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Ao primeiro dia do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete ho
ras, na sala "D" do Anexo11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se a Comissão da Soberania e dos
Direitose Garantias do Homem e da Mulher, sob
a Présidência do Senhor ConstituinteMárioAssad,
com a presença dos seguintes Constituintes:Anna
Maria Rattes, Vice-Presidente; José Paulo Bisol,
Relator;José Femandes, Lúcia Vania, João Agri
pino, Gonzaga Patriota, João M~nezes, Homero
Santos, Narciso Mendes, Sotero Cunha, Antonio
de Jesus, Matheus Iensen, João de Deus, João
Paulo, Luiz VianaNeto, Francisco Rollemberg,Jo
sé Thomaz Nonô, LúciaBraga, AntonioMariz, Dé
lio Braz, Joaquim Haickel, Costa Ferreira, Maria
de Lourdes Abadia, Meira Filho,José Mendonça
de Morais,Lídiceda Mata,Orlando Pacheco, Hélio
Duque, PauloAlmada,RitaCamata, LysâneasMa
ciel,Sigmaringa Seixas,Benedicto Monteiro, José
Carlos Grecco. Have'lQo número regimental, o
Senhor Presidente declarou aberta a reunião e
determinou a leitura da Ata da reunião anterior,
que foiaprovada a seguir.Apresentaram emendas
os seguintes Constituintes: 100355 (Adhemar de
Barros Filho);100486 (AdroaldoStreck); 100318
a 100321 (Agassiz Almeida); 100256 (Albérico
Filho); 100363 a 100366 (Alexandre Costa);
100148, 100149 (Alfredo Campos); 100163
(Aloysio Teixeira); 100169 (Aluizio Bezerra);
100487 a 100493 (Aluízio Campos); 100167
(Amaral Netto); 100241 a 100254; 100272;
100612 a 100623; e 1OO627(Anna MariaRattes);
100449 a 100450 (Antonio Britto); 100324;
100325 (AntonioCâmara); 100439 a 100448 (An
tonio Carlos Konder Reis); 100300 (AntonioCar
los Mendes Thame); 100510, 100511; 100513
a 100516 (AntonioMariz); 100173 (AntonioSalim
Curiati); 100330; 100573 a 100576; 100578 a
100581; 100584, 100585; 100588; 100592;
100594; 100600; 100601; 100606 a 100610 (Au
gusto Carvalho/Femando SantanaIRoberto Frei
re); 100170, 100171 (Benedita da Silva); 100367
(Benedicto Monteiro); 100346 a 100353; 100368
a 100372 (Brandão Monteiro); 100463 (Carlos

Santana); 100192 a 100194; 100196, 100197;
100569, 100570 (Costa Ferreira); 100206 a
100209 (CristinaTavares);100479 a 100485 (Cu
nha Bueno); 100313 a 100317 (Délio Braz);
100234; 100628 a 100630 (Domingos Leonelli);
100451 a 100457 (Eduardo Jorge); 100164 a
100166; 100301 a 100303 (Eliel Rodrigues);
100152 a 100162 (Enoc Vieira); 100107 (Fábio
Raunheitti); 100150, 100151; 100358; 100361,
100362; 100556 (Farabulini Júnior); 100478
(Femando Henrique Cardoso); 100502 (Firmo de
Castro);100328 (FlávioRocha); 100345; 100558;
100559 (Francisco Amaral); 100235; 100236
(Franc;isco.Rollemberg); 100521, 100522 (Geral
do Campos); 100217 (GilsonMachado); 100108
(Gonzaga Patriota); 100218 a 100227; 100284
a 100288 (HaroldoLima); 100409 a 100418 (Hé
lio Costa); 100139 a 100141 (Hélio Rosas);
100240; 100329 (Henrique Eduardo Alves);
100378 a 100389 (Homero Santos); 100304 (Ho
rácio Ferraz); 100210 a 100216 (lram Saraiva);
100402, 100403 (IrmaPassoni); 100331; 100332
(IsraelPinheiro Filho); 100137, 100138 (Ivo Mai
nardi); 100377 (João de Deus Antunes); 100119
(João Herrmann Neto); 100112 a 100118;
100228 a 100232; 100419 a 100421 (João Mene
zes); 100104, 100105; 100335 (João Natal);
100464 a 100467; 100563 a 100567 (João Paulo
Pires Vasconcelos); 100195 (Joaquim Bevilac
qual; 100106 (Jofran Frejat); 100198, 100199
(Jorge Arbage); 100470, 100471 (Jorge Hage);
100239 (José Camargo); 100273 a 100282 (José
Carlos Coutinho); 100289 a 100291; 100611 (Jo
sé Dutra); 100333 (José Freire); 100190; 100292
a 100294 (José Genoíno); 100263 a 100271 (Jo
sé Ignácio Ferreira); 100168; 100172 (José Lou
renço); 100542 a 100547; 100549 a 100555;
100624 a 100626 (José Maria Eymael); 100468
(José Richa); 100326, 100327 (Koyu Yha);
100191; 100200, 100201 (Leopoldo Peres);
100390 (Lócia Braga); 100539 a 100541 (Lúcia
Vânia); 100305 a 100312 (Lúcio Alcântara);

