que o homem é um princípio. No
momento em que ele abre mão do princípio que
ele defende, ele passa abrir mão do fato de ser
homem. Pode essa idéia ser um pouco exagerda.
Mas a verdade é que se defendemos o princípio
da vida, como um ato de Deus, transigir com
respeito a isso é transigir no tocante ao princípio
que acatamos e que adotamos.

Agora, temos que respeitar as opiniões de ou
tras pessoas. Estamos lendo um livro que nos
foi oferecido ontem, que é um negócio horroroso
que ocorre na Inglaterra: exatamente os fetos re
sultados de abortos são usados para a indústria
de cosméticos naquele grande país. Quer dizer,
é um negócio de apavorar a gente, o que demons
tra que o respeito à vida não é um princípio uni
versal aceito por todos os homens. Só fico espan
tado é de ver que atrás disso tudo existe uma
coisa: dinheiro, posição e dinheiro. Há,no Estado
do Espírito Santo, não vou citar o nome, por um~
questão de respeito - um médico que ficou n
quíssimo fazendo aborto, e terminou secretário
da Saúde do Estado. Ficou riquíssimo fazendo
aporto.

Ora, como defender o médico nessa situação?
Não estou dizendo que a mulher e o homem
não sejam culpados. Mas como defender o mé
dico que vai ganhar dinheiro para fazer o aborto?
Se ele estivesse socorrendo uma pobre vitima,
que quer se livrar do filho por qualquer razão,
mas o fizesse gratuitamente, muito bem. Mas é
preciso que se passe primeiro no caixa, e deixe
lá o pagamento. Quer dizer, ele está ganhando
dinheiro para suprimir o direito à vida.

Outra coisa também que me espanta na socie
dade brasileira, e acho que se nós levássemos
a questão para o público dificilmente ficaríamos
com a maioria da população, hoje neste estágio
de desinformação, é a falta de respeito no tocante
à vida dos que já nasceram. Falei ontem numa
reunião da comunidade científica, sem ser cien
tista, mas coloquei esta opinião: assisti neste País
muitas coisas escandalosas, li muito sobre elas,
até escrevi a respeito. Por exemplo, os escândalos
financeiros, a guerra da repressão, repressão polí
tica com ingrediente da tortura até a morte, o
uso de crianças para diferentes práticas delituo
sas, as perversões que ocorrem aí envolvendo
crianças são coisas escandalosas. Mas acho que
uma nação, quando abandona sua infância, che
gou aos limites,da de!Jfadação. Acho que quando
um povo aceita como um fato natural o abandono

'!:Ia infância, do inocente, o desprezo da infância,
eu acho que ela chegou o momento em que
tem que parar para rever, para se repensar. E

aí é que eu me lembro outra vez do Governador
Waldir Pires - a Deputada Rita Camata olhou
para mim, espantada, quando eu me referi a essa
expressão do ex-Ministro e ex-Governador Waldir
Pires:"Asociedade brasileira precisa se repensar",
foi a colocação dele.

O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) -Ilustre Pre
sidente, permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
prazer.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Ela ficou
espantada porque quando V. Ex' começou a falar
de um Governador da Bahia, eu balancei a cabeça

no sentido positivo; quando V. Ex' falou que era
o Waldir Pires, eu balancei no sentido contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
eu não quero entrar nessa briga baiana, porque
ela é muito particular, e todos que entraram lá
se machucaram. Chega para nós as brigas capi
xabas.

Mas eu quero pensar nisso; por que nós vamos
ter respeito no tocante àqueles que estão no ven
tre da mãe que quer ficar livre dele se nós não
temos respeito para com aqueles que já nasce
ram? Se n6s formos ali na Ceilândia, n6s vamos
ver crianças pequeninas que estão começando
a andar, disputando com os porcos e urubus nos
lixões o direito de não morrer de fome. Ora, se
essa sociedade não tem respeito para com aquele
que nasceu, que está viva, que está palpitando,
que está conversando, por que ela vai ter respeito
no tocante àqueles que, assumindo uma posição
muito individual e particular, vão lá para se livrar
do filho?

Por isso eu acho que essa coisa tem que passar
por um amplo debate, uma grande discussão na
cional. Eu penso que dispor do pessoal técnico
para trabalhar tecnicamente esta questão, no sen
tido de informar sobre métodos, sobre meios, é
muito importante. Mas, n6s precisamos de uma
posição política e social a respeito dessa questão.

Tenho falado, por exemplo, que a questão do
menor é uma questão política, é um problema
cuja solução depende de atos de Governo e, por
tanto, de decisões políticas, este Pais não tem
dinheiro para a infância. Eu fui Presidente da FU
NABEM, e sei a peregrinação que tive que fazer
nos Ministériosem Brasília,na SEPl.AN,para con
seguir um orçamento de 800 bilhões de cruzeiros,
eu sei a dificuldade que tive, eu sei quanta briga
tive. Eu sei enfrentar tecnocratas atrás da mesa
dizendo: "Mas como que o senhor quer passar
de um orçamento de 160 bilhões para o orça
mento de 1 trilhão? E eu dizia: "Da mesma forma
que os senhores conseguiram dinheiro para tapar
o buraco do Banco, aquele Banco do Rio Grande
do Sul, do Banco Sulbrasileiro", etc., etc. Quer
dizer, eu não acho que o problema da infância
brasileira seja por falta de recursos; não é, é por
falta de prioridades. Se o problema da infância
fosse um problema de prioridade nacional, a solu
ção aparecida. Mas nós vemos aqui com que faci
lidade se arranca o asfalto da rua para fazer de
novo, com que se gasta o dinheiro com obras
que não têm nada a ver com o interesse direto
das pessoas. Eu me lembro que, naquela época,
eu era Deputado aqui, fiz uma denúncia e fui
duramente censurado. Era Presidente o Deputado
Flávio Marcílio. Ex' então resolveu substituir as
máquinas que nós temos nos nossos gabinetes;
tínhamos antes a máquina Remington azul,3 má
quinas em cada gabinete, e resolveram substi
tui-Ias por aquela máquina que temos lá, aquela
máquina branca, adquiriram 1000 máquinas,
àquela época, de uma multinacional sueca. Trans
feriram, portanto, para aquela empresa, um volu
me extraordinluio de dinheiro num mesmo ins
tante em que as mulheres entram aqui nos corre
dores do Congresso Nacional com um filho no
ventre, com outro no braço e com outro puxando
pela mão, mendigando dos Congressistas esmo
dia. Veja bem que este é um problema grande,
complexo, vasto, e quando n6s estamos aqui pen-

sando na questão do planejamento familiar e,
dentro desta discussão, a questão do aborto, te
mos que levá-Ia para muito longe, ter coragem
de enfrentar obstáculos, de contrariar pessoas,
porque, repito, se não estamos tendo nenhum
respeito para com a vida daqueles que ainda estão
por nascer, principalmente das mães e dos pais
que querem ficar livres deles?

Convocamos para amanhã no horário regimen
tal, a nossa nova reunião, já que à tarde teremos
outros encontros, como a eleição do IPC.

O SR. RE1J\TOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, permita-me antes de concluir a reunião.
Ouvi, pelos alto-falantes, que foi transferida a ses
são do Congresso Nacional para aprovação das
modificações do Regimento do Congresso Nacio
nal. De qualquer forma, a reunião está prejudi
cada

Mas,Sr. Presidente, dentro do propósito de ela
boração do parecer do anteprojeto, eu acho im
portante que tenhamos essas reuniões de debate
interno da subcomissão. Então, eu gostaria que
ficasse um prazo, uma oportunidade qualquer pa
ra termos esse debate, porque eu, na qualidade
de relator, tenho inúmeras dúvidas, ainda, por
exemplo, ontem, depois daquela discussão sobre
o problema de família, eu fiquei com mais dúvida
do que quando cheguei aqui. Acho que somente
através do debate da Subcomissão poderei, real
mente, esclarecer esse ponto de vista,de acordo
com a opinião que prevaleça na maioria. A ques
tão, hoje, do aborto nos casos previstos na lei
- estou saindo desta reunião com mais dúvidas
do que quando aqui cheguei. Gostaria, realmente,
de ter esclarecimentos.

Agora, para facilitar, estou me propondo fazer
o seguinte: Na medida em que esses temas forem
debatidos, tentarei fazer um trabalho de sugerir
o texto, com a justificativa, e entregar informal
mente aos companheiros da Comissão, para que
cada um possa refletir em cima daquele texto,
daquela justificativa e, até mesmo, sem debate
prévio do parecer, mas já possam encaminhar
me, de maneira informal, as suas observações,
as suas sugestões, no sentido de tentarmos che
gar a um texto finalde anteprojeto o mais próximo
possível da vontade da maioria da Subcomissão.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ama
nhã, teremos a relação dos companheiros que
deverão ir conosco ao Espírito Santo e, então,
tratarmos da hospedagem, das passagens, horá
rio de vôo etc.

Queríamos agradecer a presença dos dois mé
dicos conferencistas. Naturalmente, os teremos
amanhã de novo, para continuarem enriquecendo
os nossos conhecimentos a respeito desses as
suntos tão controversos.

Está encerrada a reunião.

ATADA6· REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 1987.

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e cinqüenta minutos, na Sala da Comissão de
Municípios - Anexo 1\ do Senado Federal, reu
nía-se a Subcomissão da Família, do Menor e
do Idoso, sob a presidência do Senhor Consti-
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tuinte Nelson Aguiar (PMDB-ES), com a presença
dos seguintes Constituintes: Roberto Augusto
(PlB-RJ), Antônio Salim Curiatti (PDS-SP), Eraldo
Tinoco (PFL-BA), Cássio Cunha Uma (PMDB
PB), Eliel Rodrigues (PMDB-PA), Ervin Bonkoski
(PMDB-PR), Eunice Michiles (PFL-AM), Iberê Fer
reira (PFL-RN),João de Deus Antunes (PDT-RS),
Maria Lúcia (PMDB-AC), Rita Camata (PMDB-ES),
Sotero Cunha (PDC-RJ), Vingt Rosado (PMDB
RN), como membros da Subcomissão e os Se
nhores Constituintes Sandra Cavalcanti (PFL-RJ)
e Abigail Feitosa (PMDB-BA), como participantes.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados trabalhos e solicitou fosse dis
pensada a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi considerada aprovada. Prosseguindo, o Se
nhor Presidente apresentou os Drs. Demival da
Silva Brandão; médico, como representante da
CNBB e João Evangelista dos Santos Alves,médi
co, como representante da Academia Fluminense
de Medicina que discorreram sobre o tema "Pia
nejamento Familiar", com apresentação, inclu
sive, de slides e filme sobre o aborto e métodos
anticonceptivos. Concluída a exposição, o Senhor
Presidente franqueou a palavra aos Senhores
Constituintes para debate com os expositores. Ma
nifestaram-se sobre o assunto os seguintes Cons
tituintes: Cássio Cunha Urna, Maria Lúcia, Iberê
Ferreira, Ervin Bonkoski, Sandra Cavalcanti, Abi
gail Feitosa e Eraldo Tinoco. A seguir, o Senhor
Presidente colocou em votação a data em que
a Subcomissão reunir-se-á na Assembléia Legis
lativa de Vitória-ES, para participar de um debate
naquela cidade com as entidades representativas
da sociedade local; ficou decidido a data de trinta
de abril. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença dos Drs. Demí
vai da Silva Brandão e João Evangelista dos San
tos Alves, dando por encerrados os trabalhos às
quatorze horas, cujo teor será publicado, na ínte
gra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, convocando os Senhores Constituintes pa
ra a próxima reunião, a realizar-se dia vinte e sete
de abril, às nove horas e trinta minutos, com a
seguinte pauta: depoimento e debate com entida
des representativas do segmento social sobre o
tema "Influência da Comunicação na Vida Farní
Iiar". E, para constar, eu, Antonio Carlos Pereira
Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada será assinada pelo Se
nhor Presidente. - Nelson Aguiar, Presidente.

ANEXOÀ ATA DA 6"REUNIÃO, ORDINÁ
RIA, DA SUBCOMISSÃO DA FAMfLIA, DO
MENOR E DO IDOSO, REALIZADA EM 23
DEABRIL DE 1987, ÀS9:50 HORAS, ÍNTE
GRA DO APANHAMENTO TAQ(JJGRÁFlCO,
COMPUBliCAÇÃO DEVIDAJv1El'ITEAUTO
RIZADA PELO PRESIDENTEDA SOBCO
MISSÃO, CONSTlTOINTE NELSON
AGUIAR.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Há
constituintes que não tiveram ocasião de assistir
à reunião de ontem, como também pessoas da
nossa assistência. Creio que seria oportuno repas
sarmos os slides.

(Projeção de sUdes.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)-Otema
proposto é planejamento familiar e não-especifi
camente, o aborto. Aliás,temos recebido algumas

observações de desagrado. Ontem mesmo, atra
vés de um telefonema, alguém, cujo nome deixo
de mencionar, observava que aborto não é assun
to para a Constituição, e que outras nações não
se preocuparam em colocar nada que diga res
peito ao aborto no texto de suas Constituições.
Observamos, em contrário a essa pessoa, que
todas as nações do mundo estão preocupadas
com a proteção à vida.

Se no texto da Constituição não se deve falar
especificamente sobre o aborto, acho que temos
obrigação de inserir no texto da Constituição algo
com à sociedade e ao Estado cabem assegurar
o direito à vida. O que temos a que perguntar
é: A partir de quando ao Estado e à sociedade
incumbe assegurar o direito à vida?

Na carta das mulheres, temos no n° 9 do titulo
"saúde": garantia de livreopção pela maternidade,
compreendendo-se tanto assistência ao pré-natal,
pacto e pós-parto como o direito de evitar ou
interromper a gravidez, sem prejuízo para a saúde
da mulher.

Ontem recebemos um telefonema do Conse
lho do Direito da Mulher, que mamfestava o desejo
de retomar a esta Comissão para debater este
assunto: o aborto. Gostaria de saber se há algum
representante do Conselho presente. Se tiver, nós
o convidamos para fazer parte da Mesa.

A SRA.CONSTIT(JJNTESANDRACAVALCAN
TI - Gostaria que ficasse registrado que esta
carta das mulheres representa apenas o ponto
de vista de uma parcela ínfima das mulheres brasi
leiras, assinadas, talvez, por apenas 20 ou 30 mu
lheres, de um período de estudos que envolveu
no máximo duas mil. Então, não seria interessante
que ficasse registrado na Ata da nossa reunião
que isto é a carta das mulheres. Isso não é a
carta das mulheres. Esta carta, por exemplo, eu
jamais assinaria e tenho a certeza de que milhares
e milhares de mulheres também não a subscre
veriam. Então não é a carta das mulheres; é a
carta de um pequeno grupo de mulheres, pensan
do que, por estarem num Conselho, podem impor
a sua vontade à de milhões de mulheres brasi
leiras.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vamos
ordenar os nossos debates. Já assistimos à exibi
ção do filme e dos slides e vamos dar oportu
nidade aos nossos expositores, lembrando a S.
S"'Iue o tema proposto é o planejamento familiar;
e dentro deste assunto, naturalmente, o assunto
tem suscitado maior interesse e uma controvérsia
muito maior.

Pela ordem, concedo a palavra ao Dr. João
Evangelista, que terá 30 minutos para fazer a sua
exposição, em seguida falará o segundo expositor,
dispondo do mesmo tempo e, no final, daremos
a palavra aos Srs, Constituintes que desejarem
comentar ou fazer indagações.

O SR. JOÃO EVANGELISTA - Dirijo-me ao
Exmo. Sr. Presidente desta Subcomissão, aos Srs.
Constituintes membros da Comissão e aos de
mais presentes:

Constitui realmente uma grande honra parti
cipar desta reunião e entregar à Subcomissão
da Família dois trabalhos de médicos fluminen
ses, fundamentados em ampla revisão bibliográ
fica, que representam a colaboração da Academia
Fluminense de Medicina, aos estudos que se de-

senvolvem para a elaboração da nova Constitui
ção brasileira, a qual, todos esperamos, estará
à altura dos mais elevados valores e anseios do
povo brasileiro e da humanidade, inclusive an
seios de hberdade com responsabilidade. Consti
tuindo-se, certamente, em um instrumento de au
têntica valorização e promoção do homem, em
sua dupla dimensão temporal e eterna. Certamen
te dará respaldo ao direito à vida desde o mo
mento de sua concepção, valorizando, inclusive,
as fontes da vida, pois não é possível promover
a pessoa humana, desvalorizando a própria vida
que se quer promover.

Vamos aproveitar o tempo de que dispomos
para transmitir alguns trechos dos trabalhos que
apresentamos à consideração da Subcomissão
da Família, Neste trabalho não discutimos temas
de ordem econômica ou demográfica. Ativemo
nos à atuação médica. Porque, realmente, reco
nhecemos que existem situações em que nume
rosas famílias se vêem na contingência, na neces
sidade, de controlar o número de filhos a curto
ou a longo prazo. Vemo-nos, assim, diante do
problema do planejamento familiar e da neces
sidade de encará-lo objetivamente, que é justa
mente o tema da reunião de hoje.

Entre os vários aspectos a se considerar surge,
imediatamente, uma questão fundamental, que
é justamente a escolha dos métodos a serem
adotados e as providências paralelas a serem to
madas, de modo a atingir os fins que se deseja
sem produzirem efeitos sociais graves que pos
sam denegrir a dignidade humana, criando um
círculo vicioso e de conseqüências imprevisíveis.
O remédio inadequado ou mal formulado, ao in
vés de representar solução para a doença social,
poderá acrescentar mais problemas, mais rnísê
rias à nossa, já agitada, humanidade nesse final
de século.

Consideramos justa a preocupação pelo cres
cente aumento de gestações indesejáveis, sobre
tudo em mulheres solteiras e de idade cada vez
mais precoce. É evidente, pelo menos nos parece,
que constitui um contra-senso a promoção abu
siva do sexo pelos meios de comunicação social,
pelos meios de publicidade, promoção essa esti
mulada, inclusive, pela difusão de métodos anti
concepcionais, que são colocados à venda sem
a mínima restrição. Cria-se, assim, uma atmosfera
de inadequada valorização do sexo, com estimulo
de uniões em todos os ambientes e em todas
as idades, mas, sobretudo, entre adolescentes.
Esses, sem discernimento suficiente, são levados
pela propaganda e pelas facilidades que lhes são
oferecidas a atitudes irrefletidas e inconseqüentes,
pois são ainda imaturos, porém atitudes essas
capazes de gerar novas vidas e com isso os efeitos
contraceptivos dos métodos artificiais se anulam
pelo exagerado estímulo ao processo procriador
que eles próprios ajudam a criar, tanto no uso
ordenado da vida conjugal quanto no desorde
nado sexo sem compromisso. Então o recurso
passa a ser o apelo ao abortamento provocado,
eliminando-se os filhos, ditos indesejados, em nú
mero cada vez maior de mães solteiras e mesmo
de famílias constituídas. A mentalidade antina
talista evolui do anticoncepcionalismo, em si mau,
ao aborto livre, e desse à eutanásia de pessoas
moribundas ou deficientes em qualquer idade.

É importante, aqui, assinalar esta inter-relação
entre mentalidade anticoncepcionalista e antina

I
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talista e mentalidade abortista, os dois caminhos
I*fpauu.

Amedida em que as técnicas de anticoncepcio
nalismo se aperfeiçoam, as técnicas do aborto
também se aperfeiçoam.

No mundo inteiro, o respeito à vida, nos Códi
gos Penais, nas nações que foram liberando o
aborto, colocando essas crianças que vimos aí
à margem da lei,foi conseqüência de uma propa
ganda, de uma difusão do anticoncepcionalismo.
Já naquela época, quando começou esse movi
mento mais acentuado de controle de natalidade,
pessoas sensatas já previam isso, que o número
de abortos iria aumentar, ao invés de diminuir.
Hojevemos que nas cidades onde mais se pratica
o anticoncepcionalismo, é onde mais se pratica
o aborto; onde mais o anticoncepcionalismo está
entranhado na sociedade, é onde mais o aborto
também está sendo aceito com muito mais facili
dade. Forma-se um ciclo vicioso, e daí o respeito
à vida vai cada vez mais sendo desrespeitado.

Tudo isso em nome de pseudodireitos nunca
devidamente explicados, porém apoiados em
chavões amplamente difundidos e que conse
guem anestesiar as consciências atônitas, pelo
ritmo da vida moderna e, por isso mesmo, pouco
atentas à realidade e à importância de certos fatos:
que muitas vezes vemos passar, e não damos
importância às conseqüências a que isto pode
levar no futuro; e já estamos, realmente, vivendo
muito essas conseqüências.

É óbvio que uma das principais e urgentes pro
vid!ncias a serem adotadas, não só por motivos
éticos, mas também com vistas à apropriação
responsável e planejamento familiar, é a de prover,
pelos meios cabíveis,o saneamento do ambiente
moral e espiritual da sociedade, restabelecendo,
inclusive, o respeito à sexualidade humana, seu
valor, sua bondade, sua beleza.

Mas,o problema que realmente desejamos co
locar aqui é o seguinte: Como fazer um honesto
planejamento familiarsem afetar a instituição da
familia? Sem agredir a saúde e a dignidade da
mulher? Sem atingir a dignidade dos cônjujes?
Sem desvalorizar a vida humana? Sem deturpar
a finalidade intrínseca do ato procriador? Sem
fechar as portas à vida?

Os métodos propostos exigem, portanto, um
criteriosoexame de todas as suas particularidades
e conseqüências antes de serem aceitos. Aaplica
ção do método é matéria eminentemente médica.
Então, nós, médicos, não podemos aceitar práti
cas profissionais que esvaziam a medicina em

"seu conteúdo ético.
Assim, julgamos oportuno, neste momento, te

cer algumas considerações sobre os principais
métodos propostos na atualidade, atendo-nos à
exposição de alguns fatos que nos parecem im
portantes para esclarecer aos que devem, por de
ver de ofício, ordenar o planejamento familiar,
através de meios lícitos,e não de meios que sejam
por si a negação dos elevados fins a que se pro
põe. Com este escopo, e tendo em vistao respeito
à vida, inclusive o respeito a mulher, dividimos
os métodos de planejamento familiar proposto
na atualidade, em três categorias.

Pediria que fosse projetado o primeiro sllde.
São vários os métodos propostos na atualidade

para o planejamento, para o controle da natali
dade. Agrupamos, tendo em vista, justamente, o
respeito à vida humana e à mulher.

Existe um grupo de métodos que destroem
a vida já constituída. É o aborto provocado. São
métodos criminosos, porque atingem uma vida
que já existe. Métodos que impedem a formação
da vida,que interceptam a formação da vida.Uma
vez desencadeado o processo de formação, ele
é interceptado e impede que essa vida se forme,
são os métodos antinaturais, artificiais, é a anti
concepção. Existem os métodos que respeitam
as fontes da vida e se baseiam no conhecimento
pela mulher de sua própria fertilidade, em seus
períodos férteis e inférteis,seria o método natural
de planejamento familiar.

O próximo.
Esses métodos criminosos, aqueles que des

troem a vida,o aborto provocado-existemvárias
técnicas de aborto, não vamos passar por elas,
uma vez que, inclusive, já foram apresentados,
mas vamos nos deter em dois itens: o DIU, dispo
sitivo intra-uterino e as pílulas, e aqui nos referi
mos especialmente à um tipo de pílula, que é
chamada pílulado dia seguinte, que não é tomada
em tempo oportuno de impedir a ovulação, mas
é em tempo oportuno para produzir na cavidade
uterina, na mucosa que reveste o útero, uma alte
ração tal que impede a fixaçãodo novo ser conce
bido, então a mulher menstrua sem saber que
concebeu um filho.

O dispositivo intra-uterino, sobre esse vamos
falar um pouquinho mais, porque ele é muito
freqüentemente apresentado como sendo anti
concepcional, mas ele é um artefato abortivo. É
colocado dentro do útero da mulher, aí mantido
por tempo índeflnído para impedir que a gravidez
evolua todas as vezes que sua portadora concebe
um filho. Porque a concepção é feita na extremi
dade da trompa, é lá que as duas células se encon
tram.

Houve uma pergunta, o momento em que se
deve garantir o direitoà vida,parece que a respos
ta é muito fácil porque é o momento em que
a vida tem início. A vida tem que ser respeitada
a partir do momento que ela começa, e ela come
ça nesse momento, quando as duas células ma
duras, espermatozóide e óvulo de duas pessoas,
de sexo oposto, se unem e deixam de ser duas
células maduras para se transformarem no ser
humano mais imaturo que existe, mais imaturo
e mais indefeso, que precisa de maior defesa;
é justamente no momento que ele se constitui.
Então, nesse momento, como disse a pessoa que
falava pelos sIldes, ele ainda não tem nariz, não
tem olhos, não tem cabelo, mas o tipo do nariz,
o tamanho do pé, enfim, o grupo sanguineo, o
fator Rh, todas as suas características individuais
já estão aí determinada, e vai se desenvolver pelo
resto da vida. A calvicie vai aparecer depois de
50 anos e não antes, mas já estava determinado
lá. Vejam,querem apresentar o DIU como sendo
anticoncepcional porque dizem que o esperma
tozóide talveznão chegue lá,mas as células repro
dutoras masculinas, são células maduras e têm
resistência, são milhões, de 80 a 200 milhões
que são lançadas, e o útero não é o local onde
elas vão ficar, é o local de passagem, as que
realmente demoram mais aqui morrem antes,
porque o ambiente não é nada bom para a vida,
foicolocado propositadamente para não ser bom.
Maselas são em números de milhões, e vaifecun
dar o óvulo. Isso demonstrado por vários traba
lhos, inclusive pela Organização Mundial de Saú-

de. Outro argumento do qual se lança mão é
que a gravidez não começaria aí, mas começaria
no momento em que o concepto se fixaria no
útero, mas é o mesmo concepto que veio de
lá e que se fixa aqui. De maneira que não existe
possibilidade de argümentar dessa maneira. O
corpo estranho aqui colocado transforma esse
ambiente hospitaleiro num ambiente hostil e ma
ta, com essas células chamadas macrófogos, que
vêm ao útero para englobar o corpo estranho
que foi colocado, uma defesa ao organismo, e
agride o novo. A mulher menstrua sucessivamen
te, concebe sucessivamente sem tomar sequer
conhecimento, porque o primeiro sinal que a mu
lher percebe da existência do novo ser é justa
dias depois, quando a sua menstruação não vem
e ele é morto antes disso e a mulher não chega
a saber da sua existência. Então, o DIU é um
dispositivo abortivo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a licença do nosso expositor quero convidar o
Constituinte Antônio Salim Curiatti para assumir
a Presidência porque tenho necessidade de reti
rar-me por alguns minutos.

O SR. JOÃO EVANGEUSTA - O Dispositivo
intrauterino- DIU - além desse efeitoletalsobre
o concepto, produz vários efeitos colaterais,várias
complicações no organismo da mulher e vamos
enumerar, aqui, algumas complicações contidas
em documentos do Ministério da Saúde. Osmais
constatados são: endometrite - infecção da mu
cosa uterina; aborto séptico, porque, às vezes, o
DIU pode falhar e a gravidez evoluipodendo pro
duzirsérias complicações tanto para o feto como
para a mãe podendo, portanto, causar esse aborto
com infecção; perfuração do útero e cérvice; in
fecção péMca; vaginite; leucorréia; erosão cervi
cal; gravidezequitópica; sangramento intermens
trual; prolongamento do fluxomenstrual; anemia;
dores lombares e pélvicas; dismenorréia; dispa
ronía, reação cutânea alérgica;bradicardia secun
dária; perfuração para o abdome, podendo resul
tar em aderências abdominais; perfuração instes
tinal; obstrução intestinal e massas fisticas péM
caso São complicações citadas em documento
do Ministério da Saúde. Sobre o DIU, ficamos
aqui.

Agora,vamos falar sobre as pílulas anticoncep
cionais, não aquelas que falamos no início, são
as pílulasclássicas, são as pílulasde uso corrente.

Pode passar para o próximo mostruário, por
obséquio.

Essas pílulas são compostas de substâncias
hormonais e a medicina, de longa data, usa subs
tâncias hormonais para o tratamento de doenças,
para tratamento de alterações endocrinológicas,
enfim,estados mórbidos que exigem substâncias
hormonais para tratamento. Temos experiências
já acumuladas inclusivevisando a esses medica
mentos sempre com cuidado, porque são medi
camentos que têm uma série de efeitos colaterías.
Nunca via medicina usar um medicamento como
esse durante tanto tempo, em mulheres absoluta
mente normais, porque justamente por elas se
rem normais é que essas pílulassão dadas a elas.

Os métodos antinaturais são aqueles que impe
dem a concepção e como já expusemos existem
vários métodos que enumeramos aqui: substân
cias espermaticidas, barreiras mecânicas, práticas



Maiode 1987 DIÁRIODAASSEMBLÉIANACIONALCONSmUINTE-(Suplemento) Quarta-feira 20 219

sexuais anômalas, com coito interrompido, etc.,
são, além de serem antiéticas, antiestéticas, não
atingem o fim a que se propõem, porque são
falhas. Vamos nos ocupar principalmente das pí
lulas. Quanto à esterilização cirúrgica, também
não vamos nos ocupar porque é uma cirurgia,
uma operação definitivae que, por si só, já mostra
restrições bem sérias. Além de muitas mulheres
e muitos homens que se submetem à ligadura
do deferente, as senhoras podem apresentar dis
túrbios menstruais por defeito da vascularização
do ovário, o que é comum, pode haver problemas
de frigidez, nos homens, pode haver problemas
de impotência. De qualquer maneira, é uma atitu
de definitiva e o tempo, realmente, não mos per
mite entrar em maiores considerações sobre es
ses métodos. Vamos nos ater à pílula, que é o
método mais usado.

Pode passar o seguinte, por favor. (Projeção.)
Dissemos que as pílulas agem em mulheres

que são normais, que têm a sua fisiologia e seu
mecanismo normais, para impedir que do ovário
saia um óvulo. Mas, para impedir isso, não é ape
nas "o ovário pára de ovular e tudo continua fun
cionando direitinho". Aí é que está. Existe um
delicadíssimo sistema de inter-relação glandular,
uma glândula pequenina, com apenas alguns mio
límetros, que fica situada num estojo ósseo, na
base do crânio, chamada hipófise ou pituitária,
que recebe estimulos de uma parte do cérebro
chamada hipotálamo, então forma-se o eixo hipo
tálamo - hipófise - ovário, essa glândula con
trola todo o sistema endócrino do organismo; as
tiróides, as suprarenais, as gônadas - testículos
no homem, ovário na mulher - existem nos dois
sexos e na mulher, especificamente no seu rela
cionamento com o ovário, produz os hormônios
que vão fazer com que esse ovário ovule e produ
za, também, os hormônios femininos, aqueles que
dão à mulher as suas característícas femininas:
a distribuição do pêlo, o tom de voz, a própria
sensibilidade feminina, a psicologia feminina é
influenciada por esses hormônios estrogênios;
além do mais, elas preparam o endométrio, a
mucosa uterina para acolher o novo ser, no caso
de fecundação, e fazem o colo do útero produzir
um muco, que facilita a ascensão do esperma
tozóide. O que acontece, então, quando a pílula
é administrada a uma mulher que tem isso funcio
nando normalmente? É um sistema delicadissi
mo. A medicina atualmente é que está se aprofun
dando mais nisso, mas ainda não conhece sufi
cientemente. É de uma delicadeza muito grande
esse cicIo hormonal. São quantidades de hormô
nios que vão ee inter-relacionando uns com os
outros, na hora que um está baixo, o outro está
mais alto, vão mudando de quantidade no correr
do ciclo.

Pode passar adiante. (Projeção.)
O que acontece é o seguinte: a pílula, agindo

sobre, glândula hipófise, faz com que ela pare
de produzir aqueles hormônios que vêm estimular
o ovário e este pará de funcionar e vai,aos poucos,
se atrofiando. O uso de pílula durante muito tem
po, esse ovário pode chegar a uma atrofia dil'icil
de recuperar depois; ele pára de ovular e de produ
zirhormônios da feminidade. Então a mulher que
tinha os seus hormônios naturais no seu orga
nismo, fazendo com que ela ovulasse e dando
a ela todas as suas características femininas, ago
Ira tem um hormônio fabricado em laboratório,

porque a sua fábrica natural, o ovário, não elabora
mais esses hormônios e essa pílula agindo sobre
a mucosa uterina, que está aqui representada,
também produz uma transformação anormal. De
maneira que essa pílula é anticoncepcional por
que sua principal ação é impedir a ovulação atra
vés de tudo isso, mas quando há uma ovulação
de escape, pode haver uma fecundação, esse en
dométrio está mal preparado e ela tem secunda
riamente um efeito abortivo, porque esse novo
ser não é capaz de se desenvolver aqui, e às vezes
consegue. Não existe método anticoncepcional
100%,todos têm um índice de falha. Só conside
rando essa ação principal da pílula, ela tem que
ser colocada em suspeito, porque ela age obstan
do uma fisiologia normal, destruindo, desequili
brando todo o sistema endócrino e destruindo
esse eixo hipotálamo - hipófise - ovário. Este
é o mecanismo de ação, detalhes sobre ele tam
bém não são conhecidos, só alguns aspectos,
e sabemos que isto acontece. Não sabemos inti
mamente como essas coisas se desenvolvem,
porque existe ainda muitos pontos obscuros na
própria endocrinologia. A medicina está agindo
ao contrário, quer dizer, ao invés de dar remédios
para curar doenças, está dando remédios para
criar estados patológicos.

Estamos vendo que efeito anticoncepcional
dessas substâncias é conseqüência de uma mal
fazejação direta sobre o delicadíssimo sistema en
dócrino feminino, alterando-lhe o funcionamento
normal, impondo-lhe um ritmo patológico que
pode tomar-se estável e persistir assim alterado
mesmo após retirada a pílula.

Aspílulas são compostas da associação de dois
hormônios com ação estrogênica e progesterô
níca sintéticas, fabricados em laboratório.

Não se pode afirmar quais deles produzem os
efeitos, um ou outro efeito, porque eles agem
sinergicamente e, inclusive, os progestogênios
podem ser metabolizados em estrogênios. E mui
to dil'icil selecionar a pílula anticoncepcional que
oferece riscos menos graves. Mesmo os pesquisa
dores encontram dificuldade para selecionar crité
rios através dos quais os progestogênios possam
ser devidamente comparados, pois entram em
jogo vários fatores meu sempre fáceis de serem
avaliados.

Sabe-se, por exemplo, que cada pessoa tem
seu sistema enzimático com algumas caracterís
ticas próprias quejá estão lá na célula inicialdizen
do como serão esses sistemas enzimáticos, que
metabolizarn melhor certas substâncias que ou
tras, são aquelas individualidades próprias que
estão lá na célula inicial dizendo como será. Quer
dizer, cada pessoa tem as suas idiossincrasias,
tem seus fatores predisponentes a determinadas
doenças e, portanto, a determinadas complica
ções e tudo isto é muito difícilde avaliar e precisar.
Alguém já disse, com muito acerto, que toda mu
lher que toma pílulas anticoncepcionais está se
submetendo a uma verdadeira experiência em
escala mundial e a experiência continua em anda
mento, podendo-se afirmar que na história da
humanidade, em tempo algum, uma droga com
um mecanismo de ação não devidamente escla
recido em todos 05 seus pontos e com tantos
efeitos colaterais e complicações possíveis fora
liberalmente aplicada a tão grande número de
pessoas normais por tempo tão prolongado.

A seguir vamos enumerar alguns efeitos colate
rais das pílulas anticoncepcionais, isto foi lido da
literatura mundial, não é a experiência indivudal
de um médico, é a experiência de grandes servi
ços que estudam todas essas patologias das pílu
las, que catalogaram - e aqui está enfarto do
miocárdio. É maior a incidência de enfarto do
miocárdio entre as consumidoras das pílulas anti
concepcionais. Quanto mais longo for o tempo
de uso das pílulas, maiores serão os índices de
mortalidade por doenças do aparelho cardiovas
cular, que persiste elevadas ainda que a mulher
suspenda o seu uso. A propensão às doenças
que elas adquiriram com o uso da pílula depois
de algum tempo não têm retomo e a hipertensão
arterial é outro problema que pode surgir ou agra
var-se no decorrer do uso das pílulas, e alguns
fatores de risco aumentam o perigo de morte
por doença cardiovascular nas usuárias das pílu
las anticoncepcionais: hábito de fumar, hiperten
são arterial, diabetes, obesidade, hiperglicemia,
idade acima dos 35 anos.