'100180 a 100185 (Luiz Viana Neto); 100571
(Mansueto de Lavor); 100458 a 100460 (Mário
Covas); 100370; 100469 (Mário Maia); 1001Ó9
a 100111; 100461, 100462 (Maurício Corrêa);
100322; 100323 (Maurício Fruet); 100494 a
100501; 100503, 100504; 100512; 100517 a

100520; 100523 (Maurício Nasser); 100177 a
100179 (Mauro Borges); 100336 a 100341;
100343,100344 (Michel Temer); 100477 (Naph
tali Alves); 100237, 100238; 100359; 100360
(Narciso Mendes); 100356, 100357 (Nelson Car
neiro); 100404; 100406 a 100408 (Nelson Sei
xas); 100529 a 100531; 100548 (Nelson Wede
kin); 100334 (Nelton Friedrich); 100124 a
100136; 100142 a 100147; 100174 a 100176
(Nilson Gibson); 100505 a 100509 (Noel de Car
valho); 100568 (NyderBarbosa); 100255 (Odacir
Soares); 100342 (Osvaldo Macedo); 100374 a
100376 (Ottomar Pinto); 100524 a 100528;
100532 a 100538 (Paulo Macarini); 100283;
100295 a 100299 (Paulo Ramos); 100120 (Paulo
Zarzur); 100557 (Pompeu de Sousa); 100434
(Saldanha Derzi); 100405 (Ralph Biasi); 100577;
100582, 100583; 100586; 100587; 100589 a
100591; 100593; 100595 a 100599; 100602 a
100605 (Roberto Freire); 100369 (Ronaldo Ara
gão); 100472 a 100476 (Ronan Tito); 100233
(Sadie Hauache); 100121 a 100123; 100371 (Sa
mir Achôa); 100354 (Samey Filho); 100373 (Sér
gio Brito); 100189 (Siqueira Campos); 100202
a 100205 (Sotero Cunha); 100397 a 100401 (Sté
lio Dias); 100435 a 100438; 100560 a 100562;
100572 (UlduricoPinto);100422, 100433 (Va'sco
Alves); 100391 a 100396 (Vilson Souza); 100257
a 100259 (Virgílio Távora); 100186 a 100188 (Vi
valdo Barbosa); 100260 a 100262 (Vladimir Pal
meira). O Senhor Presidente levou ao conheci
mento dos Senhores Constituintes as alterações
contidas no oficioGP-0/334/87-ANC, do Excelen
tíssimo Senhor Constituinte Ulysses Guimarães,
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Pela ordem da lista de inscrição, o Senhor Presi
dente chamou os Senhores Constituintes João
Menezes, Farabulini Júnior, João de Deus, José
Femandes, Narciso Mendes; Costa Ferreira, José
Mendonça de Morais,Francisco Rollemberg,João
Paulo e José PauloBisol,que discutiram a matéria
contida nos anteprojetos enviados pelas Subco
missões e sobre o esboço de Relatório apresen
tado pelo Senhor Relator. Formularam apartes
aos oradores os seguintes Constituintes:João Me
nezes, Farabulini Junior, José Mendonça de M0
raís, Francisco Rollemberg. Durante o discurso
do Constituinte José Mendonça de Morais, assu-
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miu a Presidência a Constituinte Anna Maria Rat
tes; segunda-Vice-Presidenta, reassumindo o
Constituinte Mário Assad ao curso da intervenção
do Constituinte João Paulo. O Senhor Presidente
encerroua discussão relativa aos anteprojetos das
Subcomissões, na forma regimental. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às vinte e duas horas, e convocou os
uintes para a próxima reunião a ser realizada no
dia oito de junho corrente, segunda-feira, às nove
horas é trinta minutos. O inteiro teor da reunião
de hoje será publicado, na íntegra, no Diário da
AsI:embléill Nadonal Constituinte. E, para
constar, eu, Carlos Brasil de Araújo, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente Mário
Aslad.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Havendo
número legal, declaro aberta a reunião da Comis
são da Soberania e dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher, destinada ao encerramento
da discussão dos Anteprojetos encaminhados pe
las Subcomissões.

Por solicitação dos Srs. Constituintes, prorro-,
gamos o prazo para recebimento de emendas
até às 24 horas de hoje. Quero ainda, dar conheci
mento aos Srs. Constituintes de que, há poucos
instantes, recebi um telefonema do Sr. Presidente
da Constituinte, comunicando certa inovação no
funcionamento das Comissões temáticas em ge
rai. Tendo em vista as dificuldades relacionadas
com a apresentação dos anteprojetos pelos Srs.
Relatores, resolveu o Sr. Presidente encaminhar
a todas as Comissões temáticas-o que ocorrerá
dentro de al!Juns instantes - instruções no se
guinte sentidlo: o Sr. Relator deverá apresentar
seu parecer até sábado, 6 de junho; esse parecer
será publicado no domingo, dia 7 de junho; se
gunda e terça-feira - dias 8 e 9 ......:. abrir-se-á
o prezo para apresentação de emendas ao substi
tutivo do Relator; quarta e quinta-feiras, isto é,
10 e 11 de junho, constituirão o prazo para os
Relatores apresentarem parecer sobre as emen
das ao seu Relatório; nos dias 12, 13 e 14, ou
seja, sexta-feira, sábado e domingo, dar-se-á a
votação da matéria; finalmente, na segunda-feira,
dia 15 de junho, haverá o encaminhamento dos
respectivos anteprojetos à Comissão de Sistema
tizaçíio.

Recebemos esta informação agora, extra-ofi
cialmente. O Sr. Presidente da Assembléia nos
remeterá um ofício no transcurso desta reunião,
e daremos conhecimento oficial aos Srs. Consti
tuintes do que ficou deliberado. Em essência, po
rém, esta a informação a ser transmitida às Co
rníssões temíiticas e que será comunicada pes
soalmente a cada um dos Srs, Constituintes.

Há oradores inscritos. Primeiramente, concedo
a palavra ao Constituinte João Menezes.

O SR. COl'lSTITUlNTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quer-nos pare
cer que continua aquela diretrizde apresentarmos
emendas aos. relatórios das Subcomissões. Isso
me parece importante. E termina hoje o prazo
para apresentação dessas emendas. Quanto a
mim, estou apresentando várias emendas - cer
ca de 20 - a esta Comissão.

Constatei um fato, que espero se corrija, se
aíndahouver tempo para tanto. O parecer do Rela
tor da Comissão deve atender àquilo que foi díscu-

tido na Comissão e que envolve o que a Comissão
determinou, através das emendas, dos trabalhos,
do relatório das três Subcomissões. Já tivemos,
aliás, três relatórios diferentes. Primeiro, o da Sub
comissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Cole
tivos e Garantias; outro, da Subcomissão da Na
cionalidade, da Soberania e das Relações interna
cionais, e, ainda, o da Subcomissão dos Direitos
e das Garantias Individuais.