Efeitos sobre a coagulação sangüínea - obser
va-se aumento na maior parte dos fatores de coa
gulação sangüínea diminuindo o tempo de coa
gulação. Pela ação das pílulas anticoncepcionais
verificam-se várias alterações que interferem no
mecanísmo de produção das tromboses.

Vários estudos realizados na Inglaterra, Suécia,
Dinamarca, Estados Unidos, têm comprovado
positiva correlação entre o uso de estrogênios
e risco de acidentes tromboembólicos: pulmonar,
cerebral, coronárlano, retina, trombose venosa
das veias profundas e auetando de 3 a 8 vezes
o risco em mulheres sadias sem nenhum outro
transtorno pré-disponente. Sendo que para as
tromboses superficiais da pema o aumento de
risco é de 50% . -

Efeitos sobre o metabolismo - ocorre redução
nos níveis sangüíneos de Vitaminas hidrossolúveis
de cálcio, e zinco de magnésio. Verifica-seaumen
to de triglicerídios, lipídios e colesterol, de grande
importância na patogenia da arteriosclerose e do
enfarto do miocárdio. Observa-se queda nos ní
veis de aminoácidos e a1buminas. Háinterferência
no metabolismo cerebral do triptofano com dimi
nuição dos níveis de serotonina no cérebro, po
dendo provocar distúrbios depressivos e do sono.
A diabetes pode ser agravada ou surgir em pes
soas suscetíveis. Foi relatado que 15 a 40% dos
consumidoras das pílulas anticoncepcjpnais apre
sentam alteração no teste de tolerância à glicose.
A obesidade constitui fator que aumenta o risco
das complicações nas usuárias da pílula e por
isso as obesas estão mais sujeitas aos efeitos cola
terais indesejáveis, mas também constitui fator
de aumento de risco o teor de gordura inferiror
a 15%do peso corporal e logo, não só as obesas,
mas também as magras estão mais expostas às
complicações causadas pelas pílulas; então, obe-

- sas e magras. Asmaiores de 35 anos.

Efeitos sobre o sistema nervoso central - tem
sido constatado aumento de 6 vezes o risco de
trombose cerebral em mulheres sadias sem trans
tomos prédisponentes, cefaléias que vão aumen
tando progressivamente e casos de enfartes cere
brais.

Efeitos sobre o aparelho digestivo - vários de
les desde os mais inofensivos, como náuseas,
vômitos e colites, até mais graves, como pancrea-
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tite aguda, icterícias, cálculos da vesícula, aderno
nas em células hepáticas, etc.

Q.leria, ainda, mostrar uns lIIIdes, só para ilus
trar.

(Projeção)

Vejam a propaganda de uma pUula,a chamada
segunda geração de pílulas. São produtos se
qüenciais, têm sua segurança comprovada por
extensa casuístíca Este produto, depois de muito
usado, no auge do seu uso, o laboratório manda
uma carta aos médicos dizendo: descontinuamos
a fabricação de NovuIon S, 11 anos após o seu
lançamento em mercado brasileiro, período em
que proporcionou os resultados esperados pelos
médicos e usuários e, certamente, também os
inesperados, porque aqui está: retiraram de fabri
cação por causa de incidência de casos de carci
noma do endométrio, que é câncer do útero, e
todos esses produtos seqüenciais foram retirados
do mercado.

(Projeção)

O mesmo produto, o mais fisiológico. A pílula
é totalmente antifisiológica, destrói uma fisiologia
constituída. Esses produtos foram retirados do
mercado, certamente, por motivos graves, por
doenças que estavam causando, como nódulos
de mama, e foram retirados do mercado quando
estavam no auge da produção.

(Projeção)

Agora teríamos alguns lIIIdes sobre o terceiro
grupo que seria o dos métodos naturais, mas
não vamos falar porque o Dr. Dermival Brandão
irá se ocupar deles.

Queremos relembrar que a fertilidade humana
não constitui doença para ser tratada, é sinal de
saúde que pode e deve ser preservada. Agora,
a fertilidade pode e deve ser bem conhecida pelos
casais para que estes, no exercicio da paternidade
responsável, possam controlá-lafisiologicamente.

Vamos terminar repetindo aqueles votos que
formulamos no ínícío,de que a nova Constituição
seja realmente das mais avançadas do mundo,
oferecendo, inclusive, um belo exemplo de gran
deza, promovendo a instituição da família, proi
bindo a violação do direito fundamental à vida
inocente, desde o momento em que ela começa
a existir, da fecundação, da concepção, e valori
zando a sexualidade humana como fonte de vida
a ser respeitada.

Era o que tínhamos a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Dr. Dermival da Silva Brandão,
representando a CNBB.

O SR. DERMIVAL DA SILVA B~DÃO - É
com grande honra que compareço a esta Subco
missão da Famílía da Assembléia Nacional Cons
tituinte para contribuir, dentro de minhas possibili
dades, na elaboração da Constituição brasileira.

Farei uma parte da minha exposição lendo, por
um motivo simples: vou ser mais fiel ao meu
pensamento, e, com isto, vou ganhar, também,
um pouco de tempo, neste precioso tempo que
me é concedido.

Considerações gerais sobre o planejamento na
tural da famUia, que é o objeto da minha exposição
e que foi pedido pela CNBB para que eu expu
sesse.

PLANEJAMENTONATURAL
DAFAMfLIA

I - Considerações gerais
A família, sendo uma instituição natural, deve

merecer por parte dos poderes públicos uma pro
teção condigna. Por ser uma instituição de direito
natural, além e acima dos fatores de ordem eco
nômica, a organização e proteção da farnílía de
vem levar em consideração o ambiente e os valo
res em que se assenta a sociedade. A não-pro
teção desses valores, especialmente os valores
éticos, levará progressivamente toda a sociedade,
da qual a família é a "célula rnater",à degradação;
a ponto de se poder afirmar que, caso se queira
destruir a sociedade humana e os seus valores
mais elevados, deve-se começar por destruir a
instituição familiar.

No ICongresso Nacional em Defesa da Familia
e dos Valores da Civilização Cristã, observei que
há uma citação de Dom Vicente Scherer que diz:
"É no ambiente do lar que se decidem ordinaria
mente os rumos, o caráter, a grandeza ou a ruína
da criatura humana".

Entendemos, portanto, de uma maneira bas
tante clara e explicita, que não se pode abrir mão
dos valores éticos para a construção de uma so
ciedade verdadeiramente humana. Faz-se neces
sário, e com urgência, promovermos o sanea
mento espiritual e moral da sociedade brasileira.
Não temos o direito de nos emitir neste momento
oportuno para o real desenvolvimento do nosso
Pais. Faz-se necessário salvaguardar as nossas
instituições da mentalidade pragmática utilitarista
e hedonista que está a impregnar o nosso com
portamento como povo e como nação.

A patemidadee responsável é implícita ao pró
prio exercicio da função conjugal. No exercícío
dessa paternidade responsável é importante, so
bretudo, salvaguardar a dignidade humana na
pessoa do cônjuge. Só há verdadeiramente pro
gresso quando há o crescimento da pessoa hu
mana. A ciência e a técnica, quando mal empre
gadas, são desumanizantes, rebaixam a dignidade
humana desse homem feito à imagem e seme
lhança de Deus.

No seu agir o homem não pode ser inconse
qúnte e desorientado, Ele necessita de normas
objetivas de comportamento de critérios objetivos
de moralidade, que, violado podem fazer voltar
à barbárie a nossa civilização.Isto porque os gran
des erros da humanidade não começaram gran
des: foram pequenos desvios de comportameto,
às vezes pequenas omissões e concessões que
lhes deram origem.

Cabe lembrar aqui o que disse Leo Alexander,
Presidente do Tribunal de Nuremberg, a respeito
dos crimes nazistas. Assim falou ele: "Qualquer
que tenha sido a grandeza desses crimes, uma
coisa ficou patente a todos nós, eles não come
çaram grandes". Muito antes do nazismo", já na
Alemanha, um jurista e um médico fizeram um
livro sobre a vida carente de valor em que eles
relativizavamesse valor absoluto da vida e, tempos
depois, chegamos daquilo a quem o Dr. João
se referiu, que médicos nazistas chegavam a sacri
ficar crianças. porque tinham implantação baixa
de orelhas. Os grandes crimes são pequenos des
vios, pequenas concessões na sua origem.

Dentre os critérios que fundamentam a institui
ção familiar, podemos afirmar que "a união do
homem e da mulher no casamento é a forma
de união mais rica, por todas as virtualidades de
desenvolvimento que comporta". e) São duas as
razões essenciais da união conjugal: a felicidade
dos cônjuges e a continuação do casal pelos fi
lhos, a procriação. Assim, dizemos que a união
conjugal é, ao mesmo tempo, unítíva, pelo amor
que une os cônjuges, e procriativa, pelo fruto deste
amor que os uniu. Por outro lado, "a diferença
dos sexos é a diferena mais profunda que existe
entre os seres humanos, homem e mulher. O
Cada qual como ser completo em si, uma pessoa;
mas complementares, enquanto compõem a hu
manidade. E, diante, da sexualidade, como seres
sexuados, constatamos que a sua união ressalta
a função procriadora, uma vezque só a procriação
exige a existência dos dois sexos.

Gostaria de lembrar este fato, que é biológico:
a procriação exige a existência de dois sexos. Se
os homens deixassem de existir, não haveria a
espécie humana, não haveria mais procriação,
mas tudo o mais poderia acontecer. Portanto, e
fundamental, é implicito ao exercício sexual a pro
criação. Falam, gritaram em tomo de procriação.
Do lado do homem há emissão de 300 milhões
de espermatozóides, cada um deles apto a fecun
dar o óvulo; do lado da mulher há toda uma com
plexa fisiologia que gira em tomo da ovulação,
que é o fenômeno central da sexualidade femi
nina.

Mas, a atração sexual que promove isso não
deve se restringir .a meras satisfações fisicas
alheias ao resto do comportamento humano. Há
algumas pessoas que erigem o prazer como a
única finalidade do ato. Isso é de graves conse
qüências,

Devem estar integradas em um todo vivencia!
humano, portanto com as característícas especi
ficas psicológicas, sociais, morais e espirituais que
transcendem o mero prazer físico e se integram
no amor humano. Este "tem, pois, por objeto
a união tão completa quanto possível de um ho
mem e de uma mulher que encontram um no
outro o seu complemento". (3) E não aceitam,
nem podem aceitar, serem manipulados como
objetos de prazer, nem o marido manipula a mu
lher como objeto do seu prazer, nem o inverso.
Não podem aceitar nem aceitam serem um meio
para um fim, a pessoa humana jamais é um meio,
é sempre um fim em si. Não podem ser tratados
como coisas, não se pode coisificar a pessoa hu-
mana". •

o que rebaixaria a sua dignidade de "feitos
à imagem e semelhança de Deus". É preciso de
nunciar, vigorosamente, uma tendência que se
pretende inserir na própria sexualidade humana
que é o instinto de posse e dominação; uma ten
dência de colocar o prazer como fJJTl em si mesmo
do ato sexual, numa perspectiva em que o outro
é instrumentalizado como objeto do prazer. E ai,
a sexualidade humana perde a sua bondade natu
ral em detrimento do prazer sexual que em si
é bom, porque é uma dádiva divina, mas que
não pode ser reduzido a uma animalidade pura
mente instintiva, em uma dimensão basicamente
genital despersonalizadora. A pessoa humana não
age por instinto. O ato instintivo é basicamente
animal. A pessoa humana age racionalmente.
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Tem vontade e é livre para amar. Livre,por quê?
Porque pensa e pode decidir. Portanto, tem uma
inteligência e tem uma vontade.

O prazer sexual encontra a sua razão de ser
numa dimensão psicossociobiológica interpes
soai, que é humanizante na sexualidade humana.
As duas razões essenciais da união conjugal 
união e procriação - são interdependentes: nem
união manipuladas, excluindo a procriação, nem
a procriação manipulada excluindo a união, como
acontece na fertilização in vitro e transferência
de embrião. Nem uma coisa sem a outra, nem
a união sem a procriação nem esta procriação
sem a união do homem e da mulher, que é o
fruto daquele amor. O filho é a unidade dos espo
sos realizada fora deles mesmos.

Vamos ver agora os métodos artificiais, numa
visão bem rápida, já que o Dr. João expôs com
muita propriedade as suas piores conseqüências.

Dentre os valores que as soluções pragmáticas
desprezam, temos o respeito à integridade morfo
lógica - anatômica - fisiológica e psicológica
da pessoa humana, a não manipulação do próprio
ato de transmissão da vida. Quanto menos se
respeita o processo natural do ato, tanto menos
ele se conforma à sua instituição objetiva. Os pro
cessos artificiais de planejamento familiar não
consideram esta desnaturação do ato. Daí todos
eles terem contra-indicações médicas, algumas
de natureza grave, como é o caso dos contra
ceptivos hormonais orais; outras vezes de natu
reza menos grave, como é o caso do coito inter
rompido, do condor, do diafragma, etc. As leis
naturais, as leis físicas e quimicas são impostas
aos seres e do ponto de vista da pessoa humana
elas são propostas. Mas uma vez violadas, se vol
tam contra o próprio homem. Temos aí a AIDS
como prova disto e outras doenças.

Há ainda a considerar os reflexos sociais. A
partir da mudança do comportamento sexual, in
duzidas por estes ditos modemos de planejamnto
famílíar, é fato facilmente observado que houve
grande aumento na promiscuidade sexual após
o advento das pílulas. Isto, as revistas que tratam
das doenças sexualmente transmissíveis mos
tram muito bem. Promiscuidade esta que afetou
e vem afetando cada vez mais a nossa juventude,
às vezes adolescentes, impúberes, o que não pode
passar despercebido pelas nossas autoridades é
o estiolamento da nossa juventude. E isto é grave.
O que não podemos deixar de ver é o estiola
mento da nossa juventude que, também, através
do sexo, é levado a um maior consumo das dro
gas, pois a ninguém é dado desconhecer a relação
íntima que existe entre essas duas coisas. Sexo
e droga nesses ambientes promíscuos. E mais
ainda Srs. Constituintes, prestem atenção e medi
tem há mais duas conseqüências imediatas, pro
movidas pelo estímulo precoce às atividades se
xuais de nossa juventude: as doenças sexualmen
te transmissíveis e os abortamentos provocados.
Afora outros, de natureza médica mais impor
tantes, como o aumento do câncer genital provo
cado pelo uso precoce da função genital. Está
comprovado pela ciência médica. Procurem ob
servar indagando em juizados de menores, dós
médicos que atendem a jovens, às vezes impú
beres, como estão aumentando assustadoramen
te estes dois males na nossa civilização. Há 30
anos exerço a ginecologia e obstetricia. Exerço-as
no meu consultório particular, mas exerço tam-

bém no lNPS. Portanto, atendo pessoas simples,
de baixa condição social. E vejo que em ambos
os casos, na juventude pobre, na juventude de
classe média ou mesmo na rica, os problemas
estão se avolumando, as doenças venéreas e os
abortamentos provocados. É preciso afirmar que
a maioria da clientela que freqüenta os abortários
é constituida por nossa juventude. Quando se vai
a estes abortários, há prevalência de 90% de jo
vens, às vezes de 12 ou 13 anos, que procuram
para "tirar o neném" eufemismo que usam para
materam o próprio filho, E a família, para onde
vai? Como podemos calar-nos diante de todos
esses fatos?

Vejamos a afirmação, facilmente constatada,
de um psicólogo do InstiMo de Ciência do Com
portamento de São Paulo sobre os rumos da famí
lia. Observamos a continuação de uma tendência
que tem mais de 5 anos e que tem suas raízes,
pelo menos, nos anos 60, quando apareceram
as pílulas: a criação de modelos altemativos para
a família convencional, clássica, institucionalizada
da sociedade brasileira, formada por pais e filhos.
Então, procura-se modelo de criação de lucros
altemativos, entre eles o de jovens que saem mui
to cedo de suas casas para morar em grupos
das mais variadas espécies. E sabemos as conse
qüências disso. Especialmente no campo das
drogas e dos desvios sexuais - homexualismo,
etc. Como negar que relações pré e extracon
jugais não foram estimuladas por esses métodos,
aviltando a sexualidade humana em relações sem
compromissos, em sexo com medo, em sexo em
móteis? E crianças que saem da aula, dizem que
vão para o colégio e vão para os móteis, espalha
dos por este Brasil afora as centenas, aos milha
res? Formas irresponsáveis de comportamento
humano, que minam a estrutura básica da família
e da sociedade. Já o planejamento natural da
família implica no respeito básico aos processos
biológicos da reprodução humana, respeitando
igualmente os seus aspectos psicológicos e so
ciais, tomando a união conjugal a expressão res
ponsável de um bom relacionamento humano.

Sobre os métodos naturaíszvou adiantar um
pouco as considerações, mais de ordem geral,
sobre o método BDUngs, que é o método da
ovulação, um desses métodos que vou mostrar
que são usados dentro cios métodos naturais.

A ovulação é necessária para haver a gravidez,
e é em tomo dela que se localizam os períodos
férteis da mulher. A ovulação é precedida e a,com
panhada de sintomas - muco cervical, elevação
térmica - tudo isto vou mostrar - que pode
ser percebida com relativa facilidade pelas mulhe
res. Na percepção desses sintomas, principal
mente a presença de muco vervical,com aspectos
físicos definidos que caracterizam o período fértil,
está a base do êxito que o método BDUngs vem
alcançando no planejamento natural da família.
É um método verdadeiramente científico, com
provado com avaliações hormonais, exames físi
cos e já submetido a provas experimentais. É prá
tico, simples e econômico, já sendo aplicado em
países debaixa renda econômica.

A Organização Mundial da SaúCle incluiu este
método entre os de mais alta eficácia; 98,5%.
Alguns livros falam 97%. Tendo feito, inclusive,
a Organização Mundial da Saúde experiências
bem-suc~empaíses pobres, como EISaIva-

dor e na India. É um método aplicado em situa
ções variadas da fisiologia feminina, tais como
ciclos regulares e irregulares, ciclos onovulatórios,
na amamentação, na pré e pós-menopausa, etc.
Para isto, a mulher deve aprender a observar o
seu próprio padrão de muco cervical identificando
os seus dias férteis e inférteis do ciclo menstrual,
através da quantidade e qualidade e aparência
desse muco. A partir desse conhecimento, ela
é capaz de, numa perspectiva humana, de cresci
mento com responsabilidade, regular o seu rela
cionamento físico-sexual em vista do número de
filhos que o casal pode e deve ter.

Queria agora mostrar os BUdes.
(Projeção.)

Primeiro, este enfoque da filosofia básica do
planejamento natural.

O método natural respeita os processos biol6
gicos da reprodução humana. São coisas impor
tantes no exercício da medicina. Respeita a mútua
fertilidade, integridade e dignidade dos cônjuges:
respeita vida humana no próprio nível das fontes
de transmissões da vida. Os anovulatórios, por
exemplo, não respeitam porque sideram o ovário.
A mulher que toma pílula está sendo submetida
a uma castração medicamentosa temporária. To
da vez que se der um hormônio a uma pessoa,
a glândula correspondente fica parada. Se eu der
o hormônio da tireóide pára, se dou hormônio
do ovário, os ovários páram. São hormônios ex6
genos, formados fora do organismo, não são hor
mônios endógenos, fabricados pelo próprio ová
rio. São hormônios sintéticos, para os quais o
nosso organismo tem um sistema metabólicos
capaz de eliminá-lo. Eles vão-se acumulando no
organismo, e com o tempo vão dando problemas,

Toma eficaz o conhecimento cios períodos fér
teis e inférteis, possibilitando o controle natural
generoso e consciente do número de filhos; pro
move o diálogo conjugal, fazendo com que am
bos os cônjuges assumam uma atitude respon
sável diante da sexualidade. O diálogo conjugal
aumentou com o uso do método natural. Além
disso, acabou aquela história de dizer: - Você
usa camisinha, eu boto diafragma, você toma pílu
la, eu faço vasectomia. Não. O casal, ambos, ma
rido e mulher, é responsável pelos filhos que que
rem ter. E é responsavelmente que os cIoisdevem
assumir o compromisso diante de sua família,
diante dos seus filhos. Esta uma visão humanista
da sexualidade humana. O planejamento natural
da família é um estilo de vida conjugal que ajuda
os esposos a crescerem como pessoas e ama
rem-se mais e melhor.

O próximo, por favor.
(Projéção)
Aqui fala em métodos naturais.
Continência,periódica, Ogino-Knaus, sinuxé~

micos e BilIings.
. O Ogino-Knaus é feito uma tabela. Tenho mui
tas clientes que usaram, continuam usando e es
tão se dando muito bem porque têmdclos regula
res. Para elas é excelente, e não falha, mas para
quem não tem ciclos regulares, pode falhar.

Os métodos do sintotérmicos aproveitam ou
tros sintomas que a mulher tem, como o aumento
da temperatura provocado pela progesterona, que
é um cios hormônios da mulher, e outros, como
dor na mama, initabilidade, que traduzem a pas
sagem da ovulação. Mas o BiIIings é o método
mais moderno, em tennos de métodos nllturllis.
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POde passar o próximo alicie. (Projeção)
Entre os métodos naturais, para o sintotérmico

temos esse gráfico de temperatura basaI. Se urna
mulher tirar todo dia a sua temperatura, ela vai
verificar que depois de algum tempo a tempe
ratura sobe alguns décimos de graus.

Se ela sabe que já subiu três dias, daqui para
cá ela sabe que não pode mais haver ovulação,
ela já aconteceu nesta fase. Então, esse método
permite usar a união conjugal depois da ovulação.
Somente na fase pré-menstrual.

Pode mudar o dele. (Projeção)

O método BiIlings é um método científico am
plamente estudado e que respeita o organismo
da mulher. Écientíficono sentido de que aproveita
o conhecimento científico para o crescimento da
mulher. Porque a ciência, quando é usada desna
turando, não é a verdadeiramente ciência. Quan
do se usa, por exemplo, conhecimento de psico
logia para fazer lavagem cerebral, não estou fazen
do ciência. Se conheço a fissão e a fusão atômi
cas, mas uso a bomba atômica para lançar em
cima de cidades, não estou fazendo ciência. Mas,
se uso esse átomo como para a paz, para exames
médicos, para tratamento de doenças, através da
radioatividade, ai, sim, estou fazendo ciência.

Então, vemos o seguinte: um desses hormô
nios, que é o estradiol, que é esse vermelho, ele
sobe muito nesta fase. Esse hormônio estradiol
que provoca a ovulação, estimula algumas glân
dulas que têm no colo do útero, que vai secretar
o muco e vai deixar a mulher molhada na época
desta ovulação. Porque, depois quando ele sobe
outra vez,pari passo, sobe outro hormônio, que
~ a progesterona, que vai impedir essa ação. Vou
mostrar como.

Portanto, é um método verdadeiramente cientí
fico. Pode passar. (Projeção.)

É um modo de viver, é um sentido de vida.
É um sentido em que o método é aberto à vida.
Não é um método antinatalista. Não aceito que
se coloque o planejamento natural da família co
mo método de controle de natalidade. Não é um
método anticoncepcional, no sentido em que ele
não manipula o ato da concepção. Ele respeita
a integridade. Apenas permite ao casaI usar ou
não o seu direito à união colliugal em determi
nados períodos de sua vida conjugal. Quando
houver um motivo claro, explicito, válido, para
que realmente eles não usem. Com responsa
bilidade. Ele exige realmente compreensão do ca
sal, uma observação exata, anotações exatas, e
cooperação amorosa. 'Mas não é um método de
t!líte. Tenho um serviço de planejamento natural
da familia dentro de um posto de Niterói, do
/NAMPS, para pessoas de baixa renda e, portanto,
de nfvelsocial mais baixo e até de nivelintelectual
mais baixo. Qualquer mulher, como aconteceu
em EI Salvador e na fndia, é capaz de observar
esse padrão de.muco. E é dito pela Organização
Mundial de Saúde que já no primeiro mês a gran
de maioria das mulheres já é capaz de detectar
a sua ovulação. Nesse método, que se baseia
no fato de a mulher ser muito mais tempo infecun
da, ela só é fecunda nos dias em tomo da ovula
ção, só naqueles dias ela é capaz de conceber,
neste método, com toda a fertilidade do casal
depende tanto do homem como da mulher. O
diálogo, o conhecimento, e co-participação ne
~ssária para adotar esse método fortalecem a

união matrimonial e aumenta a felicidade con
jugal.

(Projeção.)
E é isto o que acontece. Aquele hormônio que

mostrei em vermelho, o estradiol, é ele quem esti
mula as glândulas que tem aqui no colo do útero
- aqui é um útero cortado, tirada a parte da
frente, para mostrar que ele tem uma mucosa
por dentro - e tem aqui no colo do útero, que
já entra em contato com a vagina, umas glându
las, e estas glândulas secretam um muco apenas
nesta época, única e exclusivamente em função
daquele estradiol.

Passou a ovulação, se forma no ovário da mu
lher um hormônio chamado progesterona, para
a gestação, que vai estimular outras glândulas,
que também tem aqui no colo do útero. Este
é o muco "E", existe o muco "a".

Pode passar. (Projeção.)

Depois da ovulação o tampão de muco cervical,
que é estimulado pela progesterona. Então, aque
le muco tampou o útero, para impedir que novos
espermatozóides pudessem penetrar e até ger
mes de vagina. Isto faz com que a mulher volte
imediatamente à secura, porque aquele tampão
é grosso, é bem viscoso. Apenas nesta época
da ovulação, é que ela se sente úmida, uma umi
dade que é característica, que em cada mulher
pode se observar. Não é um método de massas,
que eu posso dar uma aula para 60 pessoas,
é um método para pequenos grupos e depois
acompanhar durante algum tempo, um, dois ou
três meses, esssa mulheres. Depois elas come
çam a ensinar. Este é um fato amplamente difun
dido em todo o mundo. As próprias mulheres,
os próprios casais que usam este método são
monitores deste método. E são eles que vão irra
diando para os vizinhos,para os amigos. Pessoas
simples, costureiras, pessoas que trabalham em
balcão, que sabem perfeitamente transmitir esses
conhecimentos para suas colegas. E transmitem
melhor que os médicos. O médico fala muito
em ovulação, em muco "a", em muco "E", e
elas não. Ela fala no visgo, quando se enxuga,
quando vai fazer xixi, que sai no papel higiênico.
E aquilo. Elas entendem muito mais quando é
explicado por uma companheira que lhes falades
te método.

Portanto, é um método que não gasta dinheiro,
não se compra nada, não precisa de visita ao
médico, não se gasta dinheiro com coisa nenhu
ma. É transmitido de casaI a casal.

Pode passar. (Projeção.)
E é uma coisa complexa. Não e só o muco

cervical. Nós vemos aqui o muco cervical. Mas
não é só o muco cervical;mas ovário, supra-renal,
hipófise, endométrio, as mamas, a prôría mulher
é influenciada em sua fisiologia.

Nós sabemos que a maioria dos crimes pratica
dos por mulheres foram feitos na época da tensão
pré-menstrual. Isto é um fato comprovado em
prisões femininas. Portanto, a fisiologia feminina
é complexa, e o fenômeno central é a sua ovula
ção. Em tomo da ovulação gira a sua feminilidade.
A menstruação é uma decorrência. Poderíamos
até dizer de maneira figurada, que a menstruação
é uma frustração do organismo que se preparou
para uma gravidez e ela não aconteceu. O fenô
meno central é a ovulação. Pois é esta ovulação
que não é respeitada noS métodos anovulatórios.

Falam, às vezes, que esse método não é natural
porque quando a mulher está mais apta para o
ato sexual, que é a época do cio, a época da
ovulação. Espera lá, não é assim. A mulher não
tem cio, a pessoa humana não é condicionada
por hormônios, a mulher é muito mais condicio
nada pelo amor que tem por seu marido, pela
presença dele. Duvido que a mulher que esteja
na sua ovulação, que o marido chegue em casa
zangado, ela tenha vontade de ter relações com
ele. Não é possível. Basta apenas a presença do
marido, em qualquer época do ano. E as estatís
ticas provam e, nesse serviço de esterilidade eu
comprovei, que a maior atividade sexual da mu
lher é na época pré e pós-menstrual.

É um fato simples. Podem observar com suas
companheiras. A maior atividade sexual não é
na época da ovulação. Naturalmente não é. Ape
nas 6%. A grande maioria tem atividade sexual
um pouco antes ou pouco depois da sua mens
truação. É um fato interessante.

Nos animais inferiores a fêmea não aceita mais
o macho depois que está grávida. !v::J contrário,
muitas mulheres têm mais vontade de estarem
com seus maridos quando estão grávidas. Talvez
porque já haja uma certa congestão da mucosa
vaginal, que é uma das fases preparatórias para
o ato. E isto, digamos do ponto de vista animal,
não teria explicação. Só na pessoa humana se
explica isso porque existe um fator, que é o amor,
é a presença do companheiro, do seu marido.
E o amor que os une é, digamos, muito mais
favorável ao ato do que o cio, que não existe
na pessoa humana.

Pode passar. (Projeção.)
De uma maneira gráfica seria assim o ciclo

menstrual. A menstruação, alguns dias. Depois
de alguns dias secos começam os dias úmidos
e em todo este período aqui a mulher pode engra
vidar. E tem um dia em que aquela umidade é
muito mais pronunciada, chamamos de "pico".
Aqui está escrito "ápice". E uns três dias depois
do "pico" a mulher não deve ter relações. Isso
porque o óvulo ainda está fecundável e o esper
matozóide pode sobreviver naquele muco cervical
alguns dias. Avagina é ácida, é hostil ao esperma
tozóide mas o muco é alcalino e protege o esper
matozóide e ali ele pode ficar alguns dias vivo.
Depois desses três dias ela está livre para sua
vida conjugal, durante uns 10 dias. Se ela observar
isso, jamais vai ter filhos.

Outra coisa também que se diz é que podem
ocorrer duas ovulações. Não. O mecanismo é
muito complexo para que permita duas ovulações
num mês só. Se houver é com diferença de horas
porque é o mesmo estradiol, é aquela mesma
subida daquela hormônio que vai provocar duas
ovulações; ou no mesmo ovário ou num ovário
e no outro, com diferença de horas apenas. Mas
uma hoje e outra daqui a 5 dias, isso jamais pode
ria haver. Mas, mesmo que houvesse, era neces
sário que houvesse a presença do estradiol por
que ele dá o efeito "gatilho", ele é quem dá a
extrusão do folículo para soltar o óvulo e esse
estradiol que está presente para isso, forçosamen
te estimularia as glândulas do colo do útero para
fabricar aquele muco tipo "E", que vai dar aquela
umidade vaginal. Portanto, mesmo assim apare
ceria novamente a umidade e a mulher não iria
ter ieIaÇões da mesma maneira, porque ela não
pode ter relações quando estiver úmida.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Lem
bro ao Constituinte Cássio Cunha Uma que esta
mos aconselhados no sentido de que não faça
mos convites, mas que anunciemos às pessoas
e às entidades que existe um espaço garantido
aqui na nossa Subcomissão, para que essas pes
soas possam comparecer e fazer as suas exposi
ções, porque, na medida em que estivéssemos
convidando uma pessoa ou uma entidade estaría
mos, por ordem, discriminando outras.

Tivemos, ontem, contato com o Conselho Na
cional do Direitoda Mulherque manifestou desejo
de estar presente. Naturalmente para defender
esta posição que consta do rr 9 do tema "Saúde",
que diz:

"Garantia de livreopção pela maternidade,
compreendendo-se tanto a assistência ao
pré-natal, parto e pós-parto, como o direito
de evitar ou interromper a gravidez, sem pre
juízo para a saúde da mulher".

Apenas o Presidente já estava com compro
misso em outra Subcomissão, mas se reservou
o direito de comparecer em outra ocasião e se
fazer pronunciar.

Tivemos, também, ontem aqui o Constituinte
Francisco Humberto, mas S. Ex' faz questão de
ser chamado de Chico Humberto do Estado de
Minas Gerais, que defende uma posição contrária,
uma posição diferente. S. Ex' teve oportunidade
de usar o microfone e nós queremos assegurar
exatamente isso, o livredireito das pessoas opina-

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)-Acaba
mos de ouvir duas excelentes exposições. Como
começamos a nossa reunião atrasados, estamos
com o nosso tempo muito adiantado. Mas gosta
ríamos de dar oportunidade, avançando no tempo
um pouco, para que os Srs, Constituintes tivessem
ocasião de conversar com nossos expositores.
A palavra está franqueada.

Temos aqui a Professora Abigail Feitosa, mé
dica e Deputada Constituinte, conhecedora pro
funda desta questão do aborto, ela naturalmente
terá oportunidade de opinar.

A palavra esta franqueada a qualquer dos Srs.
Constituintes que queiram usá-Ia.

O SR. CONSTITOINTE CÁSSIOCUNHA LIMA
- Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas colo
cações.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Cássio Cu
nhaUma.

O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
-Inicialmente, gostaria de reiterar,publicamente,
o pedido que fIZ ao Presidente da Comissão, Cons
tituinte Nelson Aguiar, para que em oportunidade
próxima sejam convidadas pessoas que tenham
posicionamentos contrários às que mostraram o
seu posicionamento hoje, sem que eu queira, nes
te instante, entrar no mérito da discussão. Apenas
como forma de ampliar o debate e possibilitar
~ conhecimento mais profundo do assunto.

O Constituinte Nelson Aguiar deu-me explica
ções de que foi feito o convite, apenas não houve
por parte dos convidados a preocupação de se
fazerem presentes para mostrarem o seu posicio
namento.

Volto a solicitar que seja feito o convite para
que possamos enriquecer os nossos debates.

"E o corrimento, doutor? Se estiver com corri
mento?" Deve tratar. Mas, mesmo com o corri
mento, com o tempo qualquer mulher é capaz
de distingüir o corrimento do muco natural, cervi
cal. E até o próprio muco da excitação sexual,
com o tempo, ela sabe distingüir. Um médico,
por telefone, pode dizer: "Oh, doutor, estou com
um corrimento branco, leitoso, parece leite coa
gulado, está com ardência." "Isso é micose, mi
nha senhora. Use isso." "Mas o meu corrimento
é amarelo-espumoso, tem um mau cheiro, cheiro
de peixe podre." "Isso é uma tricomoníase." Dá
coceira é tricomona, não dá coceira é gardinerela.
Pelo tipo de corrimento a gente sabe de longe,
por telefone, a gente é capaz de dizer o que é.
Será que a própria mulher observando-se ela não
vai distingüir também? É claro que distingue. Por
tanto, os corrimentos não atrapalham o uso desse
método.

Vamos adiante. (Projeção)
Este método possibilita o planejamento da gra

videz. Baseia-se em sólido conhecimento cientí
fico. Pode ajudar casais infecundos a conseguir
a gravidez. Tenho conseguido isso no serviço.
É natural e por isso completamente inofensivo.
Não requer uso de pílulas de espécie alguma,
ajuda a estabelecer a harmonia física e mental
do matrimônio. Pode ser usado com sucesso nas
seguintes circunstâncias: ciclos irregulares, aban
dono da pípula, menopausa, amamentação, por
que em todos esses casos, se a mulher estiver
ovulando, forçosamente ela estará úmida.

Mas se atrapalhasse, era bom. Era promover
a mulher a que ela fosse a um consultório médico
e fizesse o seu tratamento.

Pode passar. (Projeção de sRde)
É natural, não depende de instrumentos, nem

de medicamentos; é prático, não depende de cál
culos, nem de tabelas, nem de testes químicos;
é simples, depende apenas de euto-observaçêo,
é eficiente, tem eficácia de 98,5 comprovada em
5 países pela Organização Mundial da Saúde.

É só isso, muito obrigado. (Palmas.)