Todo este trabalho não pode ser posto fora,
tem de ser usado, aplicado de certa forma, como
também as emendas que foram apresentadas e
estão sendo novamente apresentadas. Vindo um
parecer, como já foi feito - se bem que isso
não foi bem um parecer, eis que acertamos que
seria uma colaboração - espero que no parecer
definitivo do Relator se insira o que a Comissão
definiu. O Relator não pode fazer um parecer ex
clusivamente com base em seu pensamento, em
suas idéias, embora estas sejam respeitáveis sob
todos os pontos de vista. Porque, se assim for,
ou seja, se os Relatores desta e de todas as outras
Comissões temáticas imprimirem sua opinião
pessoal no Relatório, as Comissões perderão intei
ramente sua utilidade, sua razão de ser.

Então, na próxima semana, tomarei a liberdade
de verificar se realmente o parecer vai corres
ponder ao que tiver sido aprovado na Comissão.
Senão, acho que deveríamos rejeitá-lo e fazer ou
tro projeto, de acordo com o que a Comissão
determinar. Do contrário, seria muito cômoda,
como ocorreu, aliás, em virtude da subdivisão
das Comissões. Ali houve muito isso, ou seja,
os Relatores, em sua maioria, imprimiram o que
achavam consubstanciar o pensamento das Sub
comissões. E pensavam uma coisa aqui, outra
acolá, em relação ao que foi discutido nas Subco
missões.

Portanto, não estamos tendo um sumário da
quilo que representa o pensamento das Comis
sões, mas, sim, na quase totalidade, um sumário
da opinião dos Relatores. Contra o que me insurjo,
Sr. Presidente. Todos os Constituintes que fazem
parte das Comissões querem ver valer seus direi
tos, suas idéias e pensamento. O que é o Relator?
A pessoa que deve reunir tudo isso. Se não agir
mos desta maneira, não teremos depois, condi
ções de reclamar na Comissão de Sistematização,
cujo Relator poderá também vir a fazer seu pare
cer da forma como se verifica nas Comissões,
isto é, sem dar qualquer satisfação. Quanto a nós,
que vamos fazer? Vamos votar um Anteprojeto
não baseado nos das Subcomissões.

Parece-me que isso é matéria séria, da maior
relevância. Reconheço o trabalho, a inteligência
e o preparo jurídico do nosso Relator e do Presi
dente da nossa Comissão, mas não posso deixar
de reconhecer o direito que todos os Constituintes
têm de participar, o que, do contrário, se tomaria
desnecessário. A propósito, veja V. Ex", Sr. Presi
dente, o que ocorreu nas Subcomissões. Há um
dispositivo regimental no sentido de que as emen
das apresentadas só poderiam ser aprovadas se
tivessem a maioria a!?soluta dos presentes. O fato
ocorreu em muPllC>el?jealizadas até na minha Sub
com!õsão, num sábado, com a frequêncía de doze
ou treze constituintes incluindo-se o Relator. En
tão, bastava o Relator votar a favor, para não pas
sar qualquer emenda. O que causou até um inci
dente, naSubcomissão, com o Constituinte Samir
Achôa, que chegou a retirar-se~ e depois voltou

- porque realmente se considerou inútil. Pelo
referido dispositivo regimental, isso é obrigatório.

Agora, já estou Informado de que há uma con
sulta à Presidência da Constituinte, sobre o quo
rum necessário para derrubar o parecer do Rela
tor.lsso é muito importante, porque, se for estabe
lecido o quorum de maioria absoluta, toma-se
quase sem valor o trabalho da Comissão. Deve-se
considerar a existência do voto da maioria dos
presentes, não o da maioria absoluta da Comis
são. Esta Comissão, por exemplo, tem 63 inte
grantes. Quantos compareceram hoje? Sequer
30. Quer dizer, nem que estivessem presentes
33, não poderíamos votar quase nada, a não ser
as emendas aprovadas pela totalidade da Comis
são. Bastaria haver um voto do Relator, contrário,
para não se obter aprovação. Então, seriam 32
votos contra o do Relator, totalizando 33. Isto me
parece um cerceamento ao direito de expressão
dos Srs. Constituintes.

Ocorreu-me fazer esta exposição preliminar,
pois tenho várias emendas a apresentar à Casa.
Inclusive, há uma que reputo da maior impor
tãncia. Diz respeito ao trato da terra. É preciso
colocar na Cosntituição um dispositivo que dispo
nha sobre a criação de um código rural, eis que
através de um código assim será possivel, a meu
ver, estabelecer um equilibrio nas relações entre
propríetárío, agricultor e técnica. Se não houver
uma delimitação para esses fatores, continuare
mos da forma como se vive até hoje, nessa luta
entre as diversas partes.

Nesse nosso projeto há várias matérias que não
cabe a esta Comissão analisar, como a que se
refere ao Tribunal Constitucional. Estão aqui inse
ridas e serão votadas, mas não são da compe
tência desta Comissão. Há outras matérias, ainda,
quanto ao direito da pessoa, da família e também
quanto ao direito da mulher, que não cabe a esta
Comissão e, sim, a outra Comissão examinar.

Faço tais reparos, não como crítica, mas numa
demonstração de que todo mundo quer trabalhar,
quer participar. Uma Constítuíção é um diploma
legal, é a Carta Magna do País. Ela é que vai
fixar as normas com as quais vamos trabalhar.
Cada um de nós, então, não pode colocar tudo
aquilo que passar por sua cabeça. Senão, teremos
uma Constituição que não vai poder ser aplicada,
dada a anarquia total na sua orientação e na sua
diagramação.

Peço desculpas aos Srs. Constituintes, mas não
poderia deixar de fazer essas observações hoje.
Muito obrigado a V.Ex'"

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, SI""" e Srs. Constituintes, a pala
vra de V. Ex-, Sr. Preisdente, ao abrir os trabalhos
desta Comissão, nesta tarde, já trouxe para este
Plenário a tranqúílidade com que contavam os
Cosntituintes, para uma melhor avaliação do tra
balho do Sr. Relator, tendo em vista os melhores
propósitos que devem nutrir cada qual dos inte
grantes desta Comissão Temática. Trata-se, co
mo já foi dito aqui, de uma das Comissões mais
importantes da Assembléia Nacional Constituinte.
Por esta razão, cada um está preparando o que
julga melhor.
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No momento oportuno, Sr. Presidente, voltarei
à discussão sobre o trabalho do nobre Relator,
já que se podem promovei emendas e desta
cá-Ias. Vamos debater o trabalho, sem prejuízo,
entretanto, da contribuição dada pelas Subcomis
sões, cujos Anteprojetos realmente, constituíram
se num trabalho de fôlego, da mais alta signifi
cação.

f'lo que diz respeito ao anteprojeto do nobre
Relator, S. Ex- fala sobre a vida e a existência
dignas, ao dizer:"Adquire-sea condição de sujeito
de direitos pelo nascimento com vida".

Voltoa insistirpara que os ilustrespares tomem
conhecimento do ponto de vista deste Cosnti
tuinte, pois desejo preservar, na Constituição, já
que se fala do direitoà vida, o direito do nascituro.
Na verdade, o Brasil está lotado de recomenda
ções post mortem, das que levam o testador
a legar seus bens ao nascituro. Explicitamente,
por escritura pública, promove-se a doação de
bens ao nascituro. Écomum, Sr. Presidente, ocor
rer no País a preservação de fato da últimavontade
do de cujus. Naverdade, do conviviomaritalpode
resultar mulher grávida, e na mente do cidadão
fica o desejo de atender ao nascituro. Então, lavra
se uma escritura e promove-se, assim, o direito
donascituro. De fato, este direito tem sido respei
tado, porém, se eliminarmos o direito do nasci
turo, não sei como será no futuro.

No que conceme à vidaintra-uterina, estiveexa
minando o assunto e estabeleço uma medida.
O Sr. Relator escreve que "a vida intra-uterina,
inseparável do corpo que a concedeu, é responsa
bilidade da mulher, comporta expectativade direi
tos e será protegida por lei.."

Prefiro,Sr. Presidente e nobre Relator,preservar
a vida intra-uterina. Então, escrevo: "A preserva
ção da vida intra-uterina, inseparável do corpo
que a concebeu, é responsabilidade da mulher".
Eu preservo a vida intra-uterinae remeto à respon
sabilidade da mulher a sua preservação. Esta, sim,
será protegida por lei, isto é, a vida intra-uterina.