Pode passar. (Projeção de alicie.) dá" São aquelas dias que ficam depois que a
E a coisa é mais ou menos assim. Depois que mulher passou a ovulação, passou o "ápice", dois

ficou sequinha, alguns dias após a menstruação, ou três dias. Depois a terra voltou a ficar esturri-
pode aparecer um muco grosso que vai ficando cada outra vez, e aí não dá mais.
cada vez mais fino até chegar o dia do "pico". Pode passar. (Mudança de slicle)
Este é o sinal mais seguro da ovulação. Muco Assim é a mãe mulher. Na terra seca ela não
transparente, pode esticar-se bastante sem rom- vai ter neném, mas se ela está úmida, é como
per, como clara de ovo, e acentuada sensação a terra que está chovendo, vai ser fértil. E quando
de estar molhada. Cada mulher dá uma definição: pára a chuva, mais uns dois dias e ela ainda conse-
"Doutor, estou molhada. Parece até que fIZ xixi gue conceber. Depois, não mais. Vem a mens-
e não me enxuguei". "É um verdadeiro agua- truação e começa tudo outra vez.
ceíro", "Parece uma geléia". Cada uma tem uma Pode passar. (Mudança de aOde)
maneira de observar e de sentir, mas todas sen- E para que gravem melhor, mostro este aOde.
tem. A mulher que não sentir é porque não está O período em que a mulher pode engravidar,
ovulando. desde que ela começou a ficar úmida, até dois

Tenho visto isso no meu serviço de esterilidade Ou três dias depois que passou a umidade. E
conjugal, mulher que diz "Eu não percebo isso." vejam como pessoas simples são capazes de en-
Vai ver ela não está ovulando porque não tem tender. ~ . _
o estradioI. O estradíol não está estimulando as ~ S,ao Paulo, uma Irma me con~ou '!ue faz
glândulas de cdlo do útero para fazer o~/ esse metodo e que uma moça muito sl.mpl~s
E quantas mulheres que não têm fílhos.quefendo pergun.tou - ~esmo ~em ente~der da fislolog~a
tê-los, porque evitam ter relações néste dia pen- ~ U~, q";ler dizer se tiyer relaç~? n~qu~les dOIS
sando que isso é corrimento. E a gente diz:"Não, dias so v~ nascer o pe do memno. (Risos.)-
isso não é corrimento isso é natural Isso é neces- Pessoas simples, que usam o método, mas sabem
sário para que o espe~atozóide suba e vá fecun- usar porque ~ s? observar, ~ão ~á problema ne-
dar o óvulo". E somente por isso, quando não nhum, nao ha díãculdade, nao ha tecmca.
há outro impedimento à gravidez, quando não
há outra causa de esterilidade, ela consegue en
gravidar. Só com essa pequena observação,

Passados aqueles dias, logo, pela ação da pro
gesterona, o muco vai ficando grosso, grudendo,
grumoso, não se estica mais, se tentar esticar,
rompe e desaparece dias depois, dois três dias
depois. E a mulher voltou ao período estéril outra
vez, período infértil. Só no outro mês é que ela
poderá engravidar novamente.

Pode passar. (Projeção de sRde)
Como identificaro fluxomucoso? Esse método

tem várias maneiras de se ensinar. Cada país ado
ta uma maneira. Está espalhado em mais de 80
países. Essa é uma maneira de os países darem
à mulher uma orientação. Há várias outras, que
não trouxe, mas existem muitas.

Pode passar. (Projeção de aUde)
Na América Central, uma senhora fez selos que

coloca durante o mês. Selos vermelhos, naqueles
dias da menstruação; selos verdes, quando está
sequinha, selos brancos, quando está com muco;
com uma cruz marcada no dia em que observou
o muco escorregadio e fibroso, que é o dia mais
propício à gravidez, e selo amarelo, quando o
muco é mais de padrão infértil, é um muco gros
so. Cada mulher, observando isso durante uns
três meses, está apta, depois sem usar mais este
método, a seguir o seu método natural de planeja
mento.

Pode passar. (Projeção de sUde)
Há várias maneiras de se ensinar. Uma maneira

muito boa foia do Dr. Guilherme Gibon, na Amé
rica Central. Pessoas analfabetas, do campo, que
trabalham com a terra, foram capazes de enten
der. Comparando a mãe com a mãe terra. Terra
seca, terra do Nordeste. Eu tenho nordestinos
no meu serviço e pergunto: "Na sua terra, se plan
tar na seca vai dar?". "Não, não vai dar, Doutor;'
"Bom, está ótimo." "Bom, e choveu. Agora vai
dar? "Agora dá". Elas têm planta em casa, sabem
que para ter vida é preciso molhar. "Bom, passou
a chuva, mas a terra ainda está molhada por baixo.
Se plantar, dar?" "Ah, ainda dá. Terra molhada
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rem desta ou daquela forma para que os Srs.
Constituintes possam avaliar o máximo possível
as opiniões da sociedade brasileira com respeito
a esses assuntos tão controversos.

O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Gostaria de fazer apenas uma pergunta aos
expositores. Durante um relativo período de tem
po tive vivência muito próxima, no meu Estado,
na Paraíba, com pessoas de baixa renda, onde
via com extrema preocupação o número cres
cente de mulheres, principalmente jovens, solici
tando ajuda dos poderes públicos para a ligação
de trompas.

lv:J que parece, não tenho nenhum dado estatís
tico, mas tal prática vem crescendo de forma as
sustadora. Eu faço a seguinte pergunta: "Qual
ou quais os prejuízos que trazem, principalmente
para uma jovem mulher, a ligação das trompas"?

O SR. DERMNAL DA SILVA BRANDÃO - A
ligadura de trompas ou laqueadura tubária é um
método radical. Poucas mulheres poderão voltar
a conceber e levar sua gravidez a termo depois
que fizerem essa ligadura. Pode haver uma reim
plantação tubáría, uma chamada salpingoplastia,
mas a trompa sempre ficará danificada.

Segundo, é um método que, prejudicando tam
bém a circulação do ovário, porque a trompa cor
re ao lado do ovário e sempre prejudica, é um
fato comprovado que, pelo menos, 25% dessas
mulheres voltam à mesa de cirurgia para fazer
c:uretagem, para tirar úteros porque o ovário que
tem a sua circulação, a sua vascularização prejudi
cada, ele interfere no mecanismo complexo da
fisiologiada ovulação. E era melhor que não tives
se porque se há uma parte do ovário danificada
elevai interferir,se não há ele não interfere. Então,
era melhor tirar esse ovário porque o outro funcio
na, já que ele está prejudicado, ele não tem uma
fisiologia normal, ele vai interferir de tal maneira
que levaria fatalmente um grupo de mulheres a
voltarem à mesa de operações.

Umoutro número de mulheres, por uma razão
que não é explicada, mas na espécie humana,
vem a ter frigidez sexual; outras voltam a sentir
bicho correr na barriga. Sabemos que há mulhe
res que têm hemorragias cataclísmicas, poderia
dizer, impressionantes e que não querem tirar o
seu útero, porque acham que se tirar vai diminuir
a sua feminilidade. Realmente não diminui por
que, mantendo os ovários, mantém a fisiologia
normal. Esses hormônios do ovário é que vão
manter essa fisiologia normal, o útero não inter
fere, mas, por via psicológica, sabemos que pode
interferir até com a frigidez sexual.

Então, mexendo nas trompas, elas podem pas
sar, depois disso, a sentir. Um bom número de
mulheres volta e diz: "Doutor, queria voltar nova
mente a ter filhos. Qual é a minha possibilidade"?
Respondemos: "Não é tão grande". "Ah, se é as
sim não quero fazer uma cirurgia para isso".

Em realidade, percebemos o arrependimento
daquelas que usaram esse método radical.

Não é um método preconizado. Além disso,
é um método, vamos dizer assim, que manipula
o organismo. Isso mais na fílosofía. E um método
que faz uma amputação, danifica o organismo
da mulher e por uma razão social, não propria
mente médica. Quando se fazisso como controle
de natalidade, porque se é uma doença daquela
trompa, tudo bem, mas se é por um controle

da natalidade a função não é médica, quer dizer,
o problema não é de ordem médica. Então esta
mos usando um ato médico para solucionar um
problema social.

É como se um rapaz chegasse para mim e
dissesse: "Doutor, sou arrimo de familia e fui con
vocado para ir à guerra. Se o Sr. amputar o meu
dedo, não posso puxar o gatilho e o Exército não
vai me aceitar. Corta o meu dedo!" Não é o meio.
Se cortar posso estar fazendo um bem, mas não
é o caminho.

ASRA CONSTITUINTE MARIA LÚCIA-Amu
Iher ovula nesse período, ela tem a menstruação,
mesmo com a trompa desligada?

OSR. DERMNALDA SILVABRANDÃO-Nor
malmente, quando ela liga a trompa ela deveria
menstruar normalmente. Porque os hormônios
do ovário caem no sangue e é pelo sangue que
vai agir no útero.

Agora, como eu expliquei.A própria circulação
do ovário fica prejudicada muitas vezes pela liga
dura de trompas. E aí vêm as irregularidades
menstruais.

O SR. JOÃO EVANGEUSTA- Outra coisa
importante nos casos dessas senhoras, não só
dessa região, mas de todo o Brasil, o que pode
mos oferecer a elas é algo muito melhor, é um
planejamento natural da família, que não mutila.
Afertilidade é coisa muito importante; a fertilidade
não é coisa para se jogar fora. O planejamento
natural da família é algo que se pode oferecer
muito melhor. Então se necessita ou se pede uma
coisa, nós podemos oferecer mais. É um aprofun
damento na instituição no planejamento natural
da família.

Seria esta a resposta às necessidades destas
pessoas, nestas situações, porque a pobreza não
justifica que se dê o pior, mas que se dê o melhor.
Realmente, isto é possível ser feito.

O SR. CONSTITUINTE IBERt: FERREIRA 
Inicialmente, queria parabenizar os ilustres confe
rencistas pela maneira clara com que fizeram as
suas exposições, contribuindo para que esta Sub
comissão possa chegar a uma conclusão clara,
a uma conclusão adulta.

Em segundo lugar, queria, antes de formular
a minha pergunta, dizer que, lamentavelmente ao
lado desse esforço que fazem os médicos, pes
soas responsáveis da sociedade, conversando, ex
plicando a 20, 30 ou, às vezes, de pessoa a pessoa,
ao lado disso é preciso que nós não percamos
de vista que é necessária uma atuação também
no que diz respeito aos meios de comunicação,
porque enquanto se fala aIO, 20, 30, 40 pessoas,
um anúncio, através da televisão, atinge 1 milhão
de pessoas. Acho que não podemos deixar de
lado o aspecto "meios de comunicação", para
que possamos encontrar um denominador co
mum.

Eu queria saber sua posição e dos ilustres con
ferencistas no que diz respeito à interrupção da
gravidez nos casos de estupro e de risco de vida
da mãe.

O SR. DERMNAL DA SILVA BRANDÃO - No
atual Código Penal Brasileiro, apesar de o aborto
estar incluído nos crimes contra a pessoa e contra
a vida, há uma incongruência filosóficaao permitir
o aborto nos casos de estupro e nos casos em

que, digamos, seria a bolsa terapêutica. Eu digo
incongruência porque dizque não é crime, apesar
de haver um movimento agora para discrinar. Mas
diz que não se pune o médico quando se faz
o aborto:

a) quando não há outro meio de salvar a vida
da gestante e quando a gravidez é resultante de
estupro.

Com relação ao primeiro caso, nós tivemos
oportunidade de apresentar um trabalho à Acade
mia Nacional de Medicina sobre o problema do
aborto. Esse trabalho foi laureado pela Academia
e foi feito até um livro, que foi distribuído hoje
pela Constituinte Sandra Cavalcanti a alguns
Constituintes. Nele nós tratamos deste problema
e mostramos, com o depoimento de vários médi
cos, cientistas nacionais e estrangeiros, que não
se justifica o aborto terapêutico, porque esta figu
ra, se não houver outro meio de salvar a vida
da gestante, nunca se configura. O aborto tera
pêutico seria feito na iminência de uma morte
e se feito, agravaria a situação. Depois, com o
progresso da Medicina, que deve ser colocado
a serviço da vida e não da morte, hoje vemos
que a maioria das indicações que havia para o
chamado aborto terapêutico, não existem mais,
desde que se tomem as providências. Por exem
plo, uma mulher que tem uma cardiopatia grave,
esta mulher deve ser trazida lá do interior da Paraí
ba, do interior de Minas, e ser colocada num hos
pital onde tenha durante 9 meses a sua assistên
cia. Deve até ser internada. E por que não? É
uma vida humana que está em risco. Por que
alguém pode ir aos Estados Unidos fazer uma
implantação de safena e não se dá à uma pessoa
brasileira a condição de ter seus filhos, desde que
bem tratada, num hospital universitário,por exem
plo? Esse é que deve ser o sentido da ação do
Govemo. Neste sentido é que deve ser feito esse
trabalho, de salvaguardar a vida daquela criança
que está sendo gerada, tratando da mulher que
é portadora daquela doença.

No caso do estupro nós poderíamos dizer que
uma violência não justifica outra, nem vai enco
bri-Ia. Uma mulher que foi violentada, não será
matando o próprio filho que vai encobrir a violên
cia que sofreu, nem vai apagar, pelo contrário,
vai aumentar. Ela foi violentada por um indivíduo,
agora vai ser violentada porque vai ser morto o
seu filho.Mesmo que ela não queira, é uma pes
soa humana e é filhodela. Éuma pessoa humana,
e isso não há dúvida nenhuma. A medicina já
diz claramente que, já no zigoto, existe um ser
humano e completo. Portanto, matar um ser vivo
humano e completo é homicídio, mesmo quando
o ser vivo humano e completo é fruto de um
estupro. É um ser como eu, somos seres distintos.
Tem todas as características do ser vivo;tem me
tabolismo, tem respiração, tem o ADN, que é a
matéria da vída..o ar, que é a.rnatêría da vida,
passa de pai a filho, de filho a neto, e assim por
diante. É um ser vivo humano, por quê? Porque
é uma lei biológica, ninguém planta couve para
colher abacaxi, ninguém sobe num pé de manga
para comer abacate, só se levar no bolso, mas
lá ele não colhe, porque é uma lei biológica, cada
espécie só reproduz a própria espécie. Um casal
de coelhos quando tem relações não dá girafas
de jeito nenhum, não pode dar. Um casal humano
que tenha uma relação vai ter um ser vivo da
espécie humana, isso não há nenhuma dúvida.
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E digo mais, um ser vivocompleto, já no zigoto,
porque ali 86tá todo o seu padrão de vida. O
seu código genético é único, írrepetível; Deus não
repete a mesma pessoa. Se matar aquele pode
mos ver milhões de outros individuosirmãos, mas
não será a mesma pessoa. O código genético
está ali, naquele momento já está determinada
a cor dos olhos, o grupo sanguíneo, o fator RH,
o sexo, até traços de comportamento. Quantas
vezes o avô diz: "esse garotinho parece o pai dele
quando era pequeno." Por quê? Porque é filho
daquele pai. Traço do comportamento são herda
dos, às vezes.

O ser vivo humano, completo, sem a menor
dúvida, se for morto, é um homicídio. Podem
dizer: "Mas a forma não é de pessoa humana!".
É, sim, senhor. Um ser vivo quando nasce, uma
criança quando nasce, não está completo. O ser
vivo anda, é bípede. "Mas ele não sabe andar,
não tem dentes, não sabe se comunicar." O re
cém-nascido age por instinto, o ser vivonão age
por instinto, ele suga o seio matemo sem ter
aprendido ainda. É um ser em evolução, desde
que se forma no zigoto até a idade de 16, 17
anos, ele está em formação. E cada estágio de
formação tem a forma própria, característica da
quela fase em que se encontra. Não vamos dizer
que um bebê que nasce não é humano porque
não sabe falar, porque o seu cérebro não está
completamente desenvolvido ainda. Então, não
sabe se comunicar, não sabe comer, não sabe
comer uma feijoada. A ontogênese, a formação
completa do ser como ser humano, só se com
pleta com a puberdade quando ele é capaz de
se reproduzir, que é a característica essencial do
ser vivosexuado. Portanto, é sempre um ser em
evolução,e a forma própria, caracteristica daquela
fase em que se encontra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
recebemos um convite da Assembléia Legislativa
do EspíritoSanto para fazermos uma reunião des
ta Subcomissão com a sociedade capixaba. O
convite foi aceito, decidimos ontem, mas ficou
na dependência de encontrarmos um meio de
transporte. Esse meio de transporte foi encon
trado agora. Assim, gostaria de saber se V. &,
Srs. Constituintes, estariam dispostos a viajarco
nosco no sábado para esse encontro. O avião
ficará a nossa disposição para voltarmos ainda
no sábado. Sairíamos na parte da manhã, faria
mos duas reuniões com os capixabas, que já estão
mobilizados, e ~ noite voltaríamos. E aqueles, a
partirdo EspíritoSanto, que quiserem se deslocar
para os seus Estados, poderiam fazê-lo.

Como essa providência tem que ser tomada
de urgência, já que temos que dar o retomo pará
o assessor do Ministério da Aeronáutica que vai
nos conduzir, precisamos tomar a decisão já.

Houve uma proposta do Constituinte Eraldo
Tinoco, nosso Relator,no sentido que que fizésse
mos esse encontro no Espírito Santo na próxima
quinta-feira, porque na sexta-feitateremos um dia
de trabalho e a partir do Espírito Santo cada um
poderá tomar o seu destino. (Pausa.)

Está aprovado para quinta-feira.
Vamos tomar as providências para que faça

mos o encontro no Espírito Santo, na próxima
quinta-feira.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSK/ 
Queria fazeruma análise sucinta. Depois da proje
ção do filme, a Constituinte Sandra Cavalcanti
fezuma intervenção muito precisa, logo no inicio,
dizendo que o manifesto das mulheres é inexpres
sivo diante de uma população brasileira. Nós te
mos trabalhado, por muitos anos, com famílias,
desenvolver1clo encontros de jovens e casais. É
uma preocupação, depois desta exposição, vem
nos sensibilizar. Já disse aqui o nosso colega que
enquanto se fala para nós, para outros convida
dos, 50 pessoas, assuntos tão palpitantes, é evi
dente que nós temos a responsabilidade de, de
pois de muita meditação, de uma filtração, incor
porar isto à nova Constituição.

Mas,com respeito ao aborto, que é um método
natural, tivemos uma pergunta do Constituinte
Cássio Cunha Uma, falando da sua Paraiba, das
jovens senhoras querendo ligação de trompas.
E V. S· fez uma justificação científica plausível.
Eu queria perguntar a V. S" o que nós podemos
fazer para conscientizar o povo brasileiro? Isto é
importante, é fundamental. Nós recebemos hoje
as manifestações a favor do aborto, como, dizia
o Constituinte Chico Humberto. Eu vou contra
o aborto mas defendo a sua legalização. É um
contra-senso.

Dizo Constituinteque precisamos colocar isso
na televisão.

O Presidente NelsonAguiar,quando aqui senta
do, na ocasião do filme "O Grito do Silêncio",
dizia: "vamos levá-lo a uma cadeia nacional de
televisão,ou a um canal de televisão".Muitobem!
Nós faremos isso. Mas será periódico. Nós temos
que desenvolver um trabalho.

Eu pediria aos senhores, Dr.João Evangelista,
Dr. Dermival e toda a equipe, que reflitamos e
estabeleçamos metas para atingirmos o método
natural. Poucas são a~ senhoras neste Brasil que
têm conhecimento. E preciso um processo de
educação, um processo de conscientização. Nós
sabemos que o grande mal brasileiro é a falta
de cultura e de formação religiosa.Temos, a partir
deste instante, que nos preocupar nesta amplitude
de conscientização nacional, tanto quanto contra
o efeitomaléfico do aborto, quanto a implantação
do método natural.

Era esta a análise que desejava fazer,e pergun
tar a V. S'5 e aos nossos colegas se têm algo
mais palpável para atingir essa meta.

O SR.DERMIVAL DASILVABRANDÃO -Con
cordo plenamente com o Constituinte ErvinBon
koski,quanto ao fato de que os meios de comuni
cação são muito importantes. Temos aqui vários
comunicadores, inclusive a Constituinte Sandra
Cavalcanti.que tem feito muito na televisão por
isto.Masmesmo assim sentimos um certo boico
te. Esse mesmo método natural foi filmado por
uma televisãono Riode Janeiro, foiao meu ambu
latório,onde faço essa entrevista inicialcom algu
mas pacientes que querem o método natural, e
ela filmou para passar no Globo Repórter, mas
não saiu. Não saiu porque, talvez, não interesse
a campanha, não se gasta dinheiro com método
natural, não se vai a médico quando é método
natural, não se compra nada, é feito em casa
muito naturalmente, passado de amigo a amigo.
Eu não sei porque, mas não se passa.

ASRA CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - E nem há multinacionais e farmácias ven
dendo produtos para 34 milhões de mulheres
no Brasil.

O SR. DERMIVAL DASILVA BRANDÃO - São
fatos como este que vêm mostrar porque isso
não é difundido.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pela
ordem de inscrições, passo a palavra à nobre
ConstituinteAbigail Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Vou colocar aqui o que entendo porque há pres
são pelo aborto, porque há pressão pelo controle
da natalidade. Afinal de contas, durante 20 anos
este País concentrou a riqueza. Quando nós fala
mos em fazer reforma agrária, quando falamos
em valorizar o ensino público, quando falamos
em fazer a saúde pública, há uma grita. Então
começa o contra-senso: é contra o aborto, é con
tra o controle da natalidade, mas não luta pelo
ensino público, não luta pela saúde pública. É
preciso ter saída. As pessoas se desesperam. Es
tão nas favelas. As favelasaumentam. O posseiro,
que está no campo, é empurrado pela grilagem
para as favelas. Na minha cidade, em Salvador,
70% estão na favela,e cada dia aumenta. As pes
soas não têm saída para seus problemas. Não
têm comida, não têm emprego. Aparece o filho,
não tem saúde. O Método Billingsé muito interes
sante. Sou ginecologista e obstetra há 30 anos.
Então, conheço muito bem esse problema em
todos os níveis e em todes as camadas sociais.
Para fazer o Billingsé preciso que haja o ambu
latório perto, para a pessoa ver se está sempre
com corrimento porque pode ser uma pessoa
que não tem acesso a nada: Tem que haverambu
latório em todo lugar, tem que haver a rede públi
ca, não pessoas ganhando dinheiro, mas rede
pública. Isso também importa em investimento.

Quando colocamos a questão do aborto, a pes
soa se desespera. Não tem emprego, vê chegar
outro filho, há os tabus da sociedade em todos
os níveis sociais. Não é a mulher que tem 7, 8
filhos que faz aborto, mas mulheres de nívelme
lhor, porque o tabu está dentro da casa daquele
que não aceita que a solteira engravide. Respeita
a vaca que está prenha, a cachorra que.está pre
nha, mas não respeita a mulher que está grávida.
Então, vamos enganar, vamos fazer aborto. E
muitas fazem. Sei disso, pois trabalhei durante
muitos anos na Maternidade CecíliaBalbino. Fo
ram vinte e tantos anos. Lançam mão de tudo
pelo desespero. Temos que lutar pela mudança
desta injustiçasocial que está ai. E de tudo, quem
"paga o pato" é a mulher. Para o cidadão tudo
é muito bonito. Eu passei 30 anos ouvindojovens
chegarem na minha frente e dizer: "Dra. estou
grávida e ele disse que o problema é meu, que
eu me vire." São coisas que têm que ser remane
jadas, têm que ser muito discutidas porque pas
sam pela emancipação da mulher. A mulher no
mercado de trabalho. São coisas que têm que
ser discutidas porque fazer aborto realmente não
emancipa mulher nenhuma, nem a luta pode ser
essa. É o desespero da coisa. Eu, por exemplo,
acho que essa questão que o companheiro colo
cou, de que mesmo estuprada ela deve aceitar
a gravidez,tem que ser vistadireito.Nós não p~e-
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mos ser mais realistas do que o rei Imaginem
aqui a filha de qualquer um de nós estuprada
por uma pessoa que ela não sabe nem quem
é, e ela engravida. Ela vai carregar a vida inteira.
Não é a questão de um crime contra o outro,
mas ela vai ter o direito de decidir. Nós não pode
mos culpar essa mulher, ela ter que carregar no
ventre um fílho que não sabe nem de quem é,
de uma violência que sofreü:7\c1lõ-que estamos
indo longe demais na coisa. Sou contra o aborto,
conheço de perto porque fIZ 10, 12 curetagens
na Maternidade Cecília Balbino, em plantão, e sei
de todas as maneiras como se fez, mas não pode
mos ser mais realistas do que o rei. Como a ques
tão de esterilização. Os Deputados, para ganha
rem voto, fazem campanha para esterilizar as mu
lheres; os médicos para ganharem dinheiro, fa
zem campanha para esterilizar as mulheres dizem
"Você está com mais de 2 filhos. É irresponsável".
Mas ele não luta por nada que vá dMdir a riqueza
nacional. Está tudo ligado ao problema econô
mico, não é uma coisa solta, de moral, de ética.
Está tudo ligado ao problema econômico. Se a
sua oferta de emprego é maior, então pode deixar
que o índice de natalidade aumente; se a queda
de emprego vai lá para baixo, então não dá para
nascer menino nenhum. Quem estuda demogra
fia sabe que estão interligadas. E a moral é muito
em função disso.

Isso tudo tem que ser bem discutido para a
população, de uma hora para outra, não pensar
que os Constituintes são retrógrados, que não
querem um avanço. Essa coisa tem que ser discu
tida.Do mesmo jeito que as pílulas, o DIUfazem
mal. Mas, têm que ser distribuídas pílulas para

as pessoas, desde que elas passem por um exa
me, avaliando uma por uma. Não sou contra a
pílula. E receitei a pílula a vida inteira. Agora, sou
contra a campanha de pílula pela televisão, sem
exame médico. Sobre o DIU, é discutível o que
o companheiro colocou. A coisa não é daquela
maneira. Quanto à questão do DIU ser abortivo,
é muito discutivel porque o problema é mais do
meio ambiente.

Inclusive, faço parte da Comissão do Ministério
da Saúde que estuda o direito da reprodução.
Não liberamos o DIUporque não temos nem ca
ma os ambulatórios do País fazerem o seu acom
panhamento. Mas essa coisa ainda é discutível.
De qualquer modo, acho que é preferível colocar
o DIU do que deixar a mulher engravidar e fazer
um aborto. Porque se você toma imprópria a nida
ção, é uma coisa que dá muito mel)os problema
do que você sair fazendo aborto. E claro que o
Pais não tem condição de sair botando DIU,libera
do pelo Ministério da Saúde, porque a sua rede
de saúde está insuficiente. Temos que analisar
a coisa mais friamente.

A questão da pílula, por exemplo.
Sabe-se que até os acidentes ecológicos acon

tecem porque de uma hora para outra, sem a
maior responsabilidade, se solta agrotóxico no
campo. Dois mil e tantos golfinhos estão morren
do nas praias da Bahia hoje. Deve ter sido as
coisas que são postas no cacau e termina batendo
na água do rio e vai para o mar. Assisti 400 tonela
das de peixe morto no rio São Francisco devido
ao vinhoto. Não podemos ser contra o progresso,
não podemos ser contra a Ciência. Temos que
ter sangue frio para analisar e ter valores para

que cada pessoa tenha direito, e cada caso, de
per si, ser analisado.

O direito à assistência à saúde. Não podem
chegar e dizer: "todos vão usar DIU". Até para
fazer o método de BilHngs tem que fazer o papa
nicolau para ver se há problema de infecção local.
O colega informou que isso dá mais em pessoas
que tem vida sexual precoce. Pois eu digo que
câncer também dá em pessoas que não engra
vidam e que não amamentam. O câncer de mama
dá mais em pessoas que não amamentam. De
modo que o que quero é que nesta Constituinte
seja assegurado o direito de todas pessoas. Não
ser uma coisa muito estreita. Quanto ao aborto,
acho que temos que garantir a vida, mas também
temos que dar voz e espaço para que as pessoas
todas sintam que esta é a Constituição que que
riam.

O SR. DERMlVAL DA SILVA BRANDÃO- Ex-,
quando falei que dava câncer quando há atividade
genital precoce, é uma verdade e V.Ex-conhece.
Pelo fato de a mulher também ter câncer de ma
ma quando não engravida, não é alternativa do
que falei.Se juntam. As duas coisas não se contra
dizem. Há mulher que tem mais câncer quando
tem vida genital precoce e não engravida. Se ela
engravidar a gravidez protege.

Há um velho axioma da obstetrícia que diz que
a mulher que não tem filhos tem mioma. Sabe
que os estrogênios atuam sobre os órgãos alvos,
sobre a mama, sobre o útero, sobre a vagina dan
do esses problemas e que a gravidez pela proges
terona protege a mulher desses problemas. Então
não há altemativa, se juntam essas coisas. Somos
pelo progresso, pela Ciência, quando o progresso
e a Ciência são colocados a serviço do homem,
a serviço da mulher.

O DIU é abortivo e isso ninguém duvida hoje,
Ex-

O próprio professor Paulo Belfort de Aguiar,
da BEMFAM, disse claramente em um simpósio
do qual participei, que o DIU é abortivo. Eles di
ziam que não era abortivo pelo fato de que a
gravidez começava com a nidação. E se não havia
nidação não havia gravidez, não havendo gravidez
não há aborto. Mas nós sabemos que O aborto,
em essência, é a morte, é a expulsão do concepto
antes de sua viabilidade. Então, hoje ele diz que
realmente é aborto. .

O Professor Jorge de Resende, em sua "Obste
tricia", diz muito claramente: "se a gravidez come
ça com a nídação, tudo bem!". O concepto já
existe antes da nidação, e a mulher não pode
ter um concepto sem ter concebido. Seria uma
incongruência. Logo, como o aborto é a morte,
a expulsão do ovo, do concepto antes de sua
viabilidade, existe o aborto claramente.

O DoutorJoão mostrou que é um dos fenôme
nos que pode acontecer. Entre os 300 milhões
de espermatozóides, muitos passam, e sabemos
que há gravidez junto com o DIU. Há ovolução
da gravidez que há sempre quando há o DIU,
sóque ela não é continuada, porque não há nida
ção. Portanto, o DIUé abortivo, e ninguém duvida
disso mais hoje. O próprio Doutor Paulo Belfort
disse isso claramente: "Não negamos que o DIU
é abortivo". E disse mais, que não aceita o con
trole da natalidade que não inclua o aborto. Dentro
daquele mesmo axioma c;ie que o progresso é
para o bem da humanidade. Se essa contenção

da natalidade, pelos métodos artificiais, leva ao
aborto, isto não é Ciência, isto não é progresso.

•Quando V. Ex- fala na distribuição da riqueza,
o problema da pobreza, isto é um problema sério,
realmente é. Mas o problema do aborto, das fave
las da Bahia, não são esses que estão nos abortá
rios. V. Ex- mesma quem falou que quem faz
o aborto é gente de classe social mais alta. Portan
to, não é o problema da pobreza que está impli
cando. Essas pessoas até que aceitam mais a
sua gravidez e ligam menos as suas trompas.
Os abortários estão cheios de gente de vida social
de classe média e classe alta.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO EVANGEUSTA
- Sobre o problema do aborto, em caso de estu
pro ou em outra circunstância qualquer, gostaria
de fazer também uma pergunta para que cada
um responda. A vida humana inocente é ou não
é inviolável? Se ela é víolável, então, a nossa será
ou não? Onde nós vamos parar se admitimos
que a vida humana inocente é violável?

Agora, se ela é inviolável, então todos os seres
humanos têm direito a ela, tem que ser garantido
por lei. Perguntamos: que é aquilo que foi gerado
na trompa da mulher? Eum ser humano ou não?
Se é um ser humano, então, a vida dele também
é inviolável. Agora, se não é um ·ser humano,
que ser é aquele? Então tem que provar. A ciência
já comprovou que a vida humana começa daque
la maneira e que da união de um óvulo com
o espermatozóide não pode sair coelho nem gira
fa. Ora, é uma vida humana! E a vida humana
inocente é inviolável! Por que discriminar essas
vidas mais necessItadas de proteção? Seja gerada
de que maneira for, começou a existir. - E o
direito à vida não é outorgado a ela por instituição
nenhuma. É inato, começou a existir com direito
a existir. É doloroso, - é difícil.E, a mulher que
foi estuprada e que engravidou, não é o aborto
que vai tirar dela a marca dolorosa que ficou nela.
Vai acrescentar. Eu sei que será difícil para ela.
Mas problemas dificeis têm que ser resolvidos
pelo caminho mais correto. A vida humana ino
cente é inviolável. Então não há alternativa. Se
abrirmos caminho para víolar'estas, então, o cami
nho estará aberto para violar todas as outras.

Agora, quanto ao problema do Diu peço descul
pas, mas realmente, inclusive, quem usa Diu diz
que não impede a nídação do óvulo. Apenas usa
de artífícíos para justificar o seu ato. Mas existem
trabalhos científicos, sérios, comprovando que o
Diu realmente não impede a fecundação. De sorte
que o Diu é um abortivo, agora é üm abortivo
que agride seres que não têm chance nenhuma
de se defenderem.

Quanto à pobreza, tudo isso nos preocupa.
Realmente, é muito importante. Nós temos que
nos preocupar sempre, como já respondi, em ofe
recer o melhor. E o melhor é realmente o método
do planejamento natural. É só haver o interesse,
realmente, voltado para ele.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra pela ordem ao Constituinte Cássio
Cunha Lima.

O SR. CONSTITUINTE cAsSIO CUNHALIMA
- A Constítuinte Abigail Feitosa colocou um pon
to que, a meu ver, parece fundamental na questão
do aborto. O aborto transcende o aspecto médi-
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co-cientifico, é um problema de cunho social e
precisa ser visto sob a 6tica do social. Logica
mente, não encontraríamos qualquer pessoa que
tivesse condições de defender a prática do aborto
com bases cientificas.Masexistea realidade social
e não podemos permitir que o Brasil continue,
como vem sendo há muito tempo, um país do
faz-de-conta. Existe a prática do aborto, indepen
dentemente da sua legalização ou não. São prati
cados centenas de milhares de abortos por ano.
Encontramos clínicas clandestinas com facilida
de. Médicos sobrevivem à custa de abortos prati
cados na ilegalidade. Conhecemos também o ca
so de mulheres mais pobres, mulheres menos
favorecidas, que fazem o aborto através de instru
mentos ponteagudos, de sondas, enfim, dos mé
todos conhecidos pela ciência e pela medicina.
Precisamos, ao mesmo tempo em que encarar
mos esse problema, como um problema huma
no, científico, encará-lo também como um pro
blema social. Não adianta defender a não legali
zação do aborto ou se posicionar contra ele, se
não há uma postura fume para a garantia dos
direitos sociais. Posicionar-se contra o aborto, as
sim como contra o ensino público gratuito, contra
a saúde para todos, no meu entendimento, parece
um contra-senso.

É preciso que haja reforma ampla na estrutura
social, parafraseando a nobre Constituinte Abigail
Feitosa. Existe uma altissima concentração de
renda. Existem cerca de 80 milhões de brasileiros
vivendo na faixa da miséria e miséria absoluta.
É preciso que se criem condições humanas 
e, aí, volto a utilizar o aspecto cientifico - para
que os seres humanos, as mulheres principal
mente, possam usufruiruma vida com dignidade.

Apergunta que faço aos expositores é a seguin
te: qual é a proposta clara para encontrar-se uma
solução para o problema que existe? Existea prá
tica de aborto, em larga escala, no Brasil,indepen
dentemente da sua legalização? E colocaria, para
contra-argumentar uma posição que é adotada
pelos defensores do aborto, que me parece ter
uma certa lógica, porque eles partem do seguinte
princípio:a partir do instante em que haja a legali
zação do aborto, S. S' permitirá que a mulher
se utilize dos meios oficiais de saúde? Poderá
ser consultada sem qualquer problema por um
médico, por exemplo, do INAMPS; e o médico
através da sua consciência profissional, do seu
conhecimento científicopoderá apresentar à mu
lher as conseqüências e os danos que poderá
lhe trazer ao seu corpo, a sua vida um aborto
praticado de forma violenta. Isso, parece-me, é
um argumento forte que não pode deixar de ser
esquecido. Se chegar ao consult6rio de um dos
expositores uJl1a mulher que queira praticar o
aborto através dos meios oficiais garantidos por
lei, tenho certeza de que, através das ilustrações
que foram aqui apresentadas, através das ponde
rações que foram aqui mostradas, teremos uma
grande chance de demover um grande número
de mulheres à prática do aborto, Precisamos tratar
este problema com coragem e com realidade,
para que possamos encontrar a melhor solução
que passe, necessariamente, por uma sociedade
mais justa, mais igual, onde haja direito para to
dos, principalmente o direitoà saúde, à educação.
Volto a frisar: não se pode ser contra o aborto
e, ao mesmo tempo, ser contra a educação públi-

ca, gratuita, contra a saúde pública, enfim, contra
os direitos coletivos e individuais de uma socie
dade em geral.