O que quer dizer que não se permitirá, a não
ser nas exceções, o aborto. As exceções serão
consignadas. Ê o caso do estado de necessidade,
quando da opção entre a vida da mulher e a
vida do nascituro que cumpre eleger. Sobre a
gravidez produto do estupro, também cumpre ve
rificar se preserva ou não. Entendo que, quanto
à gravidez originada de estupro, a decisão deverá
pertencer totaImente à mulher. Ela é que deve
saber o que fazer. Trata-se do estado de neces
sidade absoluto.

Mesmo assim, quero examinar melhor esta ma
téria

Quanto ao direitode propriedade, o ilustreRela
tor da Subcomissão fez um trabalho que teve
aprovação total dos membros daquele órgão. Ne
le, o direito de propriedade está consignado. No
que conceme á propriedade subordinada à fun
ção social, no caso da desapropriação por neces
sidade ou utilidadepública ou por interesse social,
é assegurada aos desapropriados prévia e justa
indenização em dinheiro, facultando-se ao expro
priado receber o pagamento em títulos especiais
da divida pública. O ilustre Relator, no entanto,
por assm dizer,fez letra morta do que se consig
nou na Subcomissão e estabeleceu uma medida
para o direito de propriedade, o que, então, na
verdade, deverá constituir-se, agora, motivo de
alta reflexão para os ilustres Constituintes.

Faço parte dos antigos Congressistas - repito
isso agora, para que os nobres colegas conheçam
melhor minha vida pública - pois este é o meu
sexto mandato: quatro em São Paulo, como De
putado Estadual, e dois como Deputado Federal,
além de 18 anos fora da vida pública, punido
pelo AI-I, isto é, cassado pela Revolução. O fato
é que defendo o direito de propriedade, como
está consignado agora no trabalho do ilustreRela
tor da Subcomissão dos Direitose Garantias Indi
viduais, porque entendo que a propriedade é su
bordinada à função social. A propriedade deve
ser do senhor e legítimo possuidor. Não só os
economicamente fortes, exageradamente fortes,
os ricos, mas também os que pleiteiam casa pró
pria através do Sistema Financeiro da Habitação.
Reproduz-se na propriedade privada esse estilo,
preservando-a. Não sei como retirar-lhes essa
possibilidade através do Capítulo dos Direitos e
Garantias no setor da propriedade.

Adiante,vejo a parte que diz respeito às obsce
nidade - repito agora - aos espetáculos que
são levados pela televisão e pelos teatros deste
País. Ora, no que tange ao teatro, quem se aba
lança a sair de sua casa, ir ao teatro e lá pagar
pelo ingresso - não sei quantos cruzados 
para assistir até ao nu artístico ou ao nu obsceno,
tudo bem. É direitoque cada qual tem. Mas,sinto
nizarum canal qualquer de televisão em sua casa,
e ao acaso também, só porque não há jogo de
futebol, só porque não encontra outros progra
mas, e deparar-se, confrontar-se com um espetá
culo que denigre a pessoa humana, fato realmen
te intolerável, que não dá para aceitar. No entanto,
a televisão impõe, impinge. Quem nos vai asse
gurar que dar 23 horas em diante a criança está
dormindo? Ora, todos sabemos, tantas vezes, o
valor que a mãe e o pai, por medidas absoluta
mente necessárias, emprestam a televisão à crian
ça para retê-la no âmbito do lar, enquanto eles
têm problemas sérios em relação ao trabalho e
outras questões. Quantos há, homens e mulheres,
homens, que trabalham durante à noite? Quantos,
neste País, aos milhões - milhões de trabalha
dores - mourejam durante (1 noite? Como ficam
as crianças? Elas ficam atrel ias à televisão.Esta
máquina pode ser deletéria ao tempo em que
o legislador não coíba os Il.JUSOS que ela patro
cina, em função do poder econômico que as do
mina. É evidente que quem compra o espaço
da televisão não é um traJjalhador da roça, do
campo ou da fábrica.Nem os sindicatos de operá
rios podem fazê-lo, pois um espaço na televisão
custa milhões de cruzados; esses espaços são
comprados e adquiridos por pessoas e socieda
des civisde alto poder econômico, que tripudiam .
da coletividade brasil~ira, que também compra
o seu televisor com grandes dificuldades, pois
é a única forma que tem de entretenimento, den
tro da própria casa-Levam, assim para seus filhos,
.menores de idade, a única possibilidade que eles
têm de permanecer tranqüilos dentro da própria
casa. Recebend,o, porém, esse ópio, que é real
metne o negativo da moral, o negativo da infra-es
trutura que esta Nação quer perseguir, para colo
car a moral e a ética acima, se possível, do poder
econômico.