Então, pergunto: seria válida essa argumenta
ção que através da legalização poderíamos ter
uma queda acentuada da prática do aborto atra
vés da conscientização não apenas de massa, mas
individual, no contato entre médico e paciente?

O SR. DERMlVAL DASILVA BRANDÃO - No
bre Constituinte, gostaria de começar voltando
ao início da sua ponderação.

O problema do aborto transcende o ético e
cai no social. E a minha posição é totalmente
inversa, transcende o social porque é problema
ético.Aética é normativa.Todas as ciências, inclu
sive a sociologia, tem por dever observar os pre
ceitos normativos éticos, morais de uma socie
dade e de uma Nação. O Direito e a Moral são
dois círculos concêntricos, dos quais a Moral é
maior, é mais abrangente. Um direito social que
não observasse os preceitos morais seria um direi
to injusto e cairíamos numa lei injusta, porque
os preceitos éticos são superiores aos direitos so
ciais. Se legalizássemos o aborto, na teoria, sabe
mos que facilitaria a prática. E na prática, o aborto,
nos países onde foi legalizado, uns dizem que
não diminuiu, mas aumentou. E sem diminuir
os abortos clandestinos. Por quê? Porque a mu
lher que engravidou quando o marido estava fora,
não vai procurar a Previdência Social para fazer
o seu aborto; porque a menina que engravidou
sem ser casada, essa também não vai procurar
um ambulatório da Previdência para fazer o seu
aborto. Então, as causas do aborto clandestino
continuarão sempre, mesmo legalizando o abor
to. E este foi aumentado de muito, como prova
a prática do aborto nos países onde ele é legali
zado. Portanto, acho que é uma posição que po
deria parecer, à primeira vista, boa, mas que, na
prática, não se coaduna com a verdade. Primeiro,
porque o aborto em si mata uma criatura humana,
um ser humano indefeso e não culpado; não tem
culpa nenhuma, não pode ser condenado à mor
te. Então, é um ser humano que nada fez de
errado, quaisquer que tenham sido as práticas
melhores. Posso fazer um aborto nas melhores
clínicas do Riode Janeiro, de São Paulo, de Brasí
lia, de Recife,de João Pessoa, vou continuar ma
tando, de qualquer maneira, uma pessoa. Mesmo
que a mulher esteja protegida, o filho dela vai
ser morto. Portanto, este fato é inconteste. Nas
melhores técnicas continuarei matando, e vou au
mentar de muito o número de pessoas que vão
se beneficiar dessa prática malfazeja.

O SR. JOÃO EVANGEUSTA - Depois, veja
bem, se seguirmos esta trilha de raciocínio de
que um fato estabelecido justificasua legalização,
quer dizer se existe aborto, a solução para isto
não é legalizar, porque então teríamos de cami
nhar para uma legalização de uma porção de
outras coisas que existem e que não podem ser
removidas. Por exemplo, o roubo existe. Alguém
seria capaz de propor a legalização do roubo por
que é impossível erradicá-lo. É preciso que se
tomem todas as medidas para solucionar os pro
blemas; não legalizá-los.

Com relação ao aborto, o problema da inviola
bilidade da vida humana inocente, que é um pro
blema seriíssimo. O dia em que a vida humana
for consideradaviolâvel e a legislação excluirseres

humanos da sua proteção, então, onde vamos
parar? Estamos dando os primeiros passos, como
disse o Dr. Dermival,os grande problemas come
çaram pequenos. Então, o que virá atrás de tudo
isso é a inviolabilidade da vida humana, que está
em jogo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator Eraldo tinoco.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não vou
falarcomo Relator,mas como membro da Subco
missão para emitir algumas opiniões de ordem
pessoal.

Sempre analiso a sociedade como um macros
sistema, em que essa questão econômica, por
exemplo, é de fundamental importância e tem
um interrelacionamento muito estreito com todas
as outras questões, como também coloco a ques
tão educacional que depende também do econô
mico e é conseqúêncía do econômico. No aspec
to específico que estamos tratando, acho um pon
to de grande relevância, porque a maioria desses
problemas que estamos discutindo decorre de
uma questão muito simples: a grande maioria
das famílias e das mulheres, em particular, não
tendo condições educacionais até de acesso a
determinadas informações que lhes permitam
uma decisão adequada a respeito, por exemplo,
do método anticonceptivo que devem usar. Mas
isso vai até um pouco além; vai até à essência
do problema que estamos discutindo, que é a
questão do planejamento familiar. Sabemos que
no Brasil esse tema é muito debatido. Existem
aqueles que defendem a idéia de que temos um
território muito grande ainda para ser habitado,
então, não deveriahaver nenhum tipo de limitação
ao crescimento populacional, porque precisamos
ocu!'?-ar os vazios demográficos, etc.

O que verificamos, na prática, é o seguinte:
as familias de classe média têm, em primeiro lu
gar, a possibilidade de acesso às informações.
Economicamente, têm condições de alcançar seu
objetivo.Seja pela compra de anticoncepcionais,
seja pela utilização de outro método qualquer,
elas podem decidir, de forma livre e soberana,
no âmbito familiar, o número de filhos que dese
jam ter. Quando nos dirigimos à periferiadas cida
des - como a Constituinte Abigail Feitosa se
referiu na sua experiência, e é também a minha
longa experiência - encontramos as fammas e
não s6 na periferia das cidades, também no meio
rural isso é muito comum- inteiramente despro
vidas de informações e de possibilidades de deci
são a esse respeito. O número de filhos, como
é usado na linguagem dessas pessoas, é "o que
Deus quis". Quando se entrevista uma pessoa
dessas: "Mas como nessas condições, você tem
tantos filhos?E, às vezes, filhosde pais diferentes,
sem nenhuma estrutura familiar?"Ah, Dr.ah, pro
fessor, é porque Deus quis.

Nada precisamos dizer a respeito de experiên
cias pessoais, porque as temos de modo mar
cante a esse respeito.

Então, no meu entender o ponto central da
discussão deva ser o seguinte: devemos caminhar
ou não para uma sociedade em que as pessoas
tenham a possibilidade de uma forma livree sobe
rana, já que somos seres racionais, definirem se
devem ter filhos, quantos e em que época. Este,
parece-me, é o ponto central da questão. Como
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entendo que as pessoas devem ter a possibilidade
desse tipo de decisão, defendo pessoalmente a
idéia de que o Estado deve contribuir, nunca im
por - porque seria, inclusive, antídemocrétíco,
totalitário- mas contribuir a meu ver, para que
essas pessoas tenham a consciência do problema
e tenham os meios à sua disposição para resolver
essa questão. Tendo cada individuoesta possibi
lidade, parece-me até que essa discussão toda
a respeito do método - se é a pílula, o DIU,
se é o método natural Billings, se é a tabela, a
camisinha, a vasectomia - passa a ser uma deci
são consciente do casal. Ou estamos numa socie
dade que caminha a passos largos, infelizmente,
para uma completa liberação da prática do sexo,
uma decisão pela qual a mulher tenha a possibi
lidade de administrar o seu corpo e possa, cons
cientemente, decidir se naquele momento deseja
-umfilho.Eu, por exemplo, não tenho preconceito
com relação ao problema da mãe solteira. Mas
o que examinamos e vejo na prática é que 99%
das mães solteiras jamais desejariam ter aquele
filho. Algumas chegam ao desespero de recorrer
a um abortaclorde fundo de quintal, a um prático,
a uma pessoa sem a menor qualificação para
buscar uma liberação de um peso que está trezen-
~e uma concepção indesejada.
E~en!J'o dessa ótica e chegando especifi

camente ao problema da nossa discussão hoje,
concordo inteiramente numa possibilidade de
planejamento familiar, como uma decisão livre,
consciente dos casais ou dos indivíduos. Entre
tanto, em se tratando de métodos sou frontal
mente contrário ao aborto como uma forma de
evitar o nascimento. Acho realmente que é um
atentado à vida; acho que se houve uma igno
rância ou se houve até um descuido, ou se houve
até uma circunstância de uma falha em qualquer
desses métodos e houve a geração de um ser,
essa vida deve ser preservada.

Entretanto, questiono e tenho dúvidas que ain
da não foram sanadas nessa discussão desses
dois dias quanto à questão do aborto terapêutico
e a questão do aborto que vá, digamos assim,
interromper uma gravidezprovocada por uma vio
lência, porque aí,já entra numa questão até muito
íntima.Conheço situações de mulheres que, mes
mo com sério risco de vida, decidiram assumir
a gravidezaté as últimas conseqüênclas, Mas nu
ma decisão pessoal e não uma coisa imposta
pela lei, dizendo: "Não, não pode abortar numa
situação dessa". Como conheço casos de pes
soas que, tendo uma gravidezprovocada por um
ato de violência,assumiram a maternidade e vie
ram a ter os seus filhos e convivercom esta reali
dade. Conheço muitas pessoas que adotaram
crianças que não são nem filhosseus e que tratam
aquela pessoa como se fosse filhodas suas pró
prias entranhas. Entretanto, conheço também
pessoas inteiramente traumatizadas, diria, com a
sua vida totalmente desorganizada por terem um
filhoproduto.de um ato para o qual efetivamente
não contribuiu do ponto de vista psicológico, do
ponto de vista físico, apenas do ponto de vista
biológico, Então, a meu ver, temos que decidir
essa questão com muita maturidade. Entretanto,
no meu juízo,pelo menos até este momento, pode
ser que na discussão posterior venha a ser modifi
cado, quero acreditar que a exceção que a lei
faza esses dois casos, não impondo, mas deixan
c11) ao livrearbítriodo indivíduo, no caso teranêu-

tico uma decisão que é da mulher; se ela tem
stituída também do marido e, especialmente, dos
médicos que a assistem que têm muito mais pos
sibilidade de aquilatar os riscos de uma manu
tenção ou não da gravidez, e nos casos de uma
gravidez provocada, por exemplo, por estupro,
que essa decisão também seja pessoal, seja uma
decisão pautada na liberdade de analisar todo
um contexto social e pessoal e, finalmente, haver
essa decisão. Mas, a meu ver, a lei não pode
e nem deve proibir ou limitarou impedir ou evitar
que esta decisão tão grave possa ser tomada livre
mente pelas pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Inda
garia dos Srs, Expositores se desejariam comen
tar a posição do Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. JOÃO EVANGEUSTA - Voltaríamos
ao inícioda discussão, porque uma resposta pes
soal fica um ser, aí, que não foi ouvido; é aquele
ser que foi gerado. Como ouvi-lo? Ele é um ser
humano igual a nós. Nós tivemos o tamanho dele.
Fomos tão indefesos como ele está neste mo
mento. Como perguntar a ele? Então, aí seria
completo.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sim, mas
aí nós vamos também para um outro ponto, que
nenhum ser humano não foi ouvido se queria
nascer. E nós temos sempre essa indagação. Te
mos muitas pessoas infelizes que dizem: "Mas
eu não pedi para nascer, eu nasci mas não foi
culpa minha." Achoque não é apenas o problema
olhado por esse ângulo, mas olhado dentro de
um âmbito maior, dentro de um âmbito, pelo
menos, de uma célula social, relacionando o ser
que vai nascer com o ser que o está gerando.

O SR. CONSmUINTE JOÃO EVANGEUSTA
- Mas não é o ser que vai nascer, é o ser que
existe.Não é o nascimento que marca a existência
da pessoa, como vimos aí no filme. Se ele não
foiperguntado se não queria nascer, nós também
não fomos. Então, alguém poderá dizer que eu
não respondi, se não nasci não devo viver? Ele
é um ser que começou a existirexatamente igual
a n6s. Está numa fase da vida pela qual nós já
passamos.

o SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)- Consti
tuinte Iberê Ferreira, a seguir nós temos inscrita
a Constituinte Sandra Cavalcanti.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Sr. Presidente, serei breve.

A minha tendência é concordar com o Relator,
Constituinte Eraldo Tinoco no que diz respeito
à interrupção da gravidez no caso de violência.
Apenas queria ouvirum pouco mais, eu precisava
de um esclarecimento ou que os conferencistas
me dissessem se o meu raciocínio está correto
ou não. No instante em que uma mulher engra
vida devido a violência de um estupro, às vezes
até de um marginal, etc, ela deve sofrer traumas
tão grandes que me parece, eu não sei, não sou
médico, ela pode, inclusive, transferir para o pró
prio feto, para a própria criança esses traumas
e, inclusive, prejudicar o desenvolvimento da pró
pria criança. Queria saber se isso procede. Se
prejudicar, nós não estaríamos também permi
tindo o nascimento de uma pessoa anormal?

Era essa a indagação que eu queria fazer.

O SR. DERMNAL DASILVA BRANDÃO - Não
transfere, Constituinte. Não há nenhuma subs
tância química que uma pessoa traumatizada psi
cologicamente possa passar à carga genética, à

• carga cromossômica do ser formado, do blasto
cisto, do embrião, que venha transformá-lo num
monstro. Não há nada. Mesmo uma pessoa que
tenha uma gravidezacidentada do ponto de vista
psicológico, perdeu o pai, perdeu a mãe, está
sozinha no mundo, perdeu o marido, esta pessoa
pode ter um filhoperfeitamente normal. Uma pes
soa doente mental pode ter um filhosão. É como
a lepra, por exemplo. A pessoa que tem lepra,
o filhovai nascer normal. Não passa, não há uma
substância que passa para aquela criança. Dizem,
inclusive, que Charles Chaplin era filho de uma
louca, e nasceu normal. E a gente vê muitas crian
ças normais filhos de pais que são loucos. Quer
dizer, não há nada nesse sentido que se possa
pensar em tomo de passar da mulher estuprada
que foi violentada. Agora, ela pode passar, sim,
a violência para o seu filho, porque não deixa
de ser filho.E esse o problema crucial.É o proble
ma principal que se p~rgunta: é uma vida huma
na? É. É inocente? E. Como passar por cima
disso? Como, digamos assim, matar um ser vivo
inocente, um ser vivohumano? Esse é o proble
ma. O drama todos nós participamos dele. Deus
me livre de minha filha ser estuprada, mas se
o for, minha filha, aceite o seu filho. Paciência.
Ê meu neto, não deixa de ser porque ela foi estu
prada.E vamos tratar de proteger essa vida. Se
ela não quiser, poderemos entregar.

Soube que na invasão das tropas alemãs na
França, muitas francesas foram estupradas e esse
estupro levou o Governo francês a aceitar como
filhos da França todas aquelas crianças.

E quanto ao problema da gravidez indesejada
que o Constituinte falou, é um depoimento pes
soal. Minhamãe me teve em Maracuji, uma terrí
nha lá longíngua no interior de Alagoas. Eu já
era o quarto filho. Tenho certeza que mamãe
quando soube que estava grávida disse: "Meu
Deus, mais um, não é possível". E chorou até,
de tristeza.Mastenho certeza que com três meses
de gravidez, se sangrasse, ela diria: "Dr., salva
meu filhinho." Estou cansodo de ver isso em meu
consultório e no lNAMPS, pessoas que quando
o teste deu positivo dizem: "Dr, Não posso". E
aí chora. Três meses depois, sangrou, elas dizem:
"Pelo amor de Deus, Dr., salva meu fílhínho"!
Raramente, mas muito raramente, a gravidez é
indesejada quando o filho nasce. Aí a mãe dá
a vida pelo próprio filho. Talvez,sem querer agre
dir a ninguém, neste Plenário aqui, 50 ou 60%
fomos de gravidez indesejada e nem por isso os
nossos pais deixaram de nos querer. Isso é muito
natural, é muito comum, porque uma geração
implica em uma série de responsabilidade, de
encargos, mas o amor que a mãe tem pelos filhos
supera tudo isso.

O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)- Temos
duas comunicações. Uma comunicação e um
convite.

O nobre Constituinte UlyssesGuimarães, Presl
dente da Assembléia Nacional Constituinte, infor
ma que o prazo para que os Srs Constituintes
apresentem suas próprias propostas vai até o dia
6 de maio..
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Recebemos um convite da Comissão Nacional
Criança e Constituinte, para às 16:00hs, no Salão
Negro, quando as crianças deverão entregar uma
proposta aos Srs. Constituintes. Dos membros
desta Subcomissão, aqueles que puderem estar
lá nesse horário estarão prestando uma home
nagem às crianças.

Com a palavra, a Constituinte Sandra Caval
canti.

A SRA.CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Vou ser breve. Queria apenas registrar três
aspectos desse debate que vem sendo muito fe
cundo e que acho muito oportuno.

Primeiro ê que o texto constitucional não vai
descer a pormenores que aqui estão sendo deba
tidos, o que invalida os debates, porque vai ser
exatamente de um debate sobre pormenores, so
bre detalhes, sobre minúcias, que nasce na cabe
ça de todos nós o grande princípio, a grande
norma que vai ser consagrada no texto constitu
cional. Quer-me parecer que não vamos tratar
sequer da palavra aborto na Constituição. Não
vamos discutir sobre aborto terapêutico, sobre
a possibilidade do aborto decorrente do estupro;
não vamos discutir o planejamento familiar feito
por métodos externos, ou por decisão e vontade,
mas vamos discutir princípios e esses princípios
terão que corresponder a uma visão do problema.

A Constituinte Abigail Feitosa, com o brio que
lhe é peculiar, colocou uma questão aqui que
precisa ser, de novo, analisada, e nisso foi seguida
pelo Constituinte Cássio Cunha Uma, como se
todas as pessoas que estão se posicionando con
tra o aborto publicamente aqui nas reuniões, fos
sem pessoas que são contra a escola pública,
são contra a reforma agrária e são contra a distri
buição de renda. É como se houvesse qualquer
elo juntando essas posições e transformando a
posição contra o aborto numa posição elitista,
conservadora, capitalista, quando não há nada
que relacione uma coisa à outra.

É preciso que isso fique registrado, porque essa
confusão está começando a ocorrer e ela nasce
de maneira como um grupo de feministas neste
Pais vem colocando esta questão, misturando es
tações que não tem nada a ver umas com as
outras. Particularmente sou conta o aborto, lecio
nei a minha vida inteira em escola pública; traba
lhei, na política, em cargos executivos, em favor
dos pobres, dos favelados, das pessoas humildes;
não amealhei fortuna e não represento qualquer
elite capitalista e nem qualquer multinacional. En
tão, não tem nada a ver. Essa questão precisa
ficar muito separada, para não começarmos a
ter aqui esse tipo de discussão, que é paralela.
A colocação é de princípios: vamos ou não vamos
consagrar na nossa Constituição o direito à vida?
Essa é a pergunta. Como é que a vida vai ser
colocada na nossa Constituição? E, correlatos,
existem outros problemas, como a eutanásia, tor
tura, pena de morte, a fome como forma de geno
cídio social, a liberação da droga. Essas são as
questões correlatas. Não uma bandeirola de esco
la pública e escola particular, que é um assunto
de 1960, inteiramente ultrapassado, que não cabe
mais nem discutir no Brasil de hoje, e menos
ainda, uma questão sobre reforma agrária, que
também estamos vendo com outros olhos. Só
fala em reforma agrária no Brasil quem não se
deu conta de que o mundo sofreu um processo

de avanço tecnológico de tal ordem que a reforma
agrária não passa mais só pela posse da terra,
passa por um processo de educação, passa por
um processo de industrialização e passa pela con
quista de uma tecnologia da terra.

Então, vamos separar isto. O que a nossa Sub
comissão, a meu ver, tem que encarar, é o proble
ma da família, que começa com a garantia da
vida. A partir do instante em que ficar consagrado
na nossa Constituição o princípio de que a vida
é inviolável, todo o resto que se queira construir
em cima dessa declaração, fugindo disso, é con
traditório. Se a vida é inviolável,o direito de nascer
existe; o direito de sobreviver, após o nascimento,
existe; o direito de se alimentar, o direito de estu
dar, o direito à saúde, o direito ao apoio da socie
dade, o direito ao asilo, o direito à velhice, o direito
à habitação são decorrentes deste, sim, o grande
princípio. Se abrirmos, como colocou tão bem
o Dr. João Evangelista e o Dr, Dermival, principal
mente nesse livro que hoje aqui foi distribuído,
se abrirmos o flanco, por um momento que seja,
faremos a legalização do aborto. A legalização
vai significar que uma lei injusta, do ponto de
vista moral, seja inscrita na vida brasileira. Hitler
fez isso. Ele obteve a legalização da morte dos
judeus. Era lei. Ele conseguiu uma lei para que
as crianças que nascessem com graves deficiên
cias físicas fossem colocadas em câmaras de gás.
Era um lei. Mas, eticamente, do ponto de vista
do direito natural, era uma aberração.

Então, a Constituição brasileira não vai descer
a esses detalhes, mas o princípio que ela vai ins
crever é um só, no capítulo dos Direitos e Garan
tias Individuais, mais do que no capítulo sobre
Família, mais do que no capítulo sobre Educação,
mais do que no capítulo sobre Saúde. Vamos
ou não inscrever lá: "todo brasileiro tem o direito
de nascer". Nem precisa ser brasileiro. O Estado
tem que proteger o direito de nascer. O direito
à vida é inviolável. Daí decorre tudo o mais, Sr.
Presidente, se não, vamos para uma Constituição
absolutamente contraditória. Os debates estão
servindo apenas para esta pequena frase, que,
se aparecer na nossa Constituição, determinará
todo o arcabouço constitucional que vamos er
guer.

Vamos ou não sustentar que a vida, neste País,
é um direito que ninguém pode violar, sob ne
nhum pretexto. Mais nada.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Permite
V. Ex' um aparte, nobre Constituinte? (Assenti
mento da oradora) - Concordo inteíramente
com esse princípio, mas acho que temos que
conjugá-lo com outros princípios. Por exemplo,
vamos supor, porque ísso faz parte de todas as
constituições do mundo, ou seja, a defesa da so
berania, que, dentro desse princípio da soberania,
conjugado com esse princípio do direito à vida,
uma nação estrangeira qualquer invada o territó
rio nacional, e, como um mecanismo de defesa,
os nossos soldados tenham que combater em
frentes de batalha, inclusive atentando contra a
vida desses individuos. É um atentado ao direito
à vida, embora a defesa...

A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI- No mundo inteiro, a guerra é.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sim. En
tão, veja V. Ex', essa questão é muito delicada,

quando traduzimos isso em relação a questões
práticas.

A SRA. CONSTIT()JNTESANDRACAVALCAN
TI- Nobre Constituinte, apenas para me manter
dentro desta questão levantada, que é muito im
portante. A moral sempre sustentou um outro
direito que a criatura humana também tem que
é o da legítima defesa...

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - É onde
eu ia chegar.

A SRA. CONSTIT()JNTESANDRACAVALCAN
TI - A legítima defesa significa que a pessoa
agredida tem como defender-se. O direito à vida
só vai dar essa legítima defesa quando a pessoa
for capaz de se defender. E ai fica novamente
a questão: a vida é inviolável, e V. Ex' não pode
perdê-Ia, a não ser, agredido, em legítima defesa
- pode ter atirado em outro - mas a esta altura,
V.Ex' já é uma pessoa consciente, é uma pessoa
adulta, tem meios, tem modos. E, quando se fala
em aborto, qual é a legítima defesa daquele ser
que estã dentro do ventre matemo?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas, e
a mãe que carrega aquele ser?

ASRA.CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI-A vida dela?

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Ela é agre
dída, ela é violentada.

A SRA.CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Um erro não justifica outro.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sim, mas
não justifica também quando alguém, é agredido
e que agride. Aliás, na própria Bíblia, o Cristo
disse: "quando lhe baterem em uma face, dê-lhe
a outra". Mas, em determinada circunstância, o
próprio Cristo pegou seu chicote e expulsou os
vendilhões do templo.

A SRA.CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Mas não matou.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Há um
aspecto que é muíto correto, e, quando tradu
zimos e vamos vê-lo do ponto de vista imediato,
objeti~o, que atinja diretamente as pessoas, a
questão fica...Aqui, o meu propósito é o de escla
recer. Acho que esta Subcomissão, num determi
nado momento, se achar que é da sua compe
tência, porque pode até achar que não seja, terá
que definir essa questão.

O meu próposíto, ao suscitar este aspecto, é
muito mais o de esclarecer a minha posição. Co
mo Relator, vou colocar no anteprojeto essa ou
aquela posição. Não é defender previamente uma
posição ou outra, mas quero deixar claro isso,
ou seja, que o meu propósito é o de suscitar
o debate, justamente para esclarecer melhor a
questão. Então, coloco esses pontos, que me pa
recem fundamentais para o nosso esclarecimen
to.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO EVANGEUSTA
- Poderia esclarecer, em apenas uma palavrinha,
porque é importante. Trata-se de um problema
obstétríco. (Assentimento do orador) O feto não
é agressor da mãe. Legítima defesa é contra um
agressor. O feto nunca agride a mãe. Não há
essa possibilidade.



230 Quarta-feira 20 DIÁRIODA ASSEMBLÉIANACIONALCONSTIfOlNlE (Suplemento) Maio de 1987

a estuprador sim, ela teria o direito de matá-lo.
Mas a criança não agride, é um problema obsté
trico. Por isso que eu coloquei.

a SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Entre
as propostas que encaminhei está escrito que à
sociedade e ao Estado cumpre assegurar o direito
à vida a partir da concepção. É uma posição mi
nha, naturalmente vou defendê-Ia. Se ela não apa
recer no anteprojeto em plenário, vou reapresen
tá-Ia em forma de emenda porque esse é um
compromisso meu. Acho que este debate aqui
tenha enriquecido muito o conhecimento nosso
mas não tem acrescentado nada a respeito a mi~
nha posição no tocante ao princípio.

Como disse a Constituinte Sandra Cavalcanti
a Constituição não legisla sobre o fato jurídico:
ela legisla pelo princípio jurídico. Ai é que está
instalada a grande controvérsia. A verdade é que
os que defendem hoje o direito ao aborto a partir
do instante em que n6s tivermos um texto da
Constituição, um princípio na Constituição redi
gido desta forma, essas pessoas naturalmente se
sentirão agredidas no seu direito. Mas, estaremos
aqui para decidir em função da vontade da maio
ria, e pretendemos que as nossas decisões aqui
representem também a vontade do povo brasi
leiro. Nós, que nascemos num lar evangélico, não
temos como fugir desses princípios que adquiri
mos. Não há como. Eu já disse a respeito de
Jesus, que aquele que teve oportunidade de se
encontrar com Ele ficará marcado para sempre.
Ai~da que queira virar-lhe as costas, não poderá
faze-lo porque estará sempre de frente. Ele estará
refletindo noutra pessoa. Para as pessoas que de
fendem posições contrárias, talvezessa seja uma
posição cientificamente insustentável. Nós não
~amos negar o direito dessas pessoas, porque
Já temos travados homéricos debates a respeito
dessa questão conflitante. a que eu quero asse
gurar é o direito, e nós vamos assegurar natural
mente, o direito daqueles que têm as suas posi
ções e defendê-Ias no Plenário da Constituinte,
assegurar a essas pessoas uma posição de voto
que possa dirimir qualquer dúvida. Mas se o ato
da minha concepção não tivesse sido respeitado,
eu também não estaria aqui. Se todos nós tivésse
mos sido abortados, os membros dessa Subco
missão não seríamos nós, seriam outros. Por quê?
Porque a vida se desencadeia no ato da concep
ção, naquele décimo de segundo, sei lá o quê.
No meu modo de ver - e aí agora estou infor
mado por minhas convicções cristãs - naquele
momento existe um ato de Deus. a homem e
a mulher estão sendo usados para que a vida
se desencadeie, para que o milagre da vida se
desencadeie. Então, acho que a partir daquele
momento nasceu a vida.

Ontem, um médico e Constituinte, que travava
uma discussão comigo a respeito, e dizia: "no
primeiro mês, no ventre matemo a criança não
tem nenhuma diferença de um filho de jacaré".
Então, eu lembrei. Nenhum homem deita com
uma jacaré para gerar um filho.Nenhum homem
procura uma jacaré, procura uma mulher. Então,
não adianta a gente procurar outros caminhos,
o debate está travado aqui a respeito desse direito,
dos que querem ter o direito de tirar do ventre
o filho que está vivoe daqueles que querem asse
gurar o princípio de que a criança no ventre ma
temo está viva sem direito a defesa. Acho que

no momento em que nós transigirmos com a
inviolabilidade da vida, a inviolabilidade da con
cepção, nós estaremos transigindo com a inviola
bilidade do direito à vida em qualquer fase da
existência humana. Lembro-me que o conferen
cista de ontem falava uma coisa muito séria. A
criança pode ser incômoda no ventre da mãe
e ela quer ver-se livre dessa criança. Amanhã,
depois, nosso pai e nossa mãe de 80 anos, pode
rão estar sendo incômodos à nossa família, crian
do um grave problema para o filho,para os netos.
E aí, então, assim como nós nos achamos com
o direito de tirar a vida da criança que está no
ventre, vamos nos achar com o direito de tirar
a vida da, mãe, do pai ou do irmão que estáo
no leito. E a eutanásia. Acho que se existe uma
coisa sagrada, essa coisa é a vida. É verdade que
a sociedada brasileira hoje - e eu agora volto
a fazer aquele velho clamor - se acha muito
à vontade de fazer o aborto porque ela não tem
demonstrado o respeito no tocante à criança que
já nascidas, sendo destruídas pela fome, pela

miséria, pelo abandono, pela prostituição, por to-
das as formas de perversões. Se nós sairmos da
qui agora e nos deslocarmos para o lixão da Cei
lãndía, iremos encontrar crianças pequenininhas
disputando com os porcos e os cães o direito
de sobreviver. E com essas não se está tendo
o respeito. E não é por falta de recursos. Fui
Presidente da FUNABEM e percorri este Pais todo,
clamei em 84 conferências, não é a falta de recur
sos, até pelo amor de Deus, não é. É falta de
prioridade. Se a criança fosse prioridade nós dei
xaríamos de construir o Panteão, de asfaltar estra
das, de construir o Memorial, iríamos salvar crian
ças. Acender uma Píra, exatamente. Acho que
quando se vai acender uma pira que vai consumir
600 mil cruzados, por mês, há uma demonstração
aí que a sociedade está "pirada". (Palmas.)

Essa é uma verdade. Então, essa questão passa
por um grande debate nacional.

E~ou :-endo a luta pela liberalização da droga,
leqalízação do aborto. Atrás dos dois existe uma
~oisamuito suja; o dinheiro. É o capitalismo ateu,
l?stalé!do nas consciências e nas contas bancá
nas. E o homem passando por cima da vida
para ter direito a conforto, a luxo, e no meu modo
de ver, isto é a degradação do ser humano.

_Por último, estou colocando agora, a posição,
nao do Presidente da Subcomissão, mas do com
pan~eiroConstituinte Nelson Aguiar, é a questão
da dignidade. Se nós não respeitamos a dignidade
da pessoa, vamos abrir mão de qualquerprincípio.
E no respeito à dignidade, acho que está é a
humanidade de Deus. Gosto de ler nas Escrituras
Sagradas, já falei várias vezes, e vou falar muitas
as Escrituras Sagradas nunca fazem referênci~
~o direito,mas àjustiça, porque o direito,na maio
na das vezes representa um instrumento de ma
nut:nção de privilégios,de facilidades para alguns
e dl~culdades para outros. a próprio povo judeu
abolíu O odiento direito à primogenitura porque
ele era injusto para com os outros filhos. Mas,
as Escrituras Sagradas fazem sempre referência
à justiça como um atributo de Deus na relação
entre os homens. Eu estava conversando outro
dia com o Professor que estava falando a respeito
de 9ualid ~de do ensino. "Nós temos que lutar.
Voces Deputados, não estão falando sobre a quali
dade do ensino". Então respondi: Se o ensino

é desigual, e lutamos pela qualidade, vamos eliti
zar a qualidade em favor de alguns. Mas que a
luta primeira é pela igualdade, porque se todos
tiverem o direito iqualitário ao ensino, todos juntos
vão lutar pela qualidade. Hoje só estão lutando
pela qualidade quem tem o direito. Enquanto um
grupo detém o direito ele vai fazer exatamente
isso, vai lutar para não perder, dando porém o
direito daqueles que não detêm o direito, se orga
nizarem e lutarem para obtê-lo, e aí se estabelece
o co~ito entre as sociedades e, às vezes, esse
conflito termina em morte, termina em violência,
termina em guerras. "Acho que a sociedade tem
que discutir os seus problemas. E por isso acho
que esse debate valeu imensamente para mim
enquanto pessoa.

Por isso, como Presidente, principalmente co
mo pessoa, quero agradecer, em nome da Comis
são, aos debatedores de ontem, que estão aqui
também, e os de hoje, pelas lições extraordinárias
que .nos tr?ux:ram para nos lembrar sempre que
a mmha Vidae também a vida do outro. No mo
mento em que não respeito a vida do outro tam
bém ~ão re~peito a minha vida e quan~ não
respeito a rnínha vida, tiranizei a espécie humana.
Estou em condição de destruir qualquer ser hu
mano. E, eu estou muito próximo - veja bem
do ponto de vista do uso dos bens materiais ......:
estou muito próximo de Karl Marx.

Muito próximo. Não faço segredo disso nunca
fiz, nos meus discursos, do ponto de vista dos
bens materiais, da necessidade que temos da coi
sa comum para podermos usar em igualdade
de condições, estou muito próximo de Karl Marx.
a que me distancia dele é o fato de que tudo
que ele disse, Jesus falou primeiro. Deus falou
primeiro porque quando Karl Marx coloca o que
a Terra deve ser um bem natural para que todos
façam uso dela como um direito, Deus já tinha
falado isso a Adão, e Adão sou eu. Paraíso é este
lugar e porque não cumpro as determinações
que Deus me deu, estou constantemente sendo
expulso do Paraíso. A humanidade está sendo
c~nstantement: expulsa do Paraíso porque ela
nao está cumprindo as determínações que o Cria
dor deu quando a colocou no Eden. a Éden é
aqui e agora. Eu sou Adão e cada mulher é Eva.

Quando EJe disse: ''vigiai e gozai dos frutos,
mas, eu sou o Senhor"; quando Ele disse, no
Salmo XXIV, do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo e aqueles que nele habitam".

Tudo é de Deus, Q homem não tem nada. Ao
homem está reservado um pedaço de chão para
enterrar o seu corpo. Nós somos usufrutuários,
nós somos co-partícipes, nós somos mordomos
não no sentido do direito de esbanjar, mas, no
sentido de reconhecer que mordomo significa o
maior da casa depois do dono. a dono é Deus.
a homem é o maior da casa depois do dono.
Quer dizer, é o zelador, é o que tem que zelar
por esses bens. E Deus seria injusto, não seria
o meu Deus se Ele estivesse reservando os bens
da terra para alguns homens em prejuízo de ou
tros.

Não. Todos os hr 'TIE'ns foram criados em igual·
dade de condições. t::nisto eu me aproximo muito
de Karl Marx. Muito. a que me distancia dele
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é exatamente essa perspectiva de vida. Acho que
o grande pecado de KarlMarxem tudo que escre
veu foi não fazer nenhuma referência à criança.

Acho que a criança é tudo. Se alguém me pedisse
um exemplo vivo de liberdade, eu diria: a criança
é a liberdade.

As crianças, lá em casa, para mim, são a liberda
de. E, às vezes, eu fico comentando que no seu
modo de ser elas estão muito mais corretas do
ponto de vista da vida, do uso da vida, da forma
de gozar a vida do que o adulto que criou regras
escravizadoras para si e para outras pessoas.

Aprend~ mu.itonesse debate. Ele me foi profun
damente inspirador e vamos continuar com ele.
Acho que precisamos defender a vida como um
direito inalienável. É um direito intransferível de
cada pessoa. Acho que precisamos criar a con
cepção responsável, isto sim, isto precisamos
cnar neste País.

Nós precisamos ter um meio de comunicação
que precisa ter vergonha. Nós temos os órgãos
de comunicação hoje colocando o ensino da rela
ção sexual irregular nos filmes que já se passam
nas nossas televisões para as nossas crianças.

E essa tragédia maior no meio do povo. E por
quê? Porque o homem sai para um lado, para
buscar um emprego; a mulher sai para outro,
para lavar roupa; a filhinha fica dentro de casa
com o aparelho de televisão ligado, sem ninguém
para orientá-la, e quem estáorientando essa crian
ça é o dono do meio de comunicação.

Acho que a tarefa da Constituinte é quebrar
este monopólio. A comunicação é um direito do
cidadão, a informação tem que ser um direito,
não pode ser um direito de quem, detendo o
meio de comunicação, informa o que acha que
está bom informar à população. De modo que
esse monopólio dos meios de comunicação 
do jornal, do rádio da televisão - que o dono
usa como quer e joga na nossa cara o lixo que
acha que deve jogar, e nós às vezes aprendemos
até a digerir sem mastigar aquilo que é jogado
lá.

O tempo que se gasta com coisas inúteis nos
meios de comunicação, um filme como esse não
tem espaço para ser rodado. É um absurdo. Até
para ter o direito dos que são contrários aprofun
darem as suas teses, não ficarem defendendo
sem segurança. Quando aquela coisa que diz as
sim "a mulher tem o direito de interromper a
gravidez no seu ventre ..... A gravidez não resultou
só de um ato dela. E o homem? Não vai ser
ouvido. E o pai? Não vai ser ouvido.

Essas coisas todas precisam ser discutidas. Nós
temos que ampliar o debate. Respeito, por uma
questão de princípio, o direito das outras pessoas
opinarem do jeito que bem entenderem.

Mas, o meu voto já está dado. Se depender
do meu voto, a sociedade e o Estado ficarão na
obrigação de assegurar o direito à vida a partir
do ventre matemo.

Muito obrigado. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrados os tra
balhos, convocando outra para a próxima segun
da-feira, na hora regimental.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE

SISTEMA11ZAÇÃO

ATADA i- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às vinte horas
e dez minutos, no Plenário do Senado Federal,
reuniu-se a Comissão de Sistematização, sob a
Presidência do Senhor Constituinte Afonso Ari
nos, presentes os seguintes Senhores Constituin
tes: Paulo Ramos, Ademir Andrade, Nilson Gib
son, AdolfoOliveira,Vrrgildásio de Senna, Gastone
Righi,Haroldo Lima,Joaquim Bevilácqua, Nehon
Friedrich, Nelson Jobim, Milton Reis, Chistóvam
Chiaradia, Paulo Pimentel, Antonio Carlos Konder
Reis, José Uns, Bernardo Cabral, 'Raimundo Be
zerra, Manoel Moreira,José Ignácio Ferreira, José
Geraldo,José LuizMaia,Marcondes Gadelha, Nel
son Carneiro, Inocêncio Oliveira,Haroldo Sabóia,
Mário Assad, Rodrigues Palma, Jamil Haddad,
Sandra Cavalcanti, Lysâneas Maciel,Celso Doura
do, Antonio Carlos Mendes Thame, João Calmon
Aluízio Campos, Fernando Gasparian, Brandã~
Monteiro, Renato Vianna, José Maurício, Alfredo
Campos, Luís Eduardo, Eraldo Tinoco, Gerson
P~res, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Pozza,
Pimenta da Veiga,Simaringa Seixas, Carlos Chia
relli, Francisco Rossi, Siqueira Campos, Abigail
Feitosa, José Santana, Artur da Távola, Francisco
Benjamim, Fernando Coelho, Theodoro Mendes,
Arnaldo Prieto, José Serra, José Fogaça, José
~issesde Oliveira, Euclides Scalco, MárcioBraga,
Ricardo Izar, Chagas Rodrigues, Simão Sessím,
Paes Landim, Miro Teixeira, João Agripino, Rose
de Freitas, Octávio Elísio, Adylson Motta, José
Genoíno, Luiz Solomâo, José Maria Eymael e
Agassiz de Almeida. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou iniciados os traba
lhos e informou que fizera uma visita ao Senhor
Presidente do Senado Federal, Senador Humber
to Lucena, a quem agradecera a aquiescência
ao pedido de cessão do Plenário da Câmara Alta
para as reuniões da Comissão. Em seguida, solici
tou e obteve do Plenário a dispensa da leitura
da Ata da reunião anterior, considerando a sua
distribuição, por cópia, a qual foi aprovada, tendo
o Senhor Constituinte Ademir Andrade solicitado
à Presidência retificação no sentido de fazer cons
tar, no documento, o registro de suas posições
contrárias a que fosse examinada, pela Comissão,
preliminarmente, a questão do sistema de gover
no a ser adotado no País. O Senhor Presidente,
intervindo, informou que acolhia o pedido e deter
minava o reparo, mas lembrou ao Constituinte
que o acompanhamento taquigráfico completo
dos trabalhos de cada reunião incorpora-se à Ata
respectiva e com ela vaià publicação. Em seguida,
falaram os Senhores Constituintes Haroldo Uma,
José Uns e Gastone Righi, após o que o Senhor
Presidente comunicou aos presentes a distribui
ção de um fluxograma elaborado pela Secretaria
da Comissão sobre a tramitação dos Anteprojetos
Temáticos e do Projeto de Constituição, a partir
do recebimento das matérias pela Comissão de
Sistematização e até sua promulgação. Nesta
oportunidade, reiterando questão de ordem susci
tada em reunião anterior, pronunciou-se o Senhor
Constituinte José Genoíno, reclamando da com-

posição numérica dada à Comissão e destacando
o prejuízo que, segundo afirmou, estava atingindo
o seu Partido, tendo recebido a solidariedade do
Constituinte Luiz Solomão. Respondendo, o Se
nhor Presidente esclareceu que, considerando es
tar a matéria submetida à apreciação da Mesa
nstituinte, dava por encerrado o assunto. Em se
guida, falaram os Senhores Constituintes: Nelson
Jobim - que discorreu longamento expondo seu
entendimento quanto à competência e as funções
da Comissão; Gastone Righi; Nelson Carneiro;
Adolfo Oliveira; Agassiz de Almeida; Aluízio Cam
pos; João Agripino; Gerson Peres; Milton Reis;
Francisco Benjamim; Lysâneas Maciel e Antônio
Carlos Konder Reis, tendo este Constituinte apre
sentado ao Plenário "Projeto de Resolução n° 1187
CS", que "estabelece as normas de trabalho do
órgão e dá outros procedimentos", bem como
posicionando-se contrariamente à antecipação
do debate na Comissão sobre o Sistema de Go
vemo para o País. Com a palavra, para manifes
tar-se sobre a matéria, o Senhor Relator- Consti
tuinte Bernardo Cabral informou que estava sen
do elaborado por ele, com a colaboração de ou
tros companheiros membros, um esboço de nor
mas de trabalho, semelhante ao que apresentava,
na ocasião - de forma antecipada e elogiável,
- o ilustre Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis, com vistas à apreciação do Plenário da Co
missão e na preocupção de obter-se economia
de tempo e celeridade dos trabalhos; solicitou,
então, e obteve do Senhor Presidente, o prazo
de dez dias para oferecer o seu parecer sobre
a matéria. Como último orador inscrito, o Consti
tuinte Marcondes GadelHa,após enfocar aspectos
da competência regimental desta Comissão, res
saltou a necessidade de algum Órgão da Assem
bléia Nacional Constituinte pronunciar-se no sen
tido de que seja apresentado um esboço ou "de
senho virtual" da futura Constituição. O Senhor
Presidente, ao final da intervenção do Senhor
Constituinte Marcondes Gadelha, sugeriu ao ora
dor a convocação de uma sessão destinada ao
exame do assunto. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente convocou nova reunião da
Comissão para o dia cinco de maio vindouro,
às vinte horas, no mesmo local, encerrando os
trabalhos às vinte e três horas e seis minutos.

O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
ser traduzido e publicado no Diáriod~Assembléia
Nacional Constituinte e constituir-se-á na Ata cir
cunstanciada dos trabalhos. E, para constar, eu,
MariaLaura Coutinho, Secretária, lavreia presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está
aberta a R~uni?o da Comissão de Sistematização.

Comunico a Casa que hoje cumpri o dever,
em nome desta Comissão, de fazer uma visita
pessoal ao Sr. Presidente do Senado Federal, a
fim de agradecer a S. Ex'a aquiescência e colabo
ração, no sentido de nos oferecer as instalações
daquela Casa, convenientes que são para os nos
sos trabalhos.

Solicito a opinião da Comissão sobre a dispen
sa da leitura da ata da reunião anterior, em virtude
de já ter ocorrido a sua distribuição.

A Comissão está de acordo?
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o SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, chamaria a atenção que a Ata
quando cita os oradores, especifica que "todos
usaram da palavra sobre a necessidade de se
iniciarem os debates, para definição do sistema
de governo a ser adotado no País".

Registro que houve oradores que tiveram opi
nião contrária. Eu, por exemplo fui um deles. Por
tanto, a colocação da ata não é correta e, por
e~ motivo, peço a correção.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - Estou
sendo informado de que houve debates para a
definição do sistema de governo a ser adotado
no País pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte,a fim de que os trabalhos das Subco
missões Temáticas possam ser feitos em conso
nância com o que vier a ser escolhido; também
considerou-se sobre a organização das atividades
deste órgão, a nossa Comissão, e a forma de
participação dos Srs. Constituintes, como mem
bros das Comissões Temáticas, etc.

Continua com a palavra o Sr. Deputado Ademir
Andrade.

O SR. CONSmUlNTE ADEMIR ANDRADE
Continuando, Sr. Presidente levanteiuma questão
de ordem para que a ata seja corrigida, porque
eu e outros Constituintes não tivemos essa posi
ção que se dá a entender na ata; tivemos posições
contrárias a isso.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - Estou
sendo informado, pela Secretária da Comissão,
de que o teor do que foi discutido aqui foi regis
trado, devendo ser incluído na ata da Reunião
oportunamente. De maneira que a dúvida que
V.Ex"suscita a respeito do sentido da frase que
aqui está escrita pode ser resolvida pelo texto da
ata. Estou pronto a tomar a medida que V Ex"
considerar necessária, desde que ela esclareça
as suas dúvidas. A Secretária da Mesa informa
que essas dúvidas serão esclarecidas com o pró
prio contexto escrito da ata que vai ser publicada.

Está V. Ex"de acordo?

O SR. CONSmUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, desculpe-me a insistência. Creio
que aqui se coloca uma posiçã~ Deveria constar
desta Ata, embora uma ata resumida, que se pro
nunciaram a favor desta posição tais e tais Consti
tuintes, e se pronunciaram contra tais e tais Cons
tituintes. Isso deveria constar claro, mesmo na
ata resumida da reunião.

O 8R. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - Com
preendo o alcance da objeção de V. Ex"

Apenas peço a V. Ex"que - como não posso
adivinhar aquilo que aconteceu e que consta da
ata - tenha a bondade de discriminar por escrito
quais foram os Constituintes que se manifestaram
a favor, e quais foram os que se manifestaram
contra, a fim de que se possa inseriruma correção
na ata.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, pedi a palavra a respeito deste tema
da questão da ata porque, a mim me parece,

seria difícil para o nobre Constituinte Ademir An
drade, agora, ter uma visão em conjunto de quem
se pronunciou a favor e de quem se pronunciou
contra a ata. Seria dificil para S. Ex"Na verdade,
este é o próprio trabalho da confecção da ata.

Caberia a quem confeccionou a ata apresentar
quem se pronunciou a favor e quem se pronun
ciou contra.

Pelo que estou entendendo, esta é uma ata
resumida. Para efeito de avançarmos no trabalho
e não ficarmos embaraçados nesta questão tópi
ca, sugiro que haja uma formulação mais gené
rica, pois também concordo, sou da mesma opi
nião segundo a qual a formulação que está aqui
parcializa,dá a ímpressêode que todos estiveram
de acordo com isso, o que não ocorreu.

Então, seria conveniente que encontrássemos,
aqui, uma formulação e a encaminhássemos à
redação da ata, uma formulação mais genérica
em tomo do assunto, qual seja aquela que visasse
a apressar a discussão a respeito de tal ou qual
sistema polítíco, se houve pronunciamentos, a fa
vor ou contra, de tais e quais Constituintes. Nesse
caso, tenho a impressão de que não seria neces
sário identificar exatamente quem falou a favor
e quem falou contra, mas que se deixasse claro
que os pronunciamentos foram diferenciados a
respeito do assunto.

O SR.CONSmUlNTEJOSÉ UNS - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (AffonsoArinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Uns,
pela ordem.

O SR.CONSmUINTE JOSÉ UNS-Sr. Presi
dente, é comum que as correções da ata sejam
feitas na ata seguinte. Demodo que simplesmente
a Mesa registraria a sugestão, o pedido do nobre
Colega, e faria constar da próxima ata, desta reu
nião, que houve a solicitação de correção e que
seria apresentada na ata da reunião de hoje.

Normalmente é assim que se faz e a correção
constaria na ata seguinte.

O SR. CONSTIfUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, apenas para uma observação. A
questão é de lana-caprina. O que diza ata é que
fizeram uso da palavra sobre a necessidade de
se iniciarem os debates para a definição do siste
ma de Governo a ser adotado no Pais, pelo Plená
rio. Fizeram uso da palavra sobre a necessidade.
Não se disse se a favor de que se inicie ou se
contra. Simplesmente não houve deliberação.
Apenas foidito genericamente que sobre o assun
to falaram todos esses Srs. Constituintes. Nada
mais. Está perfeitamente retratado o que aconte
ceu. Falamos todos sobre essa necessidade; uns,
que não havia necessidade; outros, que havia.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou
decidir, no sentido de atender às retificações que
foram aqui propostas e isto constará da ata se
guinte, que será lida,e V.Ex"verãose corresponde
exatamente, genericamente, ao que aqui ocorreu.

Assim resolve a Presidência.
Continua a reunião.
Nesta oportunidade, comunico aos Srs. Mem

bros desta Comissão que será distribuído um flu
xograma elaborado por nossa Secretaria com as
datas e estimativas para a apreciação do Srs.
Memoros.

Segundo, a listapara inscrição dos debates será
passada por uma funcionária aos Membros do
Plenário. Está em curso esta providência.

O SR.CONSmUINTE (José Genoino) - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Constituinte
José Genoino.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, vou reiterar, nesta segunda reunião
de quorum da Comissão de Sistematização, uma
questão de ordem que foiformulada na instalação
da Comissão de Sistematização. A composição
da Comissão de Sistematização está irregular, ela
não pode continuar composta por 53 Membros.
Há mais de 25 dias, eu formulei esta questão
de ordem à Presidência da Mesa, e esta questão
não foi respondida até este momento, e a Comis
são de Sistematização, que é uma Comissão im
portante da Assembléia Nacional Constituinte,
não pode estar nascendo e desenvolvendo os
seus trabalhos ferindo um dispositivo regimental
que é claro (caput do art. 13, §19) , segundo o
qual ela não pode funcionar com 53 Membros;
ela tem de ser composta por 49 Membros, e está
funcionando com 53.

Eu formulo a questão de ordem para ver como
V. Ex", como Presidente da Comissão, encara esse
problema: a Comissão de Sistematização funcio
nando e ferindo, claramente, o art. 13 do Regi
mento Intemo. Formalizei a questão de ordem
no Plenário, por ocasião da instalação desta Co
missão, e tal questão de ordem não foi resolvida
até agora. E eu pergunto: nós vamos continuar
os trabalhos, rasgando o art. 13 do Regimento
Interno, que diz textualmente que deve haver 49
Membros, e não 53, conforme a atual realidade
da composição desta Comissão?

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, peço a palavra para contestar
a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos) - V. Ex"
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, como lembra o nobre Consti
tuinte José Genoíno, essa questão foi suscitada
na reunião de instalação da Comissão de Sistema
tização. Coube-me, então, dar a resposta à ques
tão de ordem;que ora ratifico.

A instância deixou de ser a Comissão de Siste
matização, porque o próprio ConstituinteJosé Ge
noíno anunciou que havia colocado a questão
perante o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte. 'Evidentemente que, antes do pro
nunciamento da Comissão de Sistematização, há
um estágio maior, uma instância superior. Se a
questão está colocada perante a Comíssâc de
Sistematização e perante a Assembléia Nacional
Constituinte, como um todo, o Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, com o apoio de
toda a Assembléia, é que deve deliberar. Este as
simto não pode ser decidido pela Comissão de
Sistematização, porque está afeto, ao mesmo
tempo, a uma instância superior que é o Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O no
bre Constituinte José Genoíno tem alguma obser
vação a fazer?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, a minha observação é a seguinte:
não cabe à Assembléia Nacional Constituinte tra
tar um assunto dessa natureza - que é àtribuição
de sua Comissão principal, a Comissão de Siste
matização, sem ferir o Regimento Intemo.

Se este Constituinte formalizou a questão de
ordem, no Plenário, e ela não foi resolvida, formu
la-a agora na Comissão de Sistematização, e per
plexo, pergunta: a irregularidade regimental conti
nua e a sua questão de ordem será prejudicada
pela rotina da não resposta ou ela terá uma res
posta? Até agora ninguém me respondeu. Nin
guém contestou se estou errado em dizer que
a Comissão de Sistematização tem de ter apenas
49 membros. Ninguém dizque estou errado, nem
no Plenário, nem na Mesa e nem na Comissão
de Sistematização. Então, sou o prejudicado na
questão de ordem, até porque se é 49 ou 53,
isso interfere nos números de membros, e um
Partido perde, concretamente, e este Partido é
o dos trabalhadores.

E ai formulo a questão de ordem na forma
de apelo, endereçado, agora, pela Presidência da
Comissão de Sistematização, ao Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, para que resol
va a questão o mais rápido possível. Por quê?
Porque ficou claro na, primeira reunião desta Co
missão, para eleição da Presidência e Vice-Pre
sidência de sua Mesa, que se manteria a questão
de ordem ora suscitada, e o resultado seria man
tido-casoa composição da Comissão de Sistema
tização não se alterasse.

Mas, se vamos continuar o debate, vamos ter
votação, ai a questão de ordem, que formulei na
instalação da Comissão de Sistematização, passa
a ser prejudicada pela rotina de se contrariar o
Regimento Intemo. Veja bem que situação está
criada: posso contestar qualquer votação feita na
Comissão de Sistematização, na medida em que
sua composição é ilegal, pelo Regimento Intemo.

Esta a questão que encaminho à Mesa, solici
tando da Presidência da Comissão de Sistema
tização o empenho para solicitar da Presidência
da Constituinte a solução deste problema, porque,
em qualquer votação da Comissão de Sistema
tização, posso recorrer, pois a sua composição
está absolutamente contra o art. 13 do Regimento
lnternc, .

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos) - Aques
tão de V.Ex' ficou resolvida por V. Ex" mesmo.

O Constituinte Nelson Cameiro apresentou ar
gumentos, V. Ex' os contestou, mas aceitou a
parte em que ele diz que a solução está depen
dendo do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte. V. Ex" volta ao assunto para pedir
ao Presidente da Comissão que se dirija ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, para
resolver o problema. É o que faço. Está encerrada
a questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE (Luiz Salomão) - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salo
-não.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALOMÃO- Sr.
Presidente, quero voltar a esta questão, porquanto
o problema não é só da Comissão de Sistema
tização, é também de várias Comissões temáticas
e várias Subcomissões que estão funcionando
com números irregulares. O fato de haver excesso
de membros nesta Comissão de Sistematização
tem como contrapartida a constatação de que
várias Subcomissões estão funcionando com nú
mero menor de membros do que os previstos
no Regimento, o que coloca sub-júdice as delibe
rações de várias comissões e desta Comissão.
Descumpre-se assim as normas do Regimento
Intemo, onde o número de membros de cada
Comissão foi calculado de modo a que todos
os membros da Assembléia Nacional Constituinte
participassem como titulares de uma Subcomis
são ou da Comissão de Sistematização, e como
suplentes das outras. E isto está, realmente, preju
dicando os trabalhos de todas as Comissões te
máticas, além da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V. Ex" Pondero apenas no sentido de
que a questão de ordem de V. Ex' excede os
limites normais da nossa deliberação e V.Ex' traz
à apreciação de uma Comissão um assunto que
interessa a todas as demais Comissões, conforme
V. Ex" declarou. De maneira que, considerando
que este assunto excede à nossa competência,
peço licença a V. Ex" para não tomar conheci
mento da sua reclamação, porque ela deve ser
enviada, exatamente, ao Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte.

Continuando a reunião peço ao Deputado Gas
tone Righi, meu velho amigo, que o faça de ma
neira que o Presidente possa cumprir sua obriga
ção, que é levar a reunião a termo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem, só
para ordenarmos os nossos trabalhos.

Já tentei, via extra-oficialmente a solução do
problema e não consegui. Esta Comissão tem
49 membros titulares, ou deveria ter, regimen
talmente, 49 suplentes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - E há
também, se V. Ex" me permite, os Presidentes
das outrasComissões e depois dela os das Subco
missões.

O SR. CONSmUINTE GASTONE RIGHI 
É ai que surge o meu problema com esta questão
de ordem. Traz ela ainda a pergunta quanto a
40 Presidentes de Comissões e Relatores de Co
missões e de Subcomissões,

Ora, ao longo do Regimento se estabelece que
sempre haverá um titular e um suplente, em todas
as Comissões. Claro está que os 40 Presidentes
e Relatores têm como suplentes os suplentes res
pectivos das Comissões de origem. No entanto,
isso ainda não foi reconhecido oficialmente e nós
temos uma irregularidade inequlvoca: é que aqui
temos 89 membros ou 93, e temos apenas 49
suplentes. Quando, pelo Regimento, devemos ter
tantos suplentes quantos forem os titulares. E por
quê? Porque não é possível o suplente funcionar
como o suplente de Constituinte de outro Partido
ou de outra indicação; seria uma aberração. A
indicação do suplente é pessoal, é indicação da
Liderança.

Portanto, quando a Liderança e o Partido indi
cam o Constituinte como titular e seu suplente,
aquilo segue uma orientação de natureza parti
dária, uma orientação de natureza doutrinária, e
que não pode ser quebrada por um suplente de
um outro partido, talvez,de posicionamento extre
mamente contrário ao do titular. Seria uma aber
ração e não é isso que quer o Regimento. O Regi
mento é muito claro, pelo menos na determi
nação dessa substituição. O suplente é suplente
do determinado titular. Portanto, se aqui temos
89 ou 93 titulares, teremos também 89 ou 93
suplentes e os suplentes desses advindos, Presi
dentes e Relatores, são os mesmos suplentes que
eles têm nas suas Comissões de origem. Essa
é a questão de ordem que peço a V. Ex" que
decida, e não está sendo submetida à Mesa da
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral) -Sr. Presi
dente, é muito difícil discordar do Constituinte
Gastone Righi - e o faço com pesar, além da
dificuldade - mas S. Ex" está equivocado. O Regi
mento prevê para a Comissão de Sistematização
um comportamento diferente. Prevê o § 19 do
art. 13 que, além das Comissões referidas, ou
seja, as temáticas, a Comissão de Sistematização
se comporá de 49 titulares e 49 suplentes. Esta
éa regra.

O SR. GASTONE RIGHl- Quarenta suplentes.

O SR.RELATORBERNARDOCABRAL-Qua
renta e nove membros e igual número de suplen
tes. Conseqüentemente, essa forma regimental
de dar à Uderança a indicação, foi aqui exaurida,
porque se pôs um componente a mais quando
se acrescentou:

"...a qual terá a sua composição comple
mentada com os Presidentes e Relatores das
demais Comissões, e os Relatores das Sub
comissões..."

Conseqüentemente, eminente Constituinte
Gastone Righi, não haveria como, sob pena de
se fulminar a letra regimental, dar guarida à argu
mentação de V. Ex', que não tem sequer, em
nenhuma base regimental, apoio, para que se dê,
além dos 49 titulares e 49 suplentes, suplentes
para os Presidentes das Comissões Temáticas,
para os presidentes das Subcomissões, para os
relatores, porque estes não têm a figura de su
plente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -
V.EX" me permite uma observação?

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Peço
a V. Ex' que não acolha a questão de ordem,
porque ela não tem suporte regimental.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Relator, de que V.Ex" esteja querendo colabo
rar para a boa condução dos trabalhos, eu me
disponho apenas a colocar dois argumentos que
me parecem irretorqulveis.

O primeiro deles, Sr. Presidente e Sr. Relator,
é o de que, na Comissão de origem, o suplente
substitui o Relator; se ele não estiver, é o seu
suplente que estará e votará por ele. Masé claro
que, não estando o Relator, ele tem um suplente,
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e é ele quem vota. Então, este suplente seria su
plente de ninguém? Mas no caso do Partido que
só tem um membro, o suplente é aquele suplente,
que é o meu caso, é o caso do PT, do PDT...

Mas, mais grave do que isto: nós aqui podería
mos ter ocasião de não contar com o compare
cimento de quase nenhum dos titulares, e a inten
ção do Regimento é de que se possa completar
o quadro. Dai a razão de ser da suplência.

N.é por analogia com as demais Comiss6es,
mesmo porque não há nenhuma proibição, não
há nenhuma discriminação, a posição de V. Ex',
Sr.Relator,é altamente discriminatóriaem relação
a esses suplentes, e altamente lesiva, principal
mente aos pequenos Partidos que, por vezes; não
tendo um desses membros que compareçam co
mo Relator ou como Presidente, não podem se
valer do suplente indicado.

oSR.RELATOR (Bemardo Cabral)-Sr. Presi
dente, Sr. Constituinte, volto a falar, que não é
esta a minha posição - desculpe-me V. Ex-
mas é a exigência regimental.

Quando se traz para o bojo da Comissão de
Sistematização Presidentes e Relatores das Sub
comiss6es, é porque nestas os Relatores vão ter
a oportunidade de formar o seu projeto de Consti
tuição, deliberar e, depois, na Comissão de Siste
matização, mais uma vez terão a grande oportu
nidade de sustentar os seus pontos de vista.

A figura do Relator da Subcomissão, a figura
do Relator das Comissões Temáticas, bem. como
a do Presidente, outra não é senão aquela de
dar suporte ao trabalho que fizeram;não é a figura
do suplente comum a mais indicada para subs
tituir o titular.

De modo que, Sr. Presidente, insisto no ponto
de vista regimental, que não é o meu, apenas
estou-me curvando à letra da lei.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ UNS - Pela or
dem, Sr. Presidente. (Aquiescência da Presídên
cia.) É evidente que as matérias até aqui tratadas
não podem ser dirimidas hoje, na Comissão. Tais
problemas têm aparecido na Comissão que pre
sido e nas Subcomiss6es, problemas de número
de participantes, de suplentes ete.,mas são assun
tos que não cabe às Comiss6es - nem a esta
-resolver.

De modo que êu proporia que esta Comissão
tomasse a iniciativa, talvez até com mais alguns
membros interessados, as Líderanças, de se diri
girem à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, apresentando estes problemas e
procurando uma solução. Isso ajudará muito a
todos nós, em todas as Comissões e Subcomis
s6es. E que nós continuássemos nossos trabalhos. .
normais.

Acreditoque não votaremos hoje nenhuma ma
téria constitucional. Porém, se qualquer matéria,
submetida hoje à votação, for de tal importância
que mereça a impugnação de alguns dos Lideres
- que agora acham que a Comissão não está
bem formada, bem constituida-, que se suspen
da essa votação, desde que, no mais, os trabalhos
da Comissão prossigam normalmente. É a minha
sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço a V.Ex-e adoto a sua sugestão.

Queria pedir, aos Srs. Constituintes que, antes
de usarem da palavra, mencionassem os seus

nomes. É um pedido que acabo de receber da
Taquigrafia que, às vezes, fica com dificuldade
por causa da "juventude deslumbrante" da Co
missão, de identificarexatamente o nome. Então,
peço que façam o obséquio - pedido do Velho
Presidente - de declararem os seus nomes, des
de Carlos Magno, se aqui estivesse presente, até
um jovem estudante que aqui também estivesse
presente. Não entra ai nenhuma impressão, su
gestão, idéia, imagem ou ilusão de titularidade.
Existe apenas uma regra que peço seja seguida
nos primeiros dias, a fim de facilitar o trabalho
da Taquigraflél. Muitoobrigado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nel
sonJobim.

O SR. CONSmUlNTE NELSONJOBIM- Sr.
Presidente, Srs. Relatores, Srs, membros da Co
missão de Sistematização, é necessário que aten
damos ao pedido feito pelo Sr. Presidente Afonso
Arinos,de que nos detenhamos por alguns minu
tos sobre a estruturação regimental, para se com
preender perfeitamente as funções e os momen
tos de atuação da Comissão de Sistematização,
pois lembro aos Srs. Constituintes que, durante
a discussão de Plenário, da Assembléia Consti
tuinte, sobre a aprovação do Regimento, havia,
por parte de seus componentes, grande preocu
pação sobre a natureza desta Comissão.

E ficou absolutamente claro no resultado fmal
do Regimento, que havíamos criado, dentro da
Assembléia Nacional Constituinte, algo absoluta
mente inédito que se dividia notoriamente em
duas graAdesfunções: há uma, atinente às Comis
sões temáticas, em número de 8, e outra a função
da Comissão de Sistematização, mostrando e fi
cando claro que, num primeiro momento, esta
Comissão de sistematização, que é vista pela im
prensa como a Comissão mais importante, a ri
gor, não o é, pois pela natureza' do próprio Regi
mento, fica absolutamente claro que ela não deci
de sobre questões de mérito. Tanto é verdade
que, quando da apresentação do relatório do nos
so Relator, consubstanciando o anteprojeto, as
emendas passíveis de serem apresentadas nesta
Comissão, são emendas circunscritas - e o Regi
mento é absolutamente claro nesse setor - à
adequação do anteprojeto apresentado pelo nos
so Relator aos anteprojetos oriundos das Comis
sões temáticas.

A nossa Comissão, portanto, divide-se em di
versos momentos. E n6s deveríamos examinar
o Regimento Intemo para compreendermos qual
a função da nossa Comissão, nesse período que
vai de 9 de abril a 16 de junho, que é a data
regimental, pelo menos dentro do cronograma
distribuído pela Mesa da Assembléia; 16 de junho
é a data em que as Comissões deverão remeter
para a Comissão de Sistematização os seus ante
projetos setoriais.

A montagem do regimento, que é atomistica,
demonstra que nos 45 primeiros dias de atuação
das Subcomissões, elas produzirão 24 antepro
jetos setoriais, temáticos, absolutamente temáti
cos para, depois, serem jogados no bojo de cada
uma das 8 Comissões. E no seio de cada uma
das 8 Comissões nascerá, finalmente, o projeto
setorial de cada uma delas. A rigor, examinando
rigorosamente o regimento, estamos a perceber
que o grande momento, - digamos, - de auto
nomia de criação é o momento do trabalho do

Relator da Subcomissão que irá produzir o seu
anteprojeto baseado, dirigido ou, pelo menos, in
formado pelo material que lhe foi destinado. E
é no plenário da Subcomissão que se vão produzir
as mudanças, as modificações ou a ratificação
do trabalho do Relator de cada uma delas. A se
guir, esse trabalho produzido na Subcomissão vai
ser encaminhado à respectiva Comissão a que
está afetae, no primeiro momento, aos 3 antepro
jetos oriundos da Subcomissão, sem que o Rela
tor da Comissão respectiva tenha produzido traba
lho algum, deverão os membros desta oferecer
emendas aos trabalhos oriundos daquela. Feitas
as emendas, o Relator da Comissão irá produzir
o seu relatório. Mas o universo no qual trabalhará
o Relator da comissão é limitado pelos antepro
jetos oriundos das Subcomissão, e pelas emen
das produzidas no plenário daquela.

E mais, depois de produzido isto, sairá, por
fim,a aprovação do projeto da Comissão. Portan
to, quando esses projetos das Comissões chega
rem ao Plenário da Comissão de Sistematização,
não podemos - sob pena de desprestigiarmos
o trabalho de 24 Relatores, de Subcomissões, e
de 8 Relatores de Comissões, seguido de 63 vezes
8 Membros destas - determinar alterações no
mérito desse trabalho. Porque a função que temos
- e que começa dia 15 de junho e irá, teorica
mente, a 15 ou 16 de junho - é de produzir
um projeto de Constituição para ir ao Plenário,
um projeto que consista na soma compatibilizada
dos projetos oriundos das Comissões.

Não temos, absolutamente, função de mérito,
atéa apresentação do nosso trabalho.

Depois que a Comissão de Sistematização tiver
oferecido o seu projeto ao Plenário é que começa
esta Comissão a adquírir nova feição, com as
funções que lhes são reservadas pelo Regimento,
que são distintas da função que deverá produzir
no período de junho a julho.

Vejam, então, a circunstância que se discutiu
na reunião anterior - de que tenho notícias pela
ata - qual seja, a da necessidade ou não de
se discutir ou decidir nesta Comissão de Sistema
tização sobre o sistema de Governo,tese absoluta
mente utópica, uma vez que não é aqui o local
para se discutir qualquer questão temática, locais
para se discutir isso são aqueles em que a socie
dade civil está participando ativamente, que é o
Plenário das Subcomiss6es.

Mas é evidente, e está previsto no Regimento
que o nosso Relator-Geraldeverá, nos 10 primei
ros dias, a contar do prazo de término dos traba- '
lhos das Comiss6es, oferecer um anteprojeto para
ser apreciado por esta Comissão, apreciação esta
- volto a repetir - circunscrita à fiscalização
que será exercida por este Plenário ao trabalho
do Relator; fiscalização esta no sentido de que
o trabalho do Relator, que virá a ser o projeto
final da Comissão, seja um trabalho adequado
e reflexo do trabalho das Comiss6es e Subco
miss6es.

A função e a razão pela qual vieram e, virão
para o Plenário desta Comissão os 40 Presidentes
e Relatores de Comiss6es e Subcomiss6es é exa
tamente um trabalho de fiscalização.E, portanto,
a nossa função neste primeiro período é, exata
mente, a de fiscalizaro trabalho do eminente Rela
tor Bernardo Cabral,para que seja S. Ex'absoluta
mente honesao em reproduzir os trabalhos das
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Comissões que forem aprovados, discutidos e
longamente produzidos neste modelo completa
ment«: inédito, criado por esta Comissão.

Portanto, a preocupação que deve gerir agora
o nosso trabalho, e a preocupação que está, e
deve estar na cabeça do nosso Relator, é exata
mente a de que tem um dever para com esta
Comissão, que é apresentar nos 1Oprimeiros dias
de trabalho - que começarão a 15 de junho
- um anteprojeto único. E a possibilidade de
o Relator-Geral começar a produzir ouvindo os
Relatores das Subcomissões e os das Comissões,
para começar, então o grande processo de com
patibilização, que é o acompanhamento que o
Sr. Relator-Geral terá que fazer durante todo esse
período porque ele tem uma obrigação, única,
dele que é a de oferecer aqui, no décimo dia
um anteprojeto de Constituição que seja a compa
tibilização de todos os anteprojetos oriundos das
Comissões. Para que esse processo de compati
bilização seja realizado e o trabalho apresentado
- para que seja teórica e tecnicamente consis
tente, e não um produto de implosões internas
-, é evidente que há um grande trabalho a ser
desenvolvido pelo Sr. Relator-Geral. Tal trabalho
consiste no acompanhamento das obras das Sub
comissões, e das Comissões, visando à interco
municação e interpenetração de informações dos
diversos relatores das Subcomissões e das Co
missões, no sentido de que eles - que estão
comprometidos, por serem membros natos desta
Comissão, com a produção de um projeto único
- possam desde já discutir entre si, quanto àque
las matérias que são interdependentes, ou àquelas
cuja competência ainda não esteja definida, ou
seja, àquelas matérias que estão na zona grls
de competência, no que diz respeito à divisão
temática que o Regimento Interno impôs às Co
missões. Assim poderá o Sr. Relator produzir esse
projeto.

Não podemos confundir esse trabalho inicial
da Comissão de Sistematização com os outros
trabalhos e com outras competências que ela pos
sa ter. A competência de produzir um projeto de
Constituição não é a competência de criar um
projeto em si; é a competência de produzir um
projeto no universo que tiver sido produzido, seja
qual ele for, pelas diversas Comissões Temáticas.

Depois disso, surgirão, paralelamente, oito fun
ções. À primeira delas competirá, pelo art. 24 do
Regimento, o parecer e emendas de iniciativap0
pular. Deverá esta Comissão de Sistematização,
e tem competência para tal, produzir o seu parecer
sobre as emendas de iniciativa popular previstas
no art. 24.

Deverá, ainda, esta Comissão, no prazo de 25
dias, oferecer parecer sobre emendas de Plenário
dos Constituintes, concluindo por um parecer fi
nal ou por um substitutivo. Nessas duas hipóteses
está a Comissão de Sistematização, então, agindo
sobre o mérito. Vai emitir juízo de mérito nesse
parecer. O substitutivo que produziremos, even
tualmente, depois das emendas de Plenário, já
no mês de agosto, quiçá, setembro, será um subs
titutivo em que, aí sim, o compromisso de mérito
começa a se adentrar na concepção da Comissão
de Sistematização.

Deverá, também, a Comissão de Sistematiza
ção, depois da votação do seu parecer, do seu
substitutivo às emendas de Plenário, produzir a
redação do vencido, para a votação do segundo

turno, em dez dias. Está previsto no art. 28 que
é circunscrita então essa função, não mais ao
mérito, mas sim à compatibilização, à criação
consistente daquilo que se produzir em Plenário
e que for aprovado pela maioria absoluta.

Feita a redação do vencido e submetida ao
plenário, deverá a Comissão de Sistematização,
ainda, oferecer pareceres às eventuais emendas
de plenário, sobre a redação do vencido, que en
tão será o parecer de mérito.

E ainda nós deveremos produzir aqui, no bojo
dessa Comissão, a redação final da matéria apro
vada. Assim o diz o art. 30.

Deveremos, ainda, oferecer parecer sobre
emendas de redação que, eventualmente, ve
nham a ser oferecidas à redação final que nós
tenhamos produzido. Está no art. 30, § 3°

Teremos ainda uma função lateral, de oferecer
parecer aos eventuais projetos de decisão que
foram objeto de amplas discussões no Plenário
da Assembléia, quando da aprovação do Regi
mento.

Por último,-cleveremos ainda oferecer parecer
sobre projetos de resoluções que visem a disci
plínar~ re~amentara consulta plebiscitária. Está
no art. 61.

Portanto, temos oito funções de mérito - no
fluir do processo de discussão da Constituição
- oito de extrema gravidade e com prazos abso
lutamente curtos. Teremos, também, uma função
de produzir, em 30 dias, a compatibilização dos
projetos oriundos das comissões. Razão pela qual,
Sr. Presidente, à vista desta exposição que se atém
vigorosamente a uma exegese absolutamente lite
ral, sem comprometimento do Regimento Inter
no, possamos compreender, humildemente, a
função inicial da Comissão de Sistematização e
não tenhamos a pretensão de suplantar-nos e
erigir-nos naquilo que foi a grande negativa desta
Assembléia, a sua grande tirania, qual seja a da
impossibilidade de se criar uma Comissão tradi
cional de elaboração de uma Constituição confor
me os modelos dos regimentos de 1945 e de
1934, a criação de uma Comissão Constitucional.

Nós não sómos uma Comissão Constitucional.
Devemos assumir a nossa função e, perdoem-me
a palavra, somos, no primeiro momento, os gran
des amanuenses das comissões e das Subco
missões, que são fruto, nós e elas, da temática
constitucional.

Se assumirmos aquilo que efetivamente nos
legou o Regimento, poderemos produzir o nosso
trabalho sem necessidade de conflitos virtuais
com as Comissões e Subcomissões.

Agradeço a oportunidade que me foi dada para
fazer esta exposição, que me parecia necessária
para a compreensão do espírito do Regimento
e para a compreensão das destinações de nossas
funções e as mutações que elas determinam no
fluir deste complexo processo, que a Assembléia
Constituinte de 1987 resolveu adotar para a elabo
ração e a produção da Constituição brasileira.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço ao Constituinte Nelson Jobim as suas consi
derações, que muito contribuíram não propria
mente para o esclarecimento da situação com
que nos deparamos, porque ela continuará obs
cura por algum tempo, mas para nos convencer

da complexidade desta situação e, portanto, nos
convencer, por outro lado, que essa complexidade
não deve ser utilizada a fim de, através de expe
dientes regimentais, criar dificuldades à marcha
da concordância. Temos, aqui, de fazer com que
exista uma confluência de intenções, não con
fluência de ações, porque as ações são imprevi
síveis, são subitâneas, são inesperadas, são pas
sionais-mãS;Cls-intenções podem ser tranqüilas,
podem ser meditadas, podem ser resolvidas den
tro de cada um de nós. Devemos ter uma con
fluência de intenções para fazer com que os nos
sos trabalhos aqui não cedam nunca à preocu
pação, à solicitação, à ambição, à impressão de
querer transformá-los numa arena de debates;
não podemos fazer disso uma arena de debates;
temos que fazer disso uma idéia de confluência,
para o bem da nossa função, para a dignidade
da Assembléia e para a fmalidade do exercício
da nossa missão.

U cuidadosamente o Regimento e vejo que o
Constituinte NelsonJobim colocou seriadamente,
mas não chamou bastante a atenção sobre o risco
imanente, permanente que estamos correndo de
não podermos cumprir as nossas obrigações em
função da suscitação de problemas que são emer
genciais, muitas vezes deliberados, muitas vezes
decididos para serem problemas, quando dentro
de nós não devemos ter senão decisões, influên
cias, inclinações e esperanças de não apresentar
problemas e sempre soluções. S. Ex" apresentou
um panorama da dificuldade das soluções, não
digo que as tenha resolvido todas, mas mostrou
uma coisa muito importante, que é o panorama
de dificuldades. Nós estamos navegando na bru
ma, estamos criando o nosso próprio caminho
no meio da névoa, é isso que nós estamos fazen
do. Não temos aqueles aparelhos que indicam
que a névoa está para se dissipar ou que ela pode
ser vencida, como têm os aeronautas. Estamos
sendo aeronautas a pé. Estamos resolvendo esses
problemas aqui de acordo com as nossas resolu
ções, deliberações, intenções e contribuições ver
dadeiramente consolidárías - se é que posso
empregar essa expressão, não é consolidadas
não, devemos ser solidários conosco mesmos -,
porque estamos com uma responsabilidade mui
to grande diante do País.

Essa idéia de que temos uma importãncia su
perior às outras comissões, sempre a combati,
porque não somos criadores de direito, somos
componedores de soluções jurídicas, somos
acertadores de decisões tomadas, muitas vezes,
conflitantemente em função de crenças, de hábi
tos e de experiências anteriores. Então, a nossa
parte criativa é grande. É uma ilusão pensar que
não teremos uma parte criativa, nós a teremos,
sim. A parte criativa é fazer com que do mosaico
saia o quadro; temos que colocar as peças dos
desenhos do mosaico, a fim de que a imagem
que este quer atribuir, quer transmitir, se compo
lilPa. Essas peças têm que ser colocadas por nós.
~ há uma grande forma de criação nisso, uma
grande imaginação, atenção, submissão, e humil
dade.

É para isso que o Presidente se permite chamar
a átenção da Comissão, para essas responsabi
lidades de que partilha muito humildemente, mui
to minimamente. Quero dizer o seguinte: a Comis
são é o Plenário, o fracasso ou o êxito da Comis
são não é de nenhum de nós, é de todos. AComis-
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são é o Plenário. Ele julga, vê, decide, desconfia
e confia.É isso que quero colocar diante do Plená
rio, essas atribuições, colocar diante dele as difi
culdades que elas encerram, colocar diante dele
um apelo exaltado, um apelo verdadeiramente
exaltado para que possamos nos unir; o esforço
de unir é na maioria das vezes, mais difícil do
que o esforço de divergir.

Tenho experiência. Descer uma escada é mais
difícil do que subir. Chegamos aqui, subindo uma
escada e, quando se desce uma escada sem am
paro, é mais fácilcairna descida do que na subida
Podemos cair na descida.

Muitoobrigado.

Passo a ler a lista dos oradores inscritos. Até
o momento são 15: Antônio Carlos Konder Reis,
Gastone Righi, João Agripino, José Lms,Lysâneas
Maciel, Gerson Peres,José Genoino,José Fogaça,
IbsenPinheiro,MiroTeixeira, CidSabóia de Carva
lho, Nelson Cameiro, Paulo Ramos, Joaquim Be
vilacqua e Edmilson Valentim. Estão todos pre
sentes.

Antes de conceder a palavra ao Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis, diria que a Presi
dência não se sente em condições de resolver
questão nenhuma. As deliberações aqui havidas
o foram através das apreciações, das participa
ções. Não existe nenhuma questão pendente, fe
lizmente.

Passa-se à lista de oradores. Concedo a palavra
ao Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, pri
meiro inscrito.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
KONDER REIS- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr.
Vice-Presidente, Srs. Constituintes:

Na reunião anterior desta Comissão tivea opor
tunidade de tecer comentários sobre as três ques
tões que foram levantadas à consideração do Ple
nário. A primeira delas dizia respeito à proposta
do Sr. Constituinte Gastone Righi, secundada por
outros nobres colegas, no sentido de a Comissão
decidir,preliminarmente, sobre o sistema de Go
verno. A Casa deve estar lembrada que me mani
festeicontrariamente àquela proposta, pois enten
do que essa definição há se ser precedida de
um estudo e, antes de tudo, de uma decisão da
Comissão Temática competente.

As outras duas questões aqui levantadas na
reunião anterior foram: o estabelecimento de nor
mas disciplinadoras dos trabalhos desta Comis
são e a necessidade do acompanhamento, por
parte deste órgão, dos trabalhos que vêm sendo
e serão realizados até 15 de junho pelas Subco
missões e Comissões Temáticas.

Estas duas questões, Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes, foram objeto de meu comentário e de
minha preocupação na reunião anterior e, por
isso, nesta reunião, desejo encaminhar a V. Ex"
projeto de resolução que estabelece normas de
trabalho da Comissão de Sistematização e dá ou
tras providências.

Uma Comissão como esta - com 93 Srs. re
presentantes, e que tem encargos tão importan
tes, no meu modo de ver- precisa, antes e acima
de tudo, de normas de trabalho que permitam
o desenvoMmento da tarefa que lhe foi atribuída
pelo Regimento Interno.

O anteprojeto que tenho a honra de submeter
à consideração da Comissão - e que peço à
~r" Secretária que encaminhe um exemplar a V.

Ex", ao Sr. Relator,ao Sr. Vice-Presidente ea todos
os Membros da Comissão - não é obra acabada,
Sr. Presidente, é apenas uma sugestão de resolu
ção que estabelece com nitidez as normas de
trabalho desta Comissão.

Procurei redigir um texto bem singelo. Creio
que ele não é completo e certamente vaimerecer,
por parte dois Senhores Membros desta Comis
são, uma análise, um exame que nos permita
chegar a um texto capaz.

Proponho, Sr. Presidente, que a Comissão de
Sistematização, na forma dos arts. 15 e 19 da
Resolução n°2/87, da Assembléia Nacional Cons
tituinte, aprove as seguintes normas de trabalho:

"Art. 1° A Comissão de Sistematização,
composta de 93 Senhores Constituintes, rea
lizaráreuniões ordinárias, às sextas-feiras, às
15 horas, no Plenário do Senado Federal,
durante a fase de elaboração do Projeto de
Constituição pelas Subcomissões e Comis
sões Temáticas, na forma dos artigos 17,
18 e 21 da Resolução n° 2, de 1987, da As
sembléia Nacional Constituinte.

Parágrafo único. No curso do período a
que se refere o caput deste artigo, a Comis
são realizará, sempre que necessário, por
convocação do Presidente, reuniões extraor
dinárias, no mesmo local, em dia e hora pre
viamente estabelecidos.

Art. 2° No Plenário da Comissão haverá
lugares para os seus membros, e locais para
os demais Constituintes que queiram parti
cipar, sem voto, dos trabalhos do órgão.

Art. 3· As reuniões a que se refere o art.
1° terão a duração de 3 horas e constarão
de:

I - breves comunicações, com duração
de até trinta minutos, quando poderão usar
da palavra,por cinco minutos, os Constituin
tes previamente inscritos, membros ou não
da Comissão;

11 - comunicações dos Presidentes das
Comissões e Relatoresdas Comissões e Sub
comissões sobre o andamento do trabalho
nos diversos órgãos, com a duração de até
60 minutos, podendo falar,cada orador, pelo
tempo de até 15 minutos, conforme inscrição
prévia, até o número de quatro, por reunião;

III- comunicação do Relator,com a dura
ção de até 40 minutos; e

IV- proposições da Presidência e do Rela
tor, com a duração de até 50 minutos, opor
tunidade em que a Comissão ouvirá as pro
postas, podendo encaminhar a votação, um
de seus membros, pelo tempo de até 5 minu
tos e o relator pelo prazo de até 10 minutos.

Art. 4° Encaminhados à Comissão os
Relatóriose Anteprojetos das Subcomissões
e Comissões, as reuniões ordinárias da Co
missão de Sistematização serão realizadas,
no mesmo local, às segundas-feiras, às 20
hs, terças, quartas e quintas-feiras, às 9 hs
e às sextas-feiras, às 15 horas, e reuniões
extraordinárias, sempre que necessário.

Parágrafo único. As reuniões a que se re
fere este artigo terão a duração de 3 horas
e constarão de:

I - breves comunicações, com duração
de até 30 minutos, quando poderão usar da

palavra, por cinco minutos, os Constituintes
inscritos, membros ou não da Comissão;

li - discussão e/ou votação do parecer
do Relatorsobre os Ante-projetosdas Comis
sões Temáticas, na forma dos artigos 19,
20 e 21 da Resolução rr 2/87 da Assembléia
Nacional Constituinte,de acordo com esque
ma oferecido pelo Relator, com duração de
até 2 horas e;

III - comunicações do Presidente e do
Relator, com duração de até 30 minutos.

Art. 5° No penado a que se refere o n9

11 do artigo anterior, o debate obedecerá, no
que couber, ao que dispõem os Capítulos
11 (seções I e 11) e 111 (seções I, 11, 111 e IV)
do TítuloVdo Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Art. 6° De cada reunião será lavrada ata,
distribuída aos membros da Comissão no
inícioda reunião seguinte, que será dada por
aprovada, se nenhum membro da Comissão,
antes do período de breves comunicações
solicitar retificação.

Art. 7° A Comissão de Sistematização,
no uso de suas atribuições, estabelece o ro
teiro para a disposição da matéria no texto
constitucional que, aprovado, constitui o
Anexo I, da presente Resolução.

Parágrafo único. O roteiro será encami
nhado a todas as Comissões e Subcomis
sões como sugestão para a elaboração dos
Anteprojetos.

Art. 8° O Relator poderá designar Relato
res auxiliares, fixando-lhes atribuições e tare
fas.

Art. 9" Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação em ata.

Em seguida, Sr. Presidente, junto a este Projeto
de Resolução - que, insisto, não é completo,
nem tem a pretensão de ser aprovado sem qual
quer modificação, é apenas uma sugestão, pois
entendo que o início do nosso caminho há de
ser O estabelecido destas normas de trabalho 
uma sugestão de roteiro a ser aprovado pela Co
missão. Ele se compõe de um arcabouço do pro
jeto e de uma indicação da competência por Co
missão e Subcomissão das matérias que constam
como temas das Subcomissões e das Comissões
Temáticas.

Não houve nenhuma inovação. Com base nos
temas que foram distribuídos às Subcomissões
e Comissões Temáticas, estabeleci esta distribui
ção de trabalho, esta disposição da matéria no
texto constitucional.

Eraesta, Sr.Presidente, a proposta que eu dese
java encaminhar à consideração de V. Ex"e da
Comissão.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Sr.
Constituinte, agradeço a competência e a opero
sidade que manifestou com esse trabalho.

Concedo a palavra ao nobre Relator, para se
manifestar, preliminarmente. Depois vamos estu
der, regimentalmente, como encaminhar essa su
gestão. Talveznão seja possível resolvero assunto
hoje.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR.RELATOR (Bamardo Cabral)-Sr. Presi
dente, preciso fazer uma comunicação aos emi
nentes Srs. Constituintes.
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Ainda ontem, na presença de V. Ex" e hoje já
com os Constituintes Nelson Jobim e Adolfo Oli
veira, eu dizia da necessidade que o Relator tinha
de fazer um esboço, do que chamei um miniregi
mento, para o qual convidaria cada Sr. Parlamen
tar Constituinte, de Partidos que constam desta
Comissão, a fim de que se fizesse um trabalho
que fosse oriundo de Constituintes, independente
de siglas partidárias.

Eis que surge, de logo, um esboço mais ou
menos parecido com o que imaginávamos, de
autoria do eminente Constituinte Antôniocarlos
Konder Reis, com cuja contribuição S. Ex" anteci
pou, pois ainda anteontem, no domingo, eu havia
comunicado isso ao Constituinte Vrrgflio Távora.

Peço apenas, Sr. Presidente, que me conceda
prazo para me reunir com cada Uder de Partido,
que compõe esta Comissão, para que façamos
um Regimento Intemo, uma vez que isto era para
estar pronto no dia 15 de junho. Com a anteci
pação que aqui se procede, que deve ser elogiada,
peço a V. Ex", Sr. Presidente, prazo de 1O dias
para voltar já com uma espécie de Regimento,
que tenha, que reflita,a idéia dos Líderesde Parti
dos, de todas as siglas partidárias, para a votação
final, em Plenário, a fim de que se possa ter a
economia de tempo e celeridade dos trabalhos.
Era a minha sugestão, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Ge
noino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, consultando aqui o Regimento In
temo, essa proposição do nobre Constituinte An
tônio Carlos Konder Reis não pode ser recebida
pelo Relator da Comissão de Sistematização; não
cabe à Comissão de Sistematização produzir uma
resolução. Resolução, no sentido de modificar o
Regimento Intemo, é apresentada à Assembléia
Nacional Constituinte com determinado número
de assinaturas - parece-me que são 92 assina
turas -, terá parecer da Mesa e será votado em
Plenário. Esta resolução, aqui, Sr. Presidente, está
ferindo o Regimento Interno. Por exemplo, Sr. Pre
sidente, o art. 1° diz o seguinte:

"Art. 1° A Comissão de Sistematização
será composta por 93 Srs. Constituintes."

Os prazos estabelecidos aqui e, mais do que
isto, Sr. Presidente, esse roteiro que se constituiria,
segundo a proposta do nobre Constituinte Konder
Reis, como uma disposição da matéria do texto
constitucional, em,a1guns pontos fere claramente
a divisão que o Regimento da Constituinte faz
sobre os temas das Comissões e Subcomissões.
Se os Srs. Constituintes se derem ao trabalho
de compulsaros vários Capítulos e sugestões para
o texto da Constituição, verão que ele está em
contradição com a divisão que foi feita das oito
Comissões e das 24 Subcomissões.

Portanto, Sr. Presidente, essa proposição de re
solução intema, na medida em que altera dispo
sitivos regimentais, não poderá ser apresentada,
de acordo com o que diz o Regimento Interno
da Constituinte, aqui na Comissão de Sistema
tização.

Levanto isto, Sr. Presidente, nesta questão de
ordem, porque isso é muito sério. Amanhã, pode
rá aparecer outra resolução, alterando aspectos
mais importantes, dispositivos centrais de uma
Subcomissão, e na Comissão de Sistematização
se irá alterando a constituição da Constituinte,
ao sabor de cada Comissão. Isso abre um prece
dente muito sério, porque, se iniciarmos esse pro
cedimento, amanhã, a Comissão de Sistemati
zação estabelece uma norma para si mesma, que
fere aquilo que está dito no Regimento Intemo.
O Constituinte Nelson Jobim foi claro e preciso
ao organizar, de acordo com o Regimento Interno,
as funções, da Comissão de Sistematização neste
momento. Se ela estabelece numa resolução que
vai assumir um papel não previsto no Regimento
Intemo, isso fere o Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Por isso, a resolução que mexer
no Regimento Interno tem que ser aprovada pelo
Plenário e apresentada à Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Se
nador Konder Reis havia pedido anteriormente
a palavra para contraditar; como é o autor da
proposta, pergunto se V. Ex' permite que ele pri
meiramente contradite. Depois, passarei a palavra
a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sem dúvida, com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio Car
los Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, em primeiro
lugar eu desejo esclarecer ao nobre Constituinte,
Sr. José Genoino, que eu não propus um projeto
de Regimento Interno; eu tive o cuidado de elabo
rar o trabalho, buscando, através de uma resolu
ção da Comissão, estabelecer as normas indis
pensáveis à disciplina dos nossos Trabalhos.

Essa foi a preocupação, esse foi o objetivo.
Uma Comissão de 93 membros, no meu modo
de ver, não pode operar sem que haja um con
junto, uma relação de normas disciplinadoras dos
seus trabalhos.

Creio, Sr. Presidente, que para provar essa afir
mação, bastaria me referir ao desenvolvimento
dos trabalhos desta Comissão, nas suas primeiras
duas reuniões e no início desta reunião. Através
de questões de ordem, os nobres colegas, no
cumprimento de seus deveres, colocaram ques
tões que dificilmente poderiam ser objeto de deci
são, seja da Presidência, seja do Plenário, porque
nós não temos normas disciplinadoras dos nos
sos trabalhos. Então, não se trata de um Regi
mento

A segunda objeção do nobre Sr. Constituinte
José Genoino não é de forma, é de fundo. S.
Ex" fez aqui a afirmação solene de que o Projeto
de Resolução da Comissão, que estabelece as
normas disciplinadoras dos nossos trabalhos, fere
dísposítívo do Regimento Interno da Assembléia
l'Iacional Constituinte, a Resolução n° 2, de 1987.

Se for assim, quero dizer à Comissão que serei
o primeiro a buscar uma forma de corrigir, de
retificar, de fazer com que a nossa Resolução não
venha a contrariar as normas do Regimento In
terno.

Como S. Ex' não feznenhuma citação expressa,
não apontou quais as normas do Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte que o
Projeto de Resolução fere, eu me reservarei para
examinar essas objeções apresentadas, em tese,
por S. Ex' quando S. Ex' apontar concretamente
quais os dispositivos que estão ferindo o Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, e nesta hipótese...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Concede-me V. Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS- Vou concluir meu pensamento
e, depois, ouvireiV. Ex", com prazer ...e nesta hipó
tese, serei o primeiro, Sr. Presidente. Quando co
loquei no artigo que abre o projeto de resolução
o número de 93 é porque, de fato, a Comissão
é constituída hoje de 93 membros.

Se, amanhã, o Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, atendendo à questão de ordem
do nobre Constituinte José Genoino, alterar esse
número, evidentemente que não teria sentido
nem cabimento se eu viesse defender a redação
que propus, mas eu a propus tendo em vista a
realidade. Eu não poderia buscar uma solução
do que deveria ser; procurei me basear no que
é. E os outros dispositivos que, porventura, firam
o Regimento Interno - e fui muito claro quando
apresentei o projeto de resolução, ao dizer que
ele não era uma obra completa, apenas uma con
tribuição para a Comissão -, serei o primeiro
a fazer as correções. Agora, creio que o fato de
o projeto. segundo o nobre Constituinte José Ge
noino, ferir alguns pontos de) regimento, não é
razão para a Mesa não acolhê-lo, muito pelo con
trário, e inclusive corrigi-lo.

Ouço o nobre Constituinte José Genoino.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Com
a palavra o Constituinte Adolfo Oliveira,que havia
anteriormente solicitado a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, o Constituinte
José Genoino havia solicitado um aparte e eu
lhe pedi me deixasse concluir o pensamento. Ago
ra, gostaria que S. Ex' me honrasse co~ o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOlTiO 
Vou dar dois exemplos, nobre Constituinte Anto
niocarlos Konder Reis. Além do problema do art.
1°, que diz 93, isso não depende de resolução
da Mesa, porque o artigo do Regimento é claro
- 49 mais 40 -, que são Presidentes, Relatores
e Sub-Relatores. Portanto, são 89. Quanto a isso,
não há nenhum problema. Agora, o outro proble
ma. Eu chamo a atenção para isso, porque foi
inclusive deliberação do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, contra a posição deste
Constituinte, em nome da Liderança do PT, por
uma questão de ordem, levantada pela Liderança
do PC do B, e que foi uma questão de ordem
correta. A Uderança do PC do B, corretamente,
formulou a seguinte questão de ordem à Mesa:
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"Que as Forças Armadas fossem discutidas na
Comillsáo do Poder Executivo." E nós travamos
uma batalha, em plenário, para que as Forças
Amuldas fossem discutidas naquela Comissão.
Noentanto, as Forças Armadas estão sendo dis
cutidas na Comissão da Defesa da Sociedade,
do Estado e de sua Segurança. No roteiro aqui
de V. EX, na seção 6', Forças Armadas estavam
no Poder Executivo. Isso apareceu aqui.

O SR. CONSTITClINTE ANTÓNIOCARLOS
KONDER REIS - Então, V. EX vai-me permitir
um esclarecimento.

Amatéria corresponde às Forças Armadas está
no roteiro incluída no capitulo do Poder Executivo.

Se V. Ex' voltar à segunda coluna, verificará
que apontei, como omissão responsável pela ela
boração, a Comissão que, segundo a Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, deve elabo
rar essa parte da Constituinte.

Uma coisa é a disposição da matéria no texto
constitucional, outra coisa ...

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Não
podehaver debate em questão de ordem.

O SR. ANTÓNIOCARLOS KONDER REIS 
... outra coisa é a competência da Comissão.

O SR. JOSÉ GENofNO - Eu estava solici
tmdo aparte ao nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Não
h6 apartes em questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
Não levantei corno questão de ordem. Levantei
Lm aparte à questão dele. Não estou formulando
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Eu
pediria que V. Ex' resumisse as suas conside
rações; o nobre Constituinte AdolfoOliveirapediu
a palavra há bastante tempo.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
KONDERREIS- NobreConstituinteJosé Genoí
no, coloquei "Das Forças Armadas" no Capitulo
do Poder ExecutiVo," mas a Comissão Temática,
que vai examinar, é a de n° 4, Subcomissão "B"
- exatamente como decidiu o Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte. Uma coisa é a
disposição da matéria constitucional e outra coisa
é a Comissão Temática, ou a Subcomissão, que
vai elaborar o anteprojeto. Não houve nenhuma
agressão ao Regimento.

O SR. CONSillUINTE JOSÉ GENOfNO 
Aqui, o Capítulo lll,V. EX coloc,,"Poder Judiciá
rio". E o MinistérioPúblico? Quer dizer,esse rotei
ro, nobre Constituinte Konder Reis não é um rotei
ro acima dasapreciações de mérito; esse roteiro
pode conduzir ao texto constitucional. Portanto
não é atribuição da Corníssêo de Sistematização
8pI'OV8[ um pré-roteiro para o texto constitucional;
o roteiro deve vir do trabalho das Subcomissões
e das Comissões, por esse processo, como definiu
muito bem o nobre Constituinte Nelson Jobim,
sobre a elaboração que está sendo feita nas Co
missões e nas Subcomissões. Não se deve esta
belecer este roteiro aqui; o roteiro está traçado
no Regimento Interno e no trabalho das Subco
missões e das Comissões.

O SR. PRESIDENTE(Affonso Arinos) - Peço
a atenção dos nobres Collltituintes, pois já temos
1 hora e meia de reunião. j

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adolfo
Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOlfO OUVEIRA
Sr. Presidente, é fora de dúvida que precisamos
de normas de trabalho e o Regimento Interno
da Constituinte deixou à Comissão de Sistema
tização, como de resto às demais, a organização
do seu funcionamento. Isso é fora de dúvida. E
nós acabamos de assistir aqui a um exemplo.
Vai ser necessário fazer constar das normas de
trabalho que Questão de Ordem não admite apar
te. Senão, nós estariamos debatendo aqui ques
tões de ordem, com discussão paralela, e não
vamos chegar nunca a lugar algum. Quero louvar
a iniciativado Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis, com quem, aliás, trabalhei na mini-cons
tituinte de 1967, pela iniciativa. O propósito do
eminente Relator,meu dileto amigo Bernardo Ca
bral, já era de organizar, com calma, porque nós
temos prazo até o dia quinze de junho, exata
mente, essas normas de trabalho que S. EX bati
zou de miniregimento. Nada impede. Se a expres
são projeto de resolução pode colidir com aquela
que consta do Regimento Interno da Constituinte,
eu aceito essa ponderação, nós deveremos criar,
então, normas de trabalho. Artigo primeiro das
normas de trabalho. E vamos, então, disciplinar
a nossa forma de funcionamento. Tempo dos
oradores, quantas vezes pode falar, de que ma
neira se admitirá o encerramento da discussão
de uma determinada emenda, de uma determi
nada matéria. Tudo isso deve constar das normas
de trabalho. Eu, dificilmente, diviljo do brilhante
Deputado José Genoíno. Essa é uma das primei
ras vezes, nesta Constituinte, que eu divirjo de
S. Ex' Mas eu acho que S. EX vai ser o primeiro
a concordar em que todos precisamos de normas
de trabalho. Essa é a expressão que eu até enca-·
minharia à consideração de V. Ex"e do eminente
Relator.

O SR. CONSTITUINTE (AntônioCarlos Konder
Reis) - Permite-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ADOlfO OUVEIRA
Não posso permitir, meu querido colega, porque
estou, justamente, levantando essa questão de
ordem, para que se considere o trabalho do nobre
Constituinte Konder Reis como proposta de nor
mas de trabalho para a Comissão, e o eminente
Relatorvai examinar e decidir afinal, com o apoio,
com a discussão e votação do Plenário desta Co
missão.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Afonso Arinos) - V. Ex
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Eu queria também concordar e até parabenizar
o Deputado Konder Reis, pela iniciativa. Isso na
realidade, traz, finalmente, alguma coisa de obje
tivo para discutirmos nas nossas reuniões. Creio
ser da maior importância. Quero, em princípio,
concordar com toda a brilhante exposição e inter
pretação dó Regimento feita pelo Deputado Nel
son Jobim. Mas entendo que esta proposta, apre
sentada pelo Deputado Konder Reis,não só aque
la das regras do nosso trabalho, mas a de encami
nhar a composição, a forma de como deverá ser
feita a Constituição nas diversas Subcomissões,

no meu entendimento, isto é, de fato, atribuição
da Comissão de Sistematização.

AComissão de Sistematização não tem o poder
de decidir sobre o mérito de nenhuma das ques
tões vindas para cá das diversas Subcomissões,
mas creio que é função dela - e função da maior
importância, e, no final, somos nós efetivamente
que vamos fazer isso, nesta Comissão-aorgani
zação do texto constitucional.

Então, entendo que esta questão é da maior
importância e ela precisaria, s~ a Comissão deci
dir, discutir e aprovar isso e enviar para as Subco
missões, dentro da maior brevidade possível. E
aqui vem a minha questão de ordem. Eu apelaria
para o ilustre Relatordesta Comissão, Constituinte
Bernardo Cabral, que apressasse o encaminha
mento dessas regras, ou que nos baseássemos
até nas próprias regras apresentadas pelo Depu
tado Konder Reis,a fim de termos a posição dessa
titulação, dessa composição, que vai resultar na
nova Constituição do Brasil.

De forma que eu creio ser da maior importância
e, para objetivar, acho que todas as discussões,
de agora para a frente, deveriam se dar em cima
dessa proposta que já existe. Vamos modificá-Ia,
vamos aperfeiçoá-Ia, mas vamos discutir em cima
dela e com a maior brevidade possível. Eu enten
do que isso aqui, esta proposta é uma obrigação
desta Comissão a proposta de distribuir, identi
ficar os títulos, os capítulos, os subtítulos e assim
por diante. Isto deveria ser decidido com a maior
brevidade possível. Portanto, deveriamos acelerar
as nossas reuniões e acelerar o processo de defini
ção d~ nossas regras.

Esta, a questão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(AffonsoArinos) - Muito
obrigado. A Presidência vai conceder a palavra
ao nobre Relator e informa que acolhe o trabalho
do Senador Konder Reis, e encaminha àquele,
a pedido deste, no sentido -de que, no prazo de
10 dias, apresente o seu parecer.

A Presidência quer juntar apenas, um pequeno
esclarecimento; esse problema das resoluções é
dos mais complexos da história do nosso Direito
Constitucional; entra na Constituição de 1891, tra
tando das leis e resoluções. Anteriormente, não
havia referência a isto. Até hoje, não sabemos
o que é resolução. O nosso Regírnento foi apro
vado por resolução. Isto é imitado da Constituição
dos Estados Unidos da América que tem dois
tipos de resolução: Joint ResoIutIon que quer
dizer, a Resolução Conjunta, que o Congresso
Americano toma para efeitos de cerimoniais, para
realizar uma recepção, enflrn, para fazer uma co
memoração qualquer. E uma resolução separada,
das duas Casas, que tem importância muito gran
de, por que não é lei,mas tem resultados impres
sionantes. Apenas para resumir, parou com a
Guerra do Vietnã - uma resolução que não é
conjunta mas votada pelas duas Casas e que ne
gou recursos para que se continuasse aquela
guerra. Daí se vê que lá a coisa é uma e no Brasil,
nunca houve disciplina verdadeira, cónstitucional,
quanto ao que seja a resolução que aparece na
Constituição de 1891, e que vem sendo repetida
automaticamente nos outros textos constitucio
nais, sem que saibamos bem o que é.

Hoje,temos alguns exemplos de resolução, co
mo essa que acaba de ser apresentada pelo sena
dor Konder Reis, e temos o próprio Regimento, _
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que foi adotado por resolução. De maneira que
resolução é tudo aquilo que quisermos que seja,
pois não há defmição Constitucional para isso.
Moto como definição constitucional a prática de
não haver definição constitucional. E, portanto,
depende da importância.

As resoluções apresentadas aqui, hoje, care
cem de importância diante da magna importância
da nossa missão. O meu dever de Presidente é
dizer isto, chamar permanentemente a atenção
sobre isto. A importância da nossa tarefa é muito
maior do que a de qualquer tipo de Resolução
que venha apenas, não sei com que intuito, ani
mar e abrilhantar as discussões do plenário.

O SR. CONSm(JJNTE ALafzlO CAMPOS 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Tem
a palavra pela ordem, o Sr. Vice-Presidente.

O SR. CONSmalNTE ALUfzIo CAMPOS 
O nobre Constituinte Konder Reis apresentou um
projeto de resolução que, na verdade, deveria ter
sido de iniciativa da própria Mesa da Comissão,
disciplinando os trabalhos que teremos de de
sempenhar. A apresentação foi reforçada pela
proposta do Constituinte Adolfo Oliveira, que soli
citou examinássemos o projeto para ser depois
discutido e aprovado em Plenário, conforme a
opinião que fosse proferida, basicamente, pelo
Relator.

Acho que o exame do projeto cabe à própria
Mesa da Comissão de Sistematização, com a as
sistência imprescindível do Relator, para que seja,
então, a proposta submetida à apreciação da Co
missão tão rapidamente quanto possível. Faria
até um apelo ao Relator Bernardo Cabral para
que, juntamente com a Mesa, pudéssemos fazer
essa apresentação na próxima reunião ordinária
da Comissão.

Gostaria que o Relator acordasse com esta pro
posta que estou formulando.

O SR. CONSm(JJNTE (Haroldo Lima) - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma quesão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Haroldo u
ma.

O SR. CONSTIT(JJNTE (Haroldo Lima) 
Acompanhei atento a exposição do Constituinte
Konder Reis e a discussão que a ela se seguiu,
e gostaria de fazer uma observação para não pas
sar, para não deixar de emitir um ponto de vista
que me parece importante. É que a proposta do
Constituinte Konder Reis tem dois aspectos, tem
duas partes ~e naturezas diferentes, diante do que
não me parece correto que devamos dar às duas
partes, de naturezas diferentes, o mesmo tipo de
encaminhamento. Estou de pleno acordo, acho
que o Constituinte Konder Reis ~uda o nosso
trabalho quando aqui apresenta proposta de nor
mas de trabalho, as quais temos que aprovar.

Considero certo o encaminhamento dado pela
Mesa, de remeter essa proposta de normas de
trabalho ao nobre Relator, para que ouvindo as
Lideranças em plenário, enriqueça-as, acrescen
tando novos pontos de que certamente elas ne
cessitarão, para então trazê-Ias a este Plenário,
a esta Comissão e receberem aprovação final;
estou de pleno acordo que é um encaminhamen-

to justo, correto e expedito. Precisamos fazer isso
de maneira rápida, sem precisarmos discutir in
tensamente.

Outra parte da proposta do Constituinte Konder
Reis encerra um problema diferente porque, na
verdade na medida em que se apresenta um arca
bouço de Constituição, já se estão tomando deci
sões de mérito e isto, embora não esteja afastando
a hip6tese de virmos a tomar decisões de mérito
a assumi-Ias, pois teremos de tomar algum dia,
acho que o encaminhamento não pode ser o mes
mo de uma norma de trabalho que deve ser resol
vido de forma expedita. A norma de trabalho deve
ser resolvida de forma expedita, rápida. Já a pro
posta da estrutura que habitualmente terá a Cons
tituição brasileira, ainda que sob a forma de suges
tão inicial, mas que partirá da Comissão de Siste
matização, deverá ser uma sugestão que influen
ciará, sobremaneira, as Comissões e Subcomis
sões, não podendo essa estrutura de Constituição
brasileira ser resolvida de maneira expedita.

Acho que nesse terreno, precisamos refletir,
não devemos passar ao Relator uma proposta
de estrutura em que este apresentará sua opinião
e melhorará, segundo a sua 6ptica, enriquecendo
esse ou aquele aspecto, pondo rapidamente em
votação e a aprovando, ou, pelo menos encami
nhando-a às diversas Comissões e Subcomis
sões.

Então, eu gostaria de encaminhar a V. Ex' essas
ponderações e fazer uma sugestão de encami
nhamento. O encaminhamento ora já feito deve
prevalecer para proposta de normas de trabalho
deve ser encaminhado ao Relator, que deverá ou
vir as Lideranças dos Partidos representados na
Comissão, deverá enriquecer e trazer, o mais rápi
do possível, para decisão final do Plenário, desta
Comissão.

Quanto à proposta de estrutura da Constituição
-sem embargo do Sr. Relator e do Sr. Presidente,
que podiamdar, inclusive, sugestões iniciais sobre
o assunto em apreciação na Comissão de Siste
matização - penso que os nobres Constituintes
terão o direito, ou o dever de examiná-Ia, com
muito cuidado, a olhos vistos. Eu, por exemplo,
teria algumas opiniões a emitir a respeito de al
guns temas aqui postos de maneira ainda não
discutida. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) -APresi
dência agradece a colaboração do Constituinte
Haroldo Lima mas como já havia deliberado en
tregar a matéria ao Relator. S. Ex' oferecerá no
prazo fixado pela Presidência, o seu parecer que
será objeto de discussão, e o Plenário deliberará,
enfim, se tiver que votar qual a escolha que deve
mos fazer. O Relator fica, então, incumbido de
apresentar parecer dentro de 10 dias.

Com a palavra o Sr. Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSmWNTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, às vezes, fico
com a impressão de que o meu' infelizpoder de
comunicação acaba provocando equívocos, por
que não posso supor que haja farisaísmo de al
guns na ocasião em que coloco determinadas
propostas.

Eu propus, e com toda a clareza, a V. Ex' e
a esta egrégia Comissão, dentro especificamente
da atribuição desta Comissão, e como nossos
deveres, que são os de sistematizar e compa-

tibilizar- são duas expressões que o Regimento
Interno consagra como atribuições -, em qual
quer fase do trabalho ou de elaboração desta Co
missão.

Ora, diante dessa função específica que nossa
Comissão tem, coloquei uma preliminar. Era evi
dente que a não-flxaçâo de determinados rumos
ou vetores para os trabalhos da Assembléia, como
um todo, e mais especificamente das Subcomis
sões e das Comissões temáticas, criaria um pro
blema que se pode antever, porque é material,
é concreto e é efetivo, qual seja o da perspectiva
da incompatibilidade absoluta entre propostas
das 24 Comissões, ou das 8 Comissões Temá
ticas. Isso é visível.

Diziaeu, então, não para defender direito desta
Comissão de Sistematização em decidir sobre a
matéria, que era nosso dever, como preliminar
e por uma questão processual, adjetiva, de levar
à Presidência da Assembléia Nacional Constituin
te sugestão, se possível, ou projeto de resolução,
no sentido de que o Plenário da Constituinte, alte
rando o Regimento Interno, estabelecesse dispo
sitivo através do qual fixássemos, pelo menos,
o sistema de Governo. Exemplifiquei dizendo que,
se isso não acontecesse, estaríamos tirando das
Subcomissões o seu real poder de elaboração
e de decisão.

É fácil de se ver o porquê: se uma Subcomissão
que decide sobre os Poderes, seja o Legislativo
ou Executivo, se inclinou pela adoção do princípio
presidencialista, outra Subcomissão se inclina,
por exemplo, a que se cuide da administração
pública ou do servidor público, através do regime
parlamentarista, devem elas ter atribuições das
autoridades, composição da máquina adminis
trativa e tantas outas particularidades que irão en
trar em incompatibilidade.

Poderia enumerar aqui dezenas de Subcomis
sões que se conflitariam, dependendo do sistema.
Por exemplo: a que cuidasse das Relações Exte
riores. Se elas seguissem pelo regime parlamen
tarista misto, haveriam de deixar as atribuições
com o Presidente da República, e não com o
Primeiro-Ministro; se decidissem pelo presiden
cialismo, haveriam de se fixar em outro tipo de
organismo.

Todas as Comissões, enfim, estariam envol
vidas pela possibilidade de se destituir ou não
os Ministros, um Ministro isoladamente, ou o Pri
meiro-Ministro, ou o Gabinete de Ministro, e de
se poderou não destituir até o Presidente da Repú
blíca.Isso é claro, se acontecesse essa incompati
bilidade, ao subir a proposta das Subcomissões
às Comissões e, depois, à nossa Comissão de
Sistematização e, finalmente, ao Plenário, este de
cidindo ao contrário de alguma Subcomissão, a
qual não poderia mais ser ouvida. Todo o trabalho,
todo o esforço, toda a sua proposta teria caído
por terra e ela não poderia nem subsidiar, nem
formular questões alternativas, nem ao menos
substitutivas.

Ora, seria desmerecer essas Subcomissões, se
ria desmerecer a Comissão Temática, seria, na
realidade, nos arrogarmos, nós da Comissão de
Sistematização, o poder original, a forma original
de raciocínio, ao contrário de tudo quanto aqui
se disse. Em verdade, o que desejaria era haurir
no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
para saber qual seria o sistema de Governo. Da
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monarquia ao presidencialismo ou ao parlamen
tarismo ou ao sistema misto, haveria de se fixar,
portanto, o roteiro, o vetor.

É o que eu diria - caminhando junto com
o Presidente - estamos em meio à bruma, só
que o Presidente está sem bússola. Por quê? Nesta
Comissão temos como reivindicar essa bússola
para navegarmos com firmeza, numa rota conhe
cida, ou, pelo menos, com um destino determi
nado.

Sr. Presidente volto à razão. Estão confundido
as pessoas, não estão sustentando o sistema par
lamentarista, ou presidencialista, ou monárquico.
Por isso, estou pretendendo sistematizar, compa
tibilizar,evitar a incompatibilidade, e a função nos
sa é alertar, é adjetivamente criar instrumentos
que evitem essas colisões, que possibilitem um
trabalho tranqüilo, haurindo do Plenário a sua von
tade e colocando na mão das Subcomissões a
elaboração efetiva, dentro do roteiro que se tem
estabelecido.

Assim, Sr. Presidente, volto a insistir que tenho
uma proposição formulada. Na primeira das reu
niões, entendi que o nobre Relator - e S. Ex"
me disse verbalmente - concordava com a for
ma de propositura. Ouvi de V. Ex" Sr. Presidente,
o mesmo, aduzindo ainda que havia conversado
com o Presidente da Assembléia, que concordara,
e que aguardava de V. Ex' a colocação dessas
questões. Depois, para surpresa minha - e tomei
isto público - vio Presidente da Assembléia dizer
que era exatamente contrário àquilo que eu estava
tentando colocar e que me parece uma facilitação,
sem desdouro, sem diminuição de ninguém 
e não pretendo ver o mandato de Presidente flxa
do, nem pretendo impor presidencialismo ou par
lamentarismo - apenas a ordenação dos traba
lhos, a boa sorte e a boa condução dos trabalhos
desta Assembléia. Então, volto a insistir que esta
Comissão precisa solicitar a fíxaçâo desses ru
mos, que sejam dirimidas essas questões funda
mentais, sob pena de nos defrontarmos com uma
incompatibilidade absoluta, que poderá ser um
caos e, na verdade, não teremos como sair dele.

O SR. CONSmUINTE NELSON JOBIM - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDEI'}TE(Afonso Arinos) - Antes
de conceder a palavra a V.Ex" responderia a um
tópico da brilhante oração do Constituinte Gas
tone Righi, apenas quanto a um fato.

Faço questão de precisar que fui à Câmara
dos Deputados, subi à Mesa e falei com o Presi
dente. S. Ex" fala com muita gente, com muitos
Senadores, muitos Deputados e só posso falar
com um PrlSsidente, que é S. Ex". De maneira
que S. Ex" pode não ter se lembrado na hora
que eu coloquei a questão e que S. Ex" me respon
deu: " V.Ex" então pensa quais são esses proble
mas que V.Ex" suscitaria". Depois, verifiquei aqui,
tomando opiniões e ouvindo a média das pessoas
que se manifestavam a respeito, que o assunto
caberia mais ao Presidente da Constituinte do que
a nós aqui, da Comissão de Sistematização.

Esta, a explicação que quero dar ao Constituinte
Gastone Righi.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nel
sonJobim.

O SR. CONSmUINTE NELSON JOBIM - Sr.
Presidente, esta questão da fixação do sistema

de poder foi objeto de ampla discussão e de pare
cer do eminente Relator Egídio Ferreira Uma. e
foi rejeitada na Comissão de Sistema de Organi
zação dos Poderes e Sistema do Govemo.

Portanto, temosjá uma decisão de mérito dessa
Comissão, e nós, da Comissão de Sistematização,
não podemos ser erigidos...

O SR. CONSTIT(fINTE GASTONE RIGHI 
Perdoe-me V. Ex', esta Comissão nem tem essa
atribuição. foi urna absoluta ilegalidade dela, por
que em projeto de Resolução...

u SR.cm13TITG:l'lTENELSONJO!3~M - Sr.
Presidente, peço que me assegure a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
háeapartes, nobre Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSmUINTE GERSON PERES - Sr.
Presidente, a hora não é para os inscritos falarem?
V. Ex' não determinou o horário dos que estão
inscritos e não há um prazo que vai se esgotar
e a reunião vai terminar?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - ,
Sim, está sendo usado. Eu só dizia que em projeto
de resolução...

O SR. CONSmOlNTE GERSON PERES 
Temos o que seguir o roteiro dos inscritos, senão
os inscritos não falarão.

O SR. CONSmUlNTE NELSON JOBIM - Sr.
Presidente, a Mesa da Assembléia remeteu a ma
téria à Comissão de Organização dos Poderes
e Sistema de Governo, e lá foi o foro de julga
mento de decisão desta questão. Não somos, nes
te Plenário da Comissão de Sistematização, o ór
gão recursal das decisões das Comissões Temá
ticas. O eminente Constituinte Gastone Righi sus
tenta com veemência, e quiçá com correção, as
suas preocupações evidentes sobre o problema
dessa compatibilização, das inconveniências des
se processo, e o foro para esta discussão é o
Plenário da Constituinte, e não o desta Comissão.
Não somos órgão recursal de decisões de outras
Comissões Temáticas, como também não somos
foro de decisões ou de discussões de temas da
competência do Plenário da Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o Constituinte João Agripino.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes; apenas
gostaria de salientar alguns aspectos desta ques
tão, que me parece decidida por V. Ex", no que
diz respeito à antecipação de decisões da Comis
são de Sistematização, notadamente no que con
cerne à adoção prévia ou preliminar de um siste
ma de governodentro da Constituinte.

A meu ver, a proposta do Constituinte Gastone
Righi subverte os valores constitucionais desta
própriaAssembléia, porque coloca o carro adiante
dos bois. Entendo, particularmente, que o sistema
de governo é um assunto tão importante e tão
polêmico que a própria realização da eleição para
a constituição desta Assembléia não foi suficiente
para que auscultássemos a opinião pública brasi
leira sobre o sistema de governo que deveriamos
adotar na Constituição. Por isso, filio-me à cor
rente dos que entendem que o sistema de Gover
ne a ser adotado pelo Brasil deveria ser submetido
a uma decisão plebiscitária, e não ser fruto, exclu
sivamente, da decisão desta Assembléia, quanto
mais da Comissão de ,Sistematização.

Vejo inconvenientes de toda ordem na anteci
pação da discussão não só da questão do regime
de sistema de governo como também da fixação
do mandato do Presidente da República. Por
exemplo, se entedêssemos nós, agora, antecipa
damente, de adotar um mandato de 4 anos para
r. Presidente da República, estaria, inexoravelmen
te, aberto o processo sucessório, pois a eleição
se faria no ano que vem, e o Presidente estaria
enfraquecido antes do tempo de conclusão dos
trabalhos da Constituinte. Se adotássemos um
legirne parlamentarista desde já, o Presidente da
República fatalmente estaria também esvaziado,
porque todos saberiam que, a partir da promul
gação da Constituição, ele teria um Prirneiro-Mi
nistro e já não governaria como Presidente abso
luto.

Entendo que estas questões têm que ser discu
tidas tantas vezes quantas o Regimento Interno
dispõe que sejam, até a decisão final do Plenário.
E por duas vezes o Plenário deve manifestar-se
sobre este assunto. Então, pode ser que amanhã
a Subcomissão estipule em 4, 5, ou 6 anos, não
sei, mas que esta Comissão de Sistematização,
compatibilizando a decisão de outra Comissão
que imponha outra duração de mandato, diga
que deve ser de 5; e o Plenário, depois, diga que
deve ser de 6, ou de 4, ou deve terminar com
a promulgação da Carta Constitucional. Tudo isto
são questões - entendo - da competência ex
clusiva de todo o trabalho legislativo de elabo
ração desta Constituição.

Portanto, vejo como precipitada qualquer inicia
tiva de se decidir, antecipadamente, sobre matéria
que será discutida até o fmal dos trabalhos da
Constituição.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado a V. Ex"

Concedo a palavra ao Sr. ConstituinteJosé Lins.

O SR. CONSTITOlNTEJOSÉ UNS -Sr. Presi
dente, gostaria de ser um pouco mais prático.

Lembro-me de que, na primeira reunião ordi
nária desta Comissão, Sr. Relator falou sobre al
guns problemas que lhe parecia importantes se
rem tratados na oportunidade. O primeiro deles
foi com relação à escolha de alguns relatores auxi
liares.

Gostaria de dar minha opinião sobre o assunto,
Sr. Presidente, porque o Regimento trata exata
mente da estrutura das Comissões, da Presidên
cia, das Vice-Presidências, e do Relator.

Estou inteiramente de acordo em que o Relator
disponha do número de auxiliares, de quaIquer
natureza, de que ele necessite, mas seria uma
decisão meramente pessoal de S. Ex" ou da Mesa
da Comissão, de modo nenhum oficial, apenas
oficiosa, porque S. Ex" certamente terá neces
sidade não só de assessoria técnica como, quem
sabe, de auxiliares na análise de conceitos, dos
quais S. Ex" não vai muitas vezes poder fugir.
Admitamos, por exemplo, o caso em que todas
as Comissões ou várias Comissões encaminhem
assuntos contraditórios e que não possam ser
compaííbílíaedos, Nem por isso o parecer do Rela
tor teria que apresentar alguma decisão para sub
meter à Comissão.

Sr. Presidente, sobre este ponto, o Relator e
a Mesa desta Comissão deveriam ficar inteira
mente à vontade, como lhes permiteo Regimento,
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para se estruturarem de modo a cumprir o seu
papel, e até requerendo da Presidência da Assem
bléia Nacional Constituinte o número de asses
sores de qualquer natureza de que a Mesa preci
sar. É assunto que tem interessado, também às
Comissões e às Subcomissões, que aliás, estão
desassistidas neste ponto.

O segundo assunto, Sr. Presidente, se refere
a outro problema que foi tratado inicialmente na
nossa primeira reunião, assunto que interessa
profundamente a nós todos da Comissão de Sis
tematização e diz respeito ao acompanhamento
do trabalho das outras Comissões. Deveria ser
um acompanhamento sem interferência,no sen
tido de que fôssemos tomando conhecimento das
idéias e da evolução dos assuntos, dos estudos,
dos debates nessas Comissões, sem qualquer ve
leidade de interferência.

Este assunto poderia ser objeto de uma reu
nião, como lembrei da última vez, entre a Presi
dência ou a Mesa desta Comissão e as Mesas
das outras Comissões e Subcomissões, e esta
Comissão estaria livreno sentido de designar os
seus membros ou não, para acompanhar deter
minado assunto.

É um assunto importante, mas de ordem inter
na, inclusiveda Mesa e de interesse imediato da
Presidência e do próprio Relator.

O terceiro assunto, Sr. Presidente, é que esta
Comissão não pode cercear o debate sob qual
quer aspecto. Temos o direito de debater os as
suntos que são de ordem regimental ou não, ape
nas com o cuidado de encaminhar as dúvidas
da Comissão e as soluções que ela procurar e
encontrar, através dos caminhos corretos.

Darei apenas dois exemplos, que têm tomado
a atenção desta Comissão durante grande parte
do nosso tempo, questões regimentais, como a
questão da composição numérica das Comissões
ou desta Comissão: 93, 89, o problema existe
não só nesta, como em outras comissões.

Asugestão que dei anteriormente foino sentido
de que cada Comissão, inclusiveesta, deve procu
rar,junto à Presidência da Assembléia,que ouvirá
naturalmente as lideranças e tentará repor a esta
bilidadenumérica das Comissões, dentro dos ter
mos regimentais; se não for possível, que seja
reanalisado o Regimento, para que as diversas
correntes de opinião, até partidárias que aqui exis
tem, possam acomodar-se, já não por um enten
dimento pessoal, e sim, quem sabe, até através
de uma análise a níveldo Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.

Outro problema, também extra-regimental, é
a questão se devemos ou não antecipar a posição
da Assembléia Nacional Constituintesobre certos
temas. Por exemplo, o caso de saber-se se seria
conveniente uma defmição - e só pode ser, evi
dentemente, pelo Plenário- quanto a se deveria
este decidir sobre a questão de adoção do regime
parlamentar, do regime monárquico ou de qual
quer outro regime. Evidentemente, assunto desta
natureza nem cabe a esta Comissão, nem cabe
à Comissão da Organiu(ção dos Poderes e Siste
mas de Govemo mesmo porque, Sr. Presidente,
pelo Regimento- e até foium ponto estabelecido
no Regimento Interno, ou nas Normas Internas
de trabalho da Comissão que presido - nenhuma
decisão, nenhuma votação de matéria constitu
cional está sendo lavada a cabo nas Comissões,

nem nas Subcomissões, e não o será antes que
o Relator apresente seu parecer.

Ora, se nem a Subcomissão pode deliberar so
bre matéria dela mesma, no momento, senão de
pois que o Relator apresentar seu parecer, ai é
que começaria o trabalho de votação, como a
Subcomissão seria alçada, a priorl, para dar pare
cer sobre esta magna questão. Não cabe, aqui,
uma correlação com a Comissão de Constituição
e Justiça do Senado ou da Câmara, as quais se
ouve antes de se tomar uma decisão e, às vezes
até, de se levar ao Plenário.

Finalmente, Sr. Presidente, um outro problema
importante é a questão da ordenação dos nossos
trabalhos. Eu estou de acordo que a Comissão
tenha uma norma intema de trabalho e deve, evi
dentemente, obedecer ao Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte e complementá-lo na
quilo que for necessário.

Discordo, também, do ponto de vista de que
nesse documento, seja cerceado qualquer direito
nato do Relator. É o caso, por exemplo, de se
votar aqui a estrutura de capítulos e seções da
futura Constituição. Evidentemente, este é um
problema que vai ser tratado, quem sabe até a
níveldo relatório apresentado, pelo próprio Rela
tor. Acho que não devemos cercear, de modo
algum, o trabalho do Relator,que, afinalde contas,
tem a obrigação, tem o direito que lhe é dado
pelo Regimento.

Sou, portanto, de opinião no sentido de que
a Comissão tente estruturar o seu trabalho, desde
a maneira como deva acompanhar os trabalhos
das Subcomissões e das Comissões, de um modo
democrático, sem interferir no trabalho destas,
como na questão de se organizar um sistema
de apoio, com vistas não só à Mesa desta Comis
são, mas a cada um de nós Membros desta, tal
como V. Ex" o fez na reunião anterior, quando
solicitou, à Constituinte Sandra Cavalcanti, que
analisasse a questão do uso da informática.

Sr. Presidente, vamos ter muito o que debater,
e essa fase inicialdevia ser realmente no sentido
de estruturar esta Comissão para bem cumprir
o seu papel, com simplicidade. Sabemos muito
bem qual a nossa missão, mas o trabalho que
vem, adiante, é realmente muito sério, não vai
ser fácil. Muitas vezes o nosso trabalho vai ser
confundido, não com aquele que muitos esperam
de nós - que é o de simples compatibilizadores,
apreciadores, sistematizadores-,mas até naque
le de entrar no mérito das questões, que não vão
ser fáceis de serem ultrapassadas.

Mas, a minha sugestão, Sr. Presidente, é que
nós voltássemos a separar exatamente aqueles
temas que são do interesse da ordem interna da
Comissão, que é o que deve ser o seu trabalho
sistematizado.E que a Mesa tentasse encaminhar,
seja através de um diálogo com as outras Comis
sões, seja através de um diálogo com a Presi
dência da Assembléia, essas questões que nós
debatemos aqui, perdendo bastante tempo, e que
são impossíveis de serem aqui, resolvidas. Era
SÓ,Sr. Presidente. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (AfonsoArinos)- Muito
obrigado a V.Ex" O Presidente ouvirá as palavras
do Vice!Presidente, e do Relator,para que possa
mos atender às judiciosas observações de S. Ex",
que serão tomadas, por termo, na ata e da qual
nós tomaremos conhecimento mais demorado,

quando tivermos produzido em ata as observa
ções de S. Ex'"Muitoobrigado.

Agora tem a palavra o Constituinte Lysâneas
Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, no en
contro que tivemos com o Presidente da Repú
blica, ele nos disse que um dos fatos mais mar
cantes nesta Assembléia NacionalConstituintese
ria, possivelmente, a presença de uma determi
nada bancada de religiosos-evangélicos.Eu pon
derei a Sua Excelência que o fato mais marcante
desta Constituinte,como das outras que a antece
deram, era a ausência do povo na participação
de sua elaboração. E até solicitamos a Sua Exce
lência que corrigisse um pouco essa ausência,
permitindo que os trabalhadores participassem
dos órgãos de decisão, como o Conselho Mone
tário Nacional.

Sr. Presidente, faço essa observação e conto,
aos Srs. e Sras. Constituintes, um episódio que
aconteceu recentemente no Paraná, quando fo
mos lá, talvezaté interpretando de uma maneira
um pouco despreocupada a rigidez da lei; nós
estamos levando nossa Subcomissão a ouvir os
vários segmentos da sociedade, a respeito das
propostas e daquilo que realmente vai afel:llr e
modificar as suas vidas. Em determinado mo
mento um dos presentes à reunião propôs que
fosse concedida a cidadania aos índios. Curiosa
mente, felizmente para nós, passou por aquela
reunião, que estávamos realizando, um índio da
tribo dos Terenas, dos Caioás, e ele disse que
aquela proposição, feita com excelentes propó
sitos, na verdade, poderia significaraté a extinção
da sua etnia e da sua tribo.

Isso mostra, Sr. Presidente, que a preocupação
do ilustreConstituinte NelsonJobim ainda é uma
questão pendente, data venta da opinião do ilus
tre Presidente desta Comissão de Sistematização.

A proposta do Constituinte Konder Reis é uma
questão, a meu ver, adjetiva, e não teria maior
relevância,mas o itinerârioe a preocupação traça
da pelo Constituinte Nelson Jobim não é apenas
uma questão irrelevante,não é apenas uma sim
ples repetição daquilo que estã estabelecido de
uma maneira muito clara no art, 19, e nós quase
que começamos a discutir aqui, Sr. Presidente,
a questão: qual é o sistema que iríamos adotar
preliminarmente?

Há pouco tempo, em uma das Comissões, foi
discutida até a questão do mandato do Presidente
da República.Ora, se o Ministrodo Exércitopode
discutir esse assunto, nós achamos humildemen
te que também teriamos esse direito. Mas não
é isso de que se trata, Sr. Presidente. Trata-se
é de que o art. 19 do Regimento fala, evidente
mente, da compatibilização, exaustiva e compe
tentemente examinada pelo Constituinte Nelson
Jobim.

Mas, o § 2" do art. 19, Sr. Presidente, reza o
seguinte: "Ao anteprojeto poderão ser apresen
tadas emendas nos cinco dias que se seguirem
à distribuição dos avulsos e que serão destinadas
à sua discussão", E e essa parte final, Sr. Presi
dente -, "circunscritas essas emendas à adequa
ção do trabalho apresentado com os anteprojetos
ou uso da Comissão". Circunscritas, limitadas as
emendas àquilo que foi decidido pelas Comis
sões. E por quê?
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V. Ex' sabe o que se travou na Assembléia,
quando da feitura do Regimento. E, diga-se de
passagem, Sr. Presidente, o mais duro, o mais
autoritário dos Regimentos já feitos para a elabo
ração das Constituições brasileiras - e V. Ex"
tem experiência disso. Lembra-se V. Ex" de que,
na Constituição de 1946, estava escrito lá que
os parlamentares seriam protegidos nos atos e
no exercício de seus mandatos.

Pois nem este-dispositivo, Sr. Presidente, havia
sido acolhido na proposta original do orador. Tive
que fazer uma emenda, que felizmente foi apro
vada, introduzindo os artigos primeiro e segundo,
porque o Sr. Relator, não se sabe por quais razões,
pulou para o art. 3°, daí resultando um Regimento
rigido, autoritário e contrário aos interesses dos
novos tempos, que exigem, naturalmente, numa
Constituição, um Regimento mais flexível, que
proporcione se tenha mais anseios, com as ante
nas ligadas nas aspirações e nas prioridades do
povo.

Fez V.Ex" muito bem um apelo, para que tivés
semos aqui uma compreensão e um ato de conci
liação permanente, com respeito a essas diver
gências. E o que está sendo desrespeitado, Sr.
Presidente - se formos adotar aqui poderes não
regimentais, poderes não concedidos, poderes
não circunscritos, de acordo com o art. 19, sobre
delegação conferida a esta Comissão - não é
apenas a opinião de um ou outro parlamentar,
e sim a tênue e débil possibilidade de uma partici
pação popular.

Este é o aspecto mais grave que estamos en
frentando, os novos tempos o exigem.

Dír-se-á, Sr. Presidente, que esta vontade popu
lar é imperfeita - e é. Dír-se-á, Sr. Presidente,
que o povo não detém a verdade absoluta 
isto é verdade. Masos novos tempos exigem que,
para se fazer uma Constituição mais justa e equâ
nime - uma vez que os intelectuais, os soci61o
gos, os políticos, os parlamentares e, sobretudo,
os ditadores, foram incapazes de apresentar uma
legislação que pudesse resolver as contradições
da sociedade brasileira -, chegou o momento
oportuno de introduzir este elemento novo, que
é a vontade popular, imperfeita, manifestada de
uma maneira ainda inadequada, mas que tem
de ser auscultada por esta Constituinte. De ma
neira que, Sr. Presidente, acho que estamos com
uma situação pendente: e que esta Comissão de
Sistematização respeite integralmente a sua mis
são. Isto já foi objeto de muitas discussões. E,
Sr. Presidente, recentemente, quando introduzi
aquele dispositivo no Regimento da Constituinte,
que não permitia que os Constituintes fossem
desrespeitados, parece que houve até um exage
ro, mas nos esquecemos de que temos o Art.
32 na Constituição vigente, que permite que uma
manifestação simples de um procurador faça
com que esses direitos possam ser eliminados.

Mas, Sr. Presidente, tínhamos tanta razão que,
pouco tempo depois, a soberania desta Assem
bléia foi mostrada, por uma revista, numa foto
grafia humilhante em que um militar chutava os
fundilhos de UÍn Parlamentar. E não aconteceu
nada, Sr. Presidente. Naquele mesmo dia, o Se
cretário de Segurança do Distrito Federal foi para
as televisões e proclamou alto e bom som, que
a ação da Polfcia teria sido brilhante, e que portan
to, aquele pontapé - nos fundilhos, não de um

Parlamentar, mas da própria soberania da Assem
bléia Nacional Constituinte - tinha sido uma ação
adequada, pertinente, um ato legítimo da auto
ridade.

Sr. Presidente, essa é a preocupação que eu
queria deixar com V. Ex", que tem experiência,
é um homem culto.

Mas estamos chamando a atenção desta As
sembléia Nacional Constituinte para o fato de que
os tempos são outros. A cultura, a inteligência,
a capacidade dos Constituintes tem que ser per
meada através de uma ação conjunta com setores
populares. Esse é que é o elemento novo; não
é mais o brilho, não é mais a inteligência apenas
que devem contar, que têm uma contribuição
importantíssima a dar, mas é tentar que esta As
sembléia Nacional Constituinte - e V.Ex" poderá
ser um elemento decisivo nessa condução -,
que essas decisões que nós tomemos, sejam per
meadas por aquela perspectiva do povo margina
lizado do processo político. Há muito tempo, Sr.
Presidente, neste País, se acredita que o povo
não tem consciência, não tem capacidade moral
e política para ser objeto do processo.

Vimos agora, Sr. Presidente, quanto se utilizou,
nos últimos 22 anos, do mais violento arsenal
que a História deste País conhece, em que o Poder
Executivo absorveu todas as funções que eram
do Legislativo e até do próprio Judiciário, quando
um companheiro ilustre de V. Ex' jogou a toga
em cima da Bancada do Supremo Tribunal Fede
ral, tal era a ambição, a ansiedade de assumir
todos os Poderes desta República. Então, com
homens brilhantes, economistas brilhantes, obje
tivos e capazes mas inescrupulosos, se conduziu
este País a este estado em que estamos.

Ora, Sr. Presidente, seria o momento não ape
nas de conciliação, mas de humildade, para per
mitir que o grande ausente comece a participar
do processo político. E se V. Ex" achar que não
está pendente a questão proposta pelo Consti
tuinte Nelson Jobim, poderemos permitir à seme
lhança do que quase foi adotado no Regimento
Interno, que a vontade popular - repito - de
maneira débil e frágil, poderá manifestar-se atra
vés das Comissões, através até dessas audiências.

Sr. Presidente, estamos violando a lei, quando
não levamos a nossa Comissão a ouvir o povo
pelo Brasil afora. O art. 1° é muito claro, quando
diz que "as sessões da Assembléia serão realiza
das no recinto do Congresso Nacional, em Brasí
lia, salvo motivo de força maior". Para nós, Sr.
Presidente, a ausência do povo é motivo de força
maior, mas é uma interpretação quase que con
trária à literalidade da lei.

Então, Sr. Presidente, acho que entre a proposta
adjetiva ao Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis e a proposta substantiva, uma preocupação
legrtima do Constituinte Nelson Jobim, temos que
fazer hoje uma opção aqui, temos que nos cir
cunscrever - segundo o termo claro deste Regi
mento, que já é demasiadamente duro e autori
tário -, para tentar auscultar através dessas Sub
comissões que estão realizando audiências públi
cas, que estão realizando um exaustivo trabalho
dentro da ditadura do tempo. E quanto mais o
Presidente da Assembléia exige que o tempo seja
cumprido, menor será a participação popular.

Assim, Sr. Presidente, o apelo que faço a V.
Ex" é, primeiro, que obedeçamos a essa lei. Este
Regimento já teve dois meses de discussão e,

agora, não pode ser descumprido elastecendo
os prazos para que o eminente Relator tenha uma
liberdade que não lhe foi concedida pelo Regi
mento da Assembléia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado a V.Ex"

O Constituinte Lysâneas Maciel, em brilhante
intervenção, colocou um problema clássico da
politologia, que é o paralelismo ou a contradição
entre representação e participação. Esse é um
assunto que está incerto em todos os estudos
teóricos nos quais S. Ex" é um versado.

O Brasil avançou muito no que diz respeito
à participação. No Império, tínhamos o voto do
analfabeto. As instruções do Patriarca José Boni
fácio sobre eleição consigna até a maneira de
os analfabetos votarem. Depois, entramos numa
outra direção sobre representação política e ado
tamos o critério do voto do analfabeto. Mas já
voltamos atrás. Não foi culpa da Assembléia Na
cional Constituinte, nem da nossa Comissão de
Sistematização, que a inscrição dos alfabetizado
no quadro dos eleitores tivesse sido insuficiente.
Isto dependeu de várias circunstâncias históricas,
inclusive de tempo, de aquisição, por parte deles,
de uma noção, de uma consciência dessa respon
sabilidade que não cabe a nós, Constituintes, fa
zer, mas, sim aos grandes sistemas de divulgação,
sobretudo a televisão, que não atuou de maneira
a captar as verdadeiras intenções dessa modifi
cação. Mas, passamos do voto do analfabeto, que
no Império foi suprimido e só na República, na
Constituição de 1891, foi que se exigiu o voto
do alfabetizado. N6s voltamos ao voto do analfa
beto. Fizemos uma eleição com quase 70 milhões
de brasileiros, e não podemos nos esquecer de
que a representação que aqui se encontra, na
Assembléia Nacional Constituinte, é originária de
quase 70 milhões de votos. Isso é qualquer coisa
que embute na realidade sócio-histórica do País,
neste momento, as intenções alevantadas de V.
Ex"

Somos vizinhos: V. Ex" é de Patos e eu sou
de Paracatu.

Estamos muito longe, um do outro? Não! Esta
mos, em vários momentos, aproximados até geo
graficamente. Admiro a pertinácia de V.Ex", mas
peço que a sua crítica seja mais realista, que ela
se componha mais com a evolução tranqúila que
vem tendo a sociedade brasileira. E isso tem acon
tecido aos nossos olhos. A participação de 70
milhões de eleitores é extraordinária; o segundo
eleitorado livre do mundo é o brasileiro. Isso se
chama participação através do voto. Não deve
mos esquecer que a representação tem raízes
também participativas.

Da minha parte, na pequena, na modestíssima
posição no quadro geral da evolução atual do
Brasil que pode ocupar o Presidente de uma Co
missão da Constituinte, V. Ex" pode estar certo
que sou um liberal e, como tal, compreendendo
todas as formas de liberdade, exceto aquela que
quer excluir do gozo desta faculdade, a liberdade
dos outros. Então, aí é que começam as divergên
cias. Sou um liberal e, por conseqüência, com
uma tradição liberal, acolho todas aquelas mani
festações que tiverem a maioria dos órgãos deci
sórios na representação, para colher todas as su
gestões desse tipo.
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Peço-lhe desculpas. Admirei muito o que V.
Ex" disse, mas não acho que isso comprometa
a nossa siginificação histórica de que somos re
presentantes de 70 milhões de brasileiros.Arepre
sentação aqui é participação. Não podemos es
quecer isso, que constitui um orgulho, uma glória
para nós, uma esperança para o futuro.

Muito obrigado a V.Ex".
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ger

son Peres.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, recebi um expediente que no final,
diz:"vinte horas, com a seguinte pauta: continua
ção das discussões para definir o programa de
trabalho."

O eminente Constituinte Antônio Carlos Konder
Reisapresentou um trabalho que pretende regular
administrativamente as nossas atividades inter
nas; o Constituinte José Genoíno quis inicialmen
te contestar, invocando o Regimento. Datavenia,
respeitando aqui o meu eminente companheiro,
S. Ex"não pode anular essa iniciativa regimen
talmente, mesmo porque o próprio Regimento,
no art. n° 21, estabelece que cada comissão fará
a distribuição de seu trabalho, e marcará prazo
para a duração dos debates. E o ilustre Consti
tuinte Konder, naturalmente inspirado por essa
norma regimental, apresentou um trabalho que
vai marcar a distribuição das nossas atividades
e os prazos dos nossos debates. Acho apenas
que no trabalho do nobre e eminente Constituinte
Konder Reis, não deveria constar a sistematização
dos títulos, capítulos ou seções, porque não se
tratade uma resolução. Trata-se de uma sugestão
à Constituinte, porque só o Plenário poderá deter
minar qual será a feição desta Carta política. É
o Plenário quem vai dizer quantos títulos, quantas.
seções e quantos capítulos terá a Constituição.
O Plenário poderá até modificar o que está dispos
to no Regimento.

Parece-me que essa parte deveria ser abando
nada pelo eminente Relator e aproveitado, tanto
quanto possível, o trabalho do eminente colega,
que chegou em boa hora, embora eu saiba que
o nosso brilhante Relator já estava a caminho
dessa solução.

A segunda parte - não participei da primeira
reunião - é a que se refere à necessidade da
definição do sistema de governo a ser adotado.
Acho que toda e qualquer iniciativapor parte da
nossa Comissão é desnecessária. Não devemos
nem nos preocupar com isso. Estaremos até in
fringindo o Regimento se adotarmos qualquer
preliminar nesse sentido. Temos é que esperar
escoar das Comissões todo o trabalho para as
mãos do Relator porque, segundo as conside
rações do próprio Regimento, os trabalhos não
podem virespecíficos, isolados, apenas para decí-:
são da maioria. Terá que vir também o pensa
mento da minoria, no bojo da decisão, através
dos relatores, para esta Comissão.

AComissão Temática, que trata da organização
do sistema de governo, poderá optar pelo sistema
parlamentarista e depois que ela optar é que va
mos, então, sistematizar os trabalhos. E esta Co
missão tem poderes, embora eu me tenha insur
gido contra eles, de emendar e até de apresentar
substitutivo ao Plenário. De que forma temos es
ses poderes? Parece-me que temos que esperar
a decisão das Subcomissões. Se a Subcomissão

de Sistema de Governo determinar que a opinião
da maioria é o parlamentarismo, nesse momento
o Relator, por certo, irá procurar todos os meios
e modos de incluiresta opinião, para ser discutida,
na Constituição, dentro da linha do sistema de
governo parlamentarista. Se vier uma proposta
presidencialista, então, teremos a linha presiden
cialista. Se vier semipresidencialista, como prevê
o notável trabalho da Comissão presidida pelo
nosso eminente Presidente Afonso Arinos, então
iremos nessa linha de raciocínio. Se vier semi
parlamentarista, caminharemos por esse sistema.
De forma que não podemos e não temos nenhu
ma atribuição de, preliminarmente, levantarmos
essas teses. Vamos adotar o sistema de governo
tal. Para isso teríamos que convocar a Assembléia
Nacional Constituinte, para votar em Plenário esta
decisão, e isto poderia perturbar a normalidade
dos trabalhos da Constituinte, criar uma inversão 
de nossas atividades e atropelar o prazo, o crono
grama preestabelecido e muito bem montado,
para que possamos, no dia 15 de novembro, legar
a Carta Política ao nosso País. Este é meu ponto
de vista.

O outro aspecto, Sr. Presidente, é sobre o fato
de o Presidente Ulysses Guimarães estar queren
do urgência para este trabalho. Acho que a opi
nião do Presidente Ulysses Guimarães é respei
tável,mas parece-me que S. Ex"tem que se cingir,
tem que se curvar diante do cronograma que
estã estabelecido no Regimento Interno.

A organização dos trabalhos pareceu-me uma
feliz idéia. Concordo plenamente em que não há
nenhuma interferência dos membros desta Co
missão, mas se pudéssemos nos organizar em
pequenos grupos, para que cada um de nós pu
désse participar, assistir e ouvir os debates das
demais Subcomissões, isso, para nós, até seria
mais salutar, pois levaria a nos elucidarmos, a
trazermos subsídios, com vistas a uma discussão
mais responsável dos temas que virão dessas Co
missões para cá. Desta maneira também ajudaría
mos o nosso próprio Relator no seu trabalho.
Acho que é valido.

A informação do Sr. Relator, Constituinte Ber
nardo Cabral, convidando os Constituintes para
auxiliá-los, acho válida. Deve ser uma iniciativa
de S. Ex', própria, não deve ser formal. Acredito
que S. Ex"pela própria natureza da sua formação
jurídica, da sua formação política,ouvirá os com
panheiros. Aliás, o nobre Relator passando pelos
corredores, até mesmo no plenário, tem recebido
sugestões e pontos de vista, e isto em tudo o
ajudará. Apesar de S. Ex"proceder de uma ma
neira mais formal, eu daria uma sugestão: que
S. Ex" não convocasse só membros do seu Parti
do, mas também convocasse membros de outros
Partidos Políticos para ajudá-lo, para temperar o
seu relatório. Porque assim me pareceria, a im
prensa está aí muito aberta, e poderia depois ex
plorar contra S. Ex", que o relatório dos trabalhos
temáticos saíram e foram elaborados só por uma
minibancada do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro. E não ficaria bem para o Brasil
ter uma Constituição elaborada somente pela
Bancada do Partido majoritário, e sim, por todos
os partidos políticos e demais segmentos da so
ciedade.

Outra proposta é a transferência de local. Isso
não tem muita importância. E, finalmente, a desig-

nação desta brilhante colega e companheira, que
também foi oportuna, feita pelo nosso Presidente.

As minhas considerações eram estas, nesta pri
meira reunião. Para concluir, Sr. Presidente, acho
que a nossa Comissão deverá realmente conti
nuar a reunir-se para debater, para discutir e ouvir
esses brilhantes pensamentos colocados aqui por
eminentes colegas, como os nobres Constituintes
Nelson Jobim, Lysâneas Maciel, Valdemir Andra
de, Haroldo Lima, as considerações sempres fei
tas intermediando o discurso do nosso Presidente.
Isso tudo é muito salutar. Mas, o fato é que os
trabalhos desta Comissão, em matérias de mérito,
em matérias de debate e em matérias de conside
ração, só serão iniciados no dia 15 de junho. É
aí que nós começaremos a operacionalizar a feitu
ra da futura Carta Política, porque foi assim que
decldímos em plenário, por um Regimento. Toda
e qualquer medida contrária a essas normas tra
çadas no Regimento, parece-me que nos levam
a incorrer num erro, num pecado venial, condu
zindo atropelos ao trabalho da Constituição. E,
neste período, por certo, o Relator terá tempo
de ouvir os Relatores das Subcomissões e das
demais Comissões e já se inteirando do grande
e profundo trabalho em que se vai debruçar para
poder brindar-vos com um relatório completo s0

bre a futura Carta Poíítíca, Suas responsabilidades
são muito grandes e, por certo, a S. Ex" cabe
essa tarefa ingente.

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer, nesta
reunião.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Gos
taria de fazer uma pequena solicitação, que nós
terminássemos às 11 horas. Já são 10 horas e
30 minutos e vou procurar seguir mais a norma
de reduzir as intervenções para aqueles limites
que foram determinados pela própria Comissão,
em reunião anterior.Nada l:Ie restrito, mas menos
flexível.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO 
Vou falar dois minutos, Sr. Presidente.

Nós batalhamos, foi uma vitóriaimportante não
haver a Grande Comissão. A Comissão de Siste
matização reúne-se e quer ser a Grande Comis
são. A Comissão de Sistematização não tem que
estar fazendo reuniões, Sr. Presidente. A coisa
mais importante que está acontecendo hoje nesta
Assembléia é o debate, e debate de alto nível.
São as audiências públicas, é a atividade eferves
cente, rica, que está acontecendo nas Subcomis
sões e, depois, nas Comissões. O que tem que
ser feito agora é o nobre Relator Bernardo Cabral
andar por essas Subcomissões, conversar com
esses Relatores, assistir a esses debates, sentir
onde estão nascendo as propostas da Constitui
ção. É esse pulsar que não podeser desconhecido
da Comissão de Sistematização. E maioria dos
membros da Comissão de Sistematização são su
plentes. Vamos para as Subcomissões, vamos tra
balhar lá, deixar de fazer reuniões da Comissão
de Sistematização, com muita freqüência. A partir
do dia 15 de junho, aí sim, a Comissão de Siste
matização vai estar na plenitude de suas funções,
conforme reza o Regimento Intemo. Até lá, Sr.
Presidente, insistir em muita reunião é ficar aqui
fazendo uma espécie de miniplenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. Portanto, faço aqui
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a seguinte sugestão: que o Relator circule em
todas as Subcomissões para sentir o debate rico
que está acontecendo, para que possamos pro
gramar as reuniões bem espaçadas. Não tem sen
tido fazer-se reunião para discutir o óbvio.

Esta é a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V.Ex".

O SR. CONSTIT{JJNTE AGASSIZ AI..MEIDA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex"
tem a palavra.

O SR. AGASSIZ ALMEIDA - Quero levantar
aqui aos Constituintes um ponto da proposta que
hoje estamos debatendo. Umdos pontos que nos
está preocupando, Sr. Presidente, é o que diz res
peito à indução de um processo político na distri
buição da matéria. Aqui, na página 5, vemos:

"00 Poder Executivo - A distribuição da
matéria do Presidente da República, as atri
buições do Presidente da República, da res
ponsabilidade do Presidente da República..."

Enfim, há um processo político de indução às
demais Comissões. Se partimos desse raciocínio
de que essa matéria tem caráter meramente de
titularização e distribuição das seções e dos títulos,
do roteiro de trabalho da Comissão de Sistema
tização, estamos criando, por um processo indu
tivo polftico, uma forma de conduzir as demais
Comissões e Subcomissões a uma decisão de
um sistema de Governo.

Quero ressaltar aqui que se foJja, eminente
mente, de forma regimental, um processo de in
duzir politicamente as demais Subcomissões e
Comissões Temáticas. ,

Era este ponto, Sr. Presidente, que queria deixar
ressalvado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V. Ex' será tomada em consideração
a sua observaçêo,

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou
lembrar a V.Ex" uma coisa: gosto muito de Histó
ria Parlamentar. O velho Prudente de Moraes,
quando estava presidindo a Assembléia Nacional
Constituinte, a Primeira da República, surgiram
questões de ordem em que disse: "Tenho a maior
admiração pelo nobre Constituinte, mas sei até
que ponto esta questão visa à ordem ou ao con
trário da ordem."

V. Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTEHAROLDOUMA-Pre
tendo contribuir para a ordem dos trabalhos, Sr.
Presidente. É precisamente por isso que queria
referir-me a um item que foi distribuído a respeito
da pauta desta reunião, o item n° 2, que diz, em
determinado instante, sobre a necessidade de or
ganização de grupos de trabalho dentro da Co
missão para acompanhar as atividades das co
missões Temáticas.

Acho, Sr. Presidente, que está havendo uma
preocupação no seio desta Comissão de Sistema
tização. Na reunião anterior, e nessa também, isso

se revelou, isto é, uma preocupação com a ativi
dade da Comissão neste período que vai até mea
dos de junho e, também, uma preocupação com
relação à objetividade dos nossos trabalhos, a
ponte de Constituinte José Genoíno levantar a
idéia de se fazerem poucas reuniões porque.justa
mente, não estamos sentindo muito bem a objeti
vidade dos trabalhos, e que a nossa Comissão,
nesta primeira fase de trabalhos, contribua para
o processo de elaboração.

Na verdade, existe, na Casa, um processo fe
cundo de discussão nas Subcomissões e nas Co
missões. Mas diversos Constituintes são Membros
desta Comissão de Sistematização e não são
membros titulares, e, às vezes, nem suplentes,
de outras comissões. Então está posto o proble
ma para uma dezena de Constituintes, de como
sendo Membro da Comissão de Sistematização,
participar de forma oficial dos trabalhos que estão
se desenvolvendo nas demais Comissões e Sub
comissões.

Dai a minha questão de ordem no sentido de
pleitear que os nobres Presidente e Relator tomem
medidas para encaminhar uma divisão de grupos
de trabalhos desta Comissão, para acompanhar
as atividades das Comissões Temáticas a um pra
zo curto e não daqui a dez dias, quando ficou
previsto ao nobre Relator apresentar-nos uma opi
nião a respeito do trabalho previamente apresen
tado. S6 que daqui a dez dias muita coisa já se
deu, e a divisão dos Membros desta Comissão
em grupos que acompanhariam os trabalhos das
demais Comissões e Subcomissões Temáticas,
em nome desta Comissão, teriam responsabili
dade de sintonizar-se com o debate que está em
curso e de trazer esse debate aqui para dentro
da Comissão de Sistematização, no momento
adequado. Que isso fosse feito num prazo curto.
É neste sentido que encaminho esta proposta
a V. Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Enca
minho sua proposta ao Relator para que ele me
dite sobre isso e verifique como funcionarão esses
grupos de observação.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nel
son Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, nesta altura dos nossos traba
lhos, quando poucos são os que restam nesta
Comissão, apenas quero louvar a esplêndida ju
ventude de V.Ex", que está conduzindo os debates
aqui travados com a mesma maleabilidade, com
a mesma competência, com o mesmo bom hu
mor que só os anos dão ao antigo Líder da UDN,
nosso companheiro nos debates na Câmara dos
Deputados.

Sr. Presidente, os assuntos que eu ia tratar já
foram aqui referidos e só ocupei jl tribuna para
louvar em V.Ex'pjuventude que demonstra nesta
Casa, dando um exemplo aos mais moços de
que o seu alto espírito público e os interesses
da Pátria convocam a sua presença, a sua inteli
gência e a sua capacidade de trabalho.

Era o que tinha a dizer. Obrigado. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Gos
taria apenas de observar que, entre sensibilizado
e emocionado, prefiro optar com a segunda alter
nativa. Fiquei emocionado com as palavras de

Nelson Carneiro, que está querendo, também,
elogiando a minha juventude, fazer-me lembrar
que tenho três anos a mais do que ele. Fomos
companheiros de mocidade, conheci-o quando
ele vinha das lutas da Bahia, como jornalista, e
n6s o acompanhamos pela vida inteira. Fui muito
mal recebido pelo meu Partido, peço desculpas
aos correligionários que estiverem presentes, no
dia em que disse publicamente que Nelson e eu
estávamos sendo votados juntos; então o PFL
achou que isso era um desaforo porque o Nelson
é do PMDB, e eu disse: "Mas nós fomos votados
juntos, no Rio de Janeiro, nós fomos votados jun
tos, os eleitores votaram nele, ele naturalmente
teve mais votos do que eu, mas nós fomos vota
dos juntos." Isso explica então as palavras dele.
Muito obrigado, Nelson Cameiro.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Milton
Reis.

O SR. CONSTIT{JJNTE MILTONREIS-Agra
deço a V. Ex" esta oportunidade, porque achei
que precisaria não contestar aqui ajudiciosa expo
sição feita pelo Constituinte e constitucionalista
Nelson Jobim. Porém desejo oferecer alguns re
paros a ela, não quanto ao roteiro, não quanto
ao conteúdo, mas sim quanto às considerações
que fez, segundo as quais a nossa Comissão 
consoante as expressões que eu ouvi, - seria
assim uma comissão mamutiana, supercomis
são, e que na verdade não o era, segundo disse,
porque seria, tão-somente, como o próprio nome
o indica, uma Comissão de Sistematização, e que
não seria sequer criativa.

Entretanto, discordo de S. Ex", porque todos
os temas, todas as proposições, todos os assuntos
debatidos e suscitados no País - sobretudo em
momentos de Constituinte, tomando-se evidente
que eles são o barro que molda os trabalhos nas
Comissões e Subcomissões Temáticas da Casa
- deverão ser apreciados. Entretanto esta Comis
são receberá as idéias modeladas e poderá me
lhorá-Ias, dar o toque, o algo mais, não apenas
compatibilizando-as, mas enriquecendo-as, atra
vés da manifestação dos que a integram.

Não somos uma supercomissão, mas não so
mos uma comissão repetidora apenas. Nossa Co
missão, isto sim, por sua pr6pria atribuição, deve
rá compatibilizar todos os artigos, todos os pará
grafos pertinentes aos vários assuntos que irão
começar, desde a definição do tipo de República,
até por terminar no artigo final.Teremos que com
patibilizar a fim de que não haja divergências em
artigos diferentes sobre o mesmo tema. Essa é
uma das missões mais nobres, a de fazermos
com que a Carta seja devidamente elaborada, har
moniosamente elaborada, seja bem-feita.

Portanto, achei que nessa conceituação, sobre
tudo partindo de um brilhante Constituinte a
quem todos admiramos a cultura e a inteligência,
n6s deveríamos colocar a nossa palavra, achando
que nossa Comissão não é nem superior, nem
inferior às demais Comissões da Casa. E a ela,
sem dúvida alguma, caberá dar a forma definitiva
à Constituição do Brasil que todos esperamos,
qual seja, uma Carta progressiva, contemporânea
e intérprete das mais nobres e justas aspirações
do povo brasileiro. Muito obrigado a V.Ex".

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obri
gado a V. Ex" Concedo a palavra ao Constituinte
Marcondes Gadelha.
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o SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA - Sr. Presidente, quero apenas fazer um
breve comentário, dentro desta linha iniciada pelo
Constituinte MiltonReis e, em seguida, fazer uma
proposta.

Concordo inteiramente com S. Ex' na aprecia
ção que faz da análise do Constituinte Nelson
Jobim. Na verdade, o nobre Constituinte do Rio
Grande do Sul fez um arrazoado longo sobre as
funções da nossa Comissão de Sistematização
para, ao final, concluir, melancolicamente, que
nós não temos nada a fazer até que cheguem
as matérias oriundas das Subcomissões.

Data venia, Sr. Presidente, com todo o respei
to, discordo dessa colocação. Entendo que esta
Comissão tem muitas e importantes coisas a fazer
antes mesmo da vinda das matérias produzidas
pelas Subcomissões. Por exemplo, é questão ine
rente ao ofício desta Comissão a discussão de
que questões, de todas as questões de método,
de todas as questões processuais sobre a elabo
ração constitucional, afora o que já está indicado
no Regimento e afora as intercorrências naturais
que não estão previstas no Regimento.

Não se discute que essa questão de método,
que a questão processual é despicienda, Sr. Presi
dente, ela é absolutamente fundamental e deci
siva. Por exemplo, qual há de ser a extensão ou
o grau de detalhamento do texto constitucional?
Será uma Constituição analítica, minuciosa.? Ou
será uma Constituição sintética? Isso não diz res
peito apenas ao mérito, mas à natureza da Consti
tuição, e está ligado, também, à sua perdurabí
lidade no tempo. Pelo menos a experiência mostra
que as Constituições mais sintéticas são mais du
ráveis, são mais adequadas à maturidade dos po
vos.

Da mesma forma, Sr. Presidente, quanto à
I questão de método que estabelecesse previamen
te certos balizamentos, eu considero também de
extraordinária e decisiva importãncia. Já no que
diz respeito à extensão da Constituinção, por
exemplo, nós, se tomássemos o cuidado de esta-o
belecer certas regras prévias ou de sugerir ao
Plenário da Constituinte que fixasse algumas re
gras prévias, nós pouparíamos o dissabor de, mais
adiante, termos que subtrair matérias que virão
das Subcomissões caracterizadas como exceden
tes, por dizerem respeito a normas secundárias,
por serem matérias de regulamentos, por serem
matérias só mesmo que se incluiriam em porta
rias, pOIS nestes tempos fecundos, como sói acon
tecer, há um impulso legiferante incontido e nós
não sabemos qual é o limite para a imaginação
das pessoas nesse momento. O mesmo se diga,
Sr. Presidente, com relação a esse balizamento
prévio que deve haver sobre a natureza do regime,
para que venhamos a poupar a discussão de con
tradições no texto.

Esta Comissão é responsável pelo travejamen
to, pela coerência intema do modelo da Consti
tuição, e tem o direito, e até mesmo a obrigação
de se posicionar sobre esse assunto. Tanto isso
é verdade, Sr. Presidente, que o nobre Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis, ao apresentar a sua
proposta, já se antecipou sobre matéria de mérito
da elaboração constitucional.

Aofalar na página 3, por exemplo, citando: "Dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, dos
Municípios e Regiões, das Regiões Metropolitanas,
das Microrregiões", o que está fazendo S. Ex' se,

não definmdo, previamente, um modelo federa
tivo, entrando no mérito sobre a organização, a
distribuição espacial do poder no País?

O SR. CONSmUlNTE HAROLDO LIMA-Per
mite-me V.Ex' um aparte?

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA 
Corroborando com esse pensamento de V. Ex'
com relação à natureza já, digamos, definida des
se roteiro, o roteiro é eminentemente presiden
cialista. Essa estrutura constitucional aqui apre
sentada ela é - não é eminente - ela é somente
presidencialista. Aqui não se fala em Conselho
de Ministros, aqui não se fala em Primeiro Ministro,
aqui se fala em Presidente, Poder Executivo, Presi
dente da República e apenas nisso. Daí eu ter
feito aquela observação ao nobre Presidente e
Relator de que nós não poderíamos tratar essa
questão da estrutura, aqui proposta, de uma for
ma rápida, expedita, como deveríamos tratar na
primeira parte da proposta do Constituinte Antô
nio Carlos Konder Reis.

Muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA- Obrigado a V. Ex' concordo com as suas
observações, e digo que o nobre Constituinte An
tônio Carlos Konder Reis foi feliz quando usou
a expressão arcabouço. Dá idéia de uma constru
ção. E uma construção tem que definir previa
mente por onde passam certas vigas, onde são
colocados determinados pilares, para que, depois,
o restante daconstrução se faça harmoniosamen
te e não saiam determinados vãos fora do dimen
sionamento, fora da ideação preliminar da cons
trução, fora do seu modelo virtual que as pessoas
têm na cabeça.

Assim, Sr. Presidente acho que alguns temas
precisam ser definidos previamente. Aqui, foi sus
citada a idéia de que se defina se o modelo será
presidencialista ou parlamentarista. Há de se per
guntar: e por que não definir previamente, se do
ponto de vista econômico será capitalista ou se
será socialista? Por que não se definir se, no que
diz respeito à distribuição espacial do Poder, às
esferas de competência, o modelo é unitário ou
federativo? Simplesmente porque eu não veria
nenhum inconveniente em que essas coisas fos
sem definidas também previamente, mas não
houve quem captasse a idéia. No momento há
uma proposta concreta, apresentada com relação
a, pelo menos, um aspecto que precisa ser defi
nido entre vários outros, que é essa questão do
presidencialismo versus parlamentarismo.

Há uma proposta concreta sobre a Mesa, a pro
posta do Constituinte Gastone Righi. E a minha
sugestão, Sr. Presidente, é de que V.Ex' convoque
uma reunião para discutir e votar esta matéria.
Não significa que esta Casa e este fórum sejam
a instância terminal dessa demanda; evidente
mente, vamos encaminhar uma proposta desta
Comissão, caso seja aprovada, para o Plenário
da Constituinte, que decidirá se o modelo, se a
Subcomissão haverá de trabalhar em cima de
um modelo presidencialista ou de um modelo
parlamentarista.

Não há que se questionar a legitimidade desse
procedimento porque, afinal de contas, é do Ple
nário da Constituinte que estamos falando. É um

órgão soberano deste colegiado, que tem eviden
temente poderes para definir seja hoje, ou ama
nhã, as questões que lhe forem apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSmUlNTE MARCONDES GADE
LHA- Com muita honra, nobre Constituinte Ger
son Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Respeitando o ponto de vista de V. Ex', no que
diz respeito ao problema da metodologia, até aí
eu chego a concordar com V.Ex'. Mas, no exato
momento em que V. Ex' convoca a deliberação
deste Plenário para uma proposta que deve ser
submetida previamente à Assembléia Nacional
Constituinte, V. Ex' está incorrendo, está infrin
gindo o Regimento Interno da Assembléia, porque
o regime previu que as Subcomissões elaboras
sem os anteprojetos a serem encaminhados para
esta Comissão. A posteriod sim, no poder de
emendar, de sistematizar, e até de formular com
relação a essa matéria, a esse acervo todo, um
substitutivo a ser encaminhado à Assembléia Na
cional, de acordo; agora, V. Ex', querer inverter,
na parte de mérito, o procedimento das Comis
sões, das Subcomissões mesmo ouvindo previa
mente a Assembléia Nacional Constituinte, signi
fica estarmos passando por cima das diretrizes
traçadas pelo Regimento. Porque as matérias vão
primeiro às Comissões, são redisstribuídas às
Subcomissões, são discutidas, votadas, voltam à
Comissão e, após isso, o Relator elabora o ante
projeto e encaminha para a nossa Comissão. Aí,
sim começamos a operacionalizar. Agora se nós,
previamente, levantamos matéria de mérito e en
caminhamos diretamente à Assembléia Nacional
Constituinte, perdoe-me, eu não concordo com
V. Ex', eu acho que nós não temos atribuição
para isso, e se o fizermos, estaremos infringindo
o Regimento.

O SR. CONSmUINTE MARCONDES GADE
LHA- Se V. Ex' acha que a Subcomissão tem
mais competência, mais saber, mais experiência
do que o Plenário da Constituinte, para decidir
sobre esta matéria, nem por isso vamos entrar
em conflito. Pode, pelo menos, o Plenário deter
minar que a Subcomissão decida, previamente
- é isso que V. Ex' supõe - se o modelo é
parlamentarista ou presidencialista e, em seguida,
envie para esta Comissão a sua decisão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Mas, aí, V. Ex' retirou toda a competência que
deu previamente à Subcomissão. V. Ex' inverteu
o papel que previamente se dispôs em lei. Isto
já está aprovado pela Assembléia. Que tem que
dizer se o sistema é previamente parlamentarista
ou presidencialista, não é esta Comissão, via Ple
nário, mas sim a Subcomissão, via esta Comissão,
para o Plenário.

O SR. CONSmUlNTE MARCONDES GADE
LHA - Se o Plenário determinar que a Subco
missão decida previamente qual o modelo, nós
estaremos alongando o trajeto, mas de qualquer
forma chegaremos ao mesmo ponto.

O SR. NELSON JOBIM - Permite V. Ex' um
aparte?

O SR. MARCONDESGADELHA - Com muito
prazer.
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o SR. NELSON JOBIM - Nobre Senador, eu
convidaria V. Ex- a meditar sobre uma situação
muito curiosa. É que - embora com o problema
da competência eu não concorde absolutamente
com V. Ex', e a respeito disso já fiz minha expo
sição - queria chamar a atenção dos membros
da Constituinte para uma situação curiosa, quanto
as sugestões que aqui existem, isto é, é como
se só existisse no mundo algo que fosse apenas
presidencialismo e parlamentarismo, e que nós
definíssimos desde logo, dizendo que o regime
será presidencialista, ou que será parlamentarista.
A nominação de regime presidencialista ou regi
me parlamentarista nasce de todo um projeto arti
culado das competências do Legislativo e das
competências do Executivo e é depois da monta
gem de todo o processo de poder e da articulação
do poder, que nasce a nominação a ser dada
a esse sistema. E logo, se a Assembléia definir
previamente, para uma Comissão e Subcomissão
que o regime - vejam bem - deva ser presiden
cialista misto, é absolutamente um equivoco, por
que o nome misto nasce depois da articulação
de todos os poderes e competências. Eu, com
a permissão do Sr. Presidente, diria, e curiosa
mente, que nós estamos incorrendo num erro
e num risco que vêm, exatamente, da nossa cultu
ra tomista na concepção do uso da linguagem,
como se o significado das palavras viesse do mun
do, quando, na realidade, o significado das pala
vras vem das regras que nós mesmos criamos
para usá-Ias e nós não podemos definir abstrata
mente o sistema de Governo. A nominação do
sistema de Governo nasce da elaboração e da
contextura dos poderes e se os diversos poderes,
existirem, o serão dentro da forma que a Assem
bléia Nacional Constituinte determinar.

Daí porque, além de haver, eminente Consti
tuinte, uma impossibilidade regimental, porque
nós não podemos, na Comissão de Sistemati
zação, nos arvorar na condição de arquitetos e
elaboradores de uma grande montagem desse
tema, para que depois as Comissões sobre ele
se definam, sem nos depararmos que há também
uma impossibilidade teórica e Iingüistica de pro
duzirmos isso.

o SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
UiA - Absolutamente, nobre Constituinte. Per
mita-me dizer que esse seu argumento é inteira
mente falacioso.

Se nós aplicássemos o seu raciocínio, nenhum
titulo da Constituição teria nome, porque, neces
sariamente, a designação não corresponde à es
sência da coisa.

O SR. CONSTlTQlNTE NELSON JOBIM - Os
titulos nascem depois, Senador.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
UiA - V.Ex-me permita, depois eu concederei,
de novo, aparte a V.Ex-

A Constituição diz que, nominalmente, o Brasil
é uma economia de mercado. V. Ex- sabe que,
na prática, 60% da formação bruta de capital,
neste País, corre à conta das empresas estatais.
Então, não há uma correspondência entre a or
dem econômica, entre o nome da ordem econô
mica e o que na prática se faz.

V.Ex-poderia objetar que o modelo aqui, embo
ra nominalmente, seja federativo, na prática não

o é. Então, vejam que essa falácia poderia ser
aplicada a qualquer titulo da Constituição.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - V.
Ex-me permite?

O SR. CONSTlTQlNTE MARCONDES GADE
LHA - É possível dar nomes às coisas. V. Ex
está partindo de um conceito inteiramente...

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - V.
Ex-permite? Daríamos nomes...

O SR. CONSTlTQlNTE MARCONDES GADE
LHA- ... diagnóstico, porque não é possível co
nhecer as coisas e nem os nomes.

o SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - V.
Ex- permite? O que eu quis dizer é o seguinte:
daríamos nomes às coisas depois de elas existi
rem, e elas só existirão depois que as Comissões
e Subcomissões apresentarem os seus trabalhos.
Não existe nada antes que seja o produto do traba
lho das Comissões e Subcomissões.

O nome será algo que virá depois de elas terem
trabalhado e exercido a função que o Regimento
assim delineou.

Se nós, aqui, resolvêssemos definir- E V.Ex
tem razão, quando diz que o fato de nós definir
mos o sistema de govemo poderá estender-se
a definirmos a Federação, o sistema econômico
-, aí ocorreria o seguinte: estaríamos chamando
para nós aquilo que exatamente o Plenário da
Assembléia negou, que era a existência de uma
grande Comissão Constitucional, no modelo clás
sico.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Aten
ção, nós estamos chegando ao termo do horário
que tinha sido fixado.

Continua com a palavra o Senador Marcondes
Gadelha.

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral) - Senador
Marcondes Gadelha, V. Ex' quer me honrar com
um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
UiA - Pois não.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Eviden
temente que o Senador Gadelha não precisa dos
meus socorros, nem eu estou com essa intenção.

Mas acho que se está fazendo uma confusão
quanto ao que disse S. Ex', segundo o qual o
Plenário pode o mais. Foi isso o que entendi.
S. Ex" não quer retirar das Subcomissões e nem
da Comissão de Sistematização nenhuma de suas
competências. Mas S. Ex-adverte: "se o Plenário
assim entender, o Plenário, como fórum, como
instância final, poderá fazê-lo". Nesse aspecto, eu
concordo com V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA- Muito obrigado a V.Ex-

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Permite-me V.Ex-um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA
MIM - Senador Gadelha, quero concordar com
o ponto de vista de V.Ex" e dizer que, realmente,
é o dever da Comissão de Sistematização oferecer
a sugestão para esse balizamento da nossa Cons
tituição.

O balizamento é fundamental. A técnica consti
tucional, que vamos trabalhar, é uma sugestão
à Assembléia, para que discuta esses temas, que
são as balizas do projeto principal. Estou enten
dendo que a colocação de V.Ex-é nesse sentido;
não é em tutelar os debates das Subcomissões.
A proposta de V.Ex-é no sentido de que a Assem
bléia Nacional discuta, prioritariamente, essas ba
lizas, onde se deve erguer a estrutura definitiva
da Constituição.

É o meu entendimento e estou com V.Ex-

O SR. MARCONDES GADELHA- Agradeço
a V.Ex"

Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que algu
ma entidade, dentro desta Casa, seja a Comissão
de Sistematização, seja o Plenário, alguma entida
de tem que oferecer um desenho virtual da Consti
tuição à consideração das Subcomissões.

Veja bem, Sr. Presidente, estou falando sobre
um desenho virtual, e se alguma entidade tem
que propor isso, que seja esta Comissão de Siste
matização - embora isso não esteja escrito no
Regimento, mas tanto ela quanto o Plenário po
dem decidir sobre a idéia de se oferecer esta su
gestão à consideração das Subcomissões.

Está aí, Sr. Presidente, a minha proposta. Peço
a V.Ex-que convoque uma reunião, para discutir
e votar a proposta do Constituinte Gastone Righi,
seja para aprovar, seja para rejeitar. Não pode
é ficar uma proposta no ar - depois de duas
reuniões da Comissão de Sistematização, onde
a matéria foi discutida, por vários Parlamentares,
conforme consta em ata, uns contra, outros a
favor -, inconclusa, sem um término, sem um
ponto de chegada.

Assim, sugiro a V.Ex' que para tanto convoque
uma reunião, até para que se firme jurisprudência,
sobre o assunto, até para que outras propostas
no gênero não venham a nascer, para que alguma
decisão tenham que ser tomada, para que come
cemos a incorporar ou a escoimar, da nossa rota,
determinados procedimentos.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Muito
obrigado ao nobre Constituinte.

Eu queria ponderar que seria melhor que con
vocássemos uma reunião, em que esse assunto
seja debatido, porque nós não temos condições,
agora, de tomar uma decisão, nem mesmo essa
decisão, que não é só do Presidente, de convocar
uma reunião sobre isso. Vou, de qualquer ma
neira, prevenir a Comissão que a minha intenção
é convocar uma reunião, de acordo com o Relator
e o Vice-Presidente, para a próxima quarta-feira.
Então, haverá essa reunião, em que esse assunto
vai ser discutido, e a proposta do nobre Consti
tuinte Marcondes Gadelha será imediatamente
examinada.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
KONDER REIS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Affonso Arinos) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
KONDER REIS-Sr. Presidente, ouvi, com muita
atenção, todas as intervenções. Muitas delas se
desenvolveram em tomo da proposta que tive
a honra de encaminhar a V. Ex'. Entendo que
a proposta do Constituinte Marcondes Gadelha,
aínda que muito importante, é incompleta. Creio
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que a Comissão tem que decidir sobre o arcabou
ço, isto sim. Ouvi aqui, por exemplo, alguns emi
nentes Constituintes afirmarem que aquele arca
bouço que apresentei, aquele projeto, era nítida
mc:nte presidencialista.

Sr. Presidente, coloquei um capítulo sobre siste
ma de Governo, e, se detalhei a questão das re
giões. é porque achei que, logicamente, se vamos
cuidar das regiões metropolitanas, por que tam-

bém não cuidar daquelas outras regiões, que se
denominam microrregiões e que reúnem muni
cípios que não são de capital? Então, acho que,
antes de se decidir o sistema de Governo, que,
na minha opinião, é muito importante, nós temos
que dicidirem razão do método que vamos adotar
e do arcabouço, julgando eu que isso não será
nenhuma imposição; é apenas uma sugestão; é
uma hipótese de trabalho para as Subcomissões
e para as Comissões.

O SR. PRESIDENTE(AfonsoArinos)- AMesa
acolhe a sugestão de V.EX,como foiapresentada.

Estamos perfeitamente ao corrente do seu con
teúdo.

Está encerrada a reunião. Muito obrigado.
(Reunião realizada em 28-4·87.)
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