Sr.' Presidente, nobres Srs. Constituintes e Sr.
Relator, sei que a moeda é a lâmpada de A1adim
que tem sábios por servidores - eu sei disso.
Sábios servidores que se subjugam à moeda fácil;

falam pela televisão, são articuladores de televisão
nos seus Estados e vêm para esta Casa, fruto
do trabalho feito na televisão,engodando e iludin
do. Sim, vêm para cá votados por causa disso.
São Constituintes e, muitas vezes, até Relatores
de Comissões da mais alta importância. Mas o
fato é que estamos aqui para impedir, de vez,
que haja esta proclamação dos maus costumes
através da televisão e do rádio. É o nosso ponto
de vista.

Vou concluir Sr. Presidente, ressaltando que há
pontos fundamentais, como o direito à vida, da
parturiente, como está escrito, o direito do nasci
turo, o direito de estar na nossa própria casa e
deixar nossos filhosdiante de uma televisão, mas
nunca permitir-lhes que façam parte e convivam
com essa obscenidade que todos temos de repu
diar.

Quanto ao díreito de propriedade, deve ser ele
consagrado, como eu já disse da forma como
consta do relatório. Diante disso, teremos de tra
balhar. Tenho absoluta certeza de que o ilustre
Relator, tendo ouvido o nosso clamor, as nossas
recomendações e postulações, não heróicas, mas
reais, que não brotam da emoção, mas da razão,
tendo em vista isso tudo, poderá, amanhã quando
irá trazer o seu relatório definitivo, apreciar esses
pontos e até chegar ao resultado que a média
das opiniões deseja. O Sr. Relator, com sua inteli
gência e sensibilidade, haverá de levar, com todo
esse nosso clamor e considerando o que se fala
com absoluta higidez, sem pretender macular ou
denegrir ninguém - muito ao contrário - aos
brasileirosuma Carta Maiorcapaz de dar-lhes dig
nidade e honradez. Que se diga sempre que a
Carta dos Direitose Garantias Individuaisdo Brasil
vedou, por inteiro,tudo o que entendia por obsce
nidade.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Antes
de conceder a palavra ao próximo Constituinte
inscrito,quero comunicar à Comissão que o Presi
dente da Constituinte nos encaminhou ofício nos
exatos termos da informação que prestamos e
que tinha sido transmitida a este Presidente por
telefone. Como a minha memória estava boa,
transmiti a informação exatamente nos termos
do ofício que agora me chegou às mãos. Cópia
será enviada a todos os Srs. Constituintes inte
grantes desta Comissão Temática, para que ofi
cialmente conheçam as novas instruções.

Com a palavra o nobre Constituinte João de
Deus Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES-Sr. Presidente, Sr"',e Srs. Constituintes,
queremos em primeiro lugar, deixarnossa palavra
de parabéns ao nobre Constituinte Farabulini Jú
nior,que expressa nosso pensamento. Em segun
do lugar, queremos também chamar a atenção
para o que foi dito pelo nobre Constituinte João
Menezes, concernente ao fato de que falamos,
discutimos, fomos ao diálogo, apresentamos nos
sas idéias e preocupações e, lendo o anteprojeto
do substitutivo apresentado pelo nobre Relator,
ficamos insatisfeitos.

Na letra a do item I do art. 3D
, por exemplo,

temos o seguinte: "A vida íntra-uterína, insepa
rável do corpo que a concebeu, é responsabi
lidade da mulher..." Isto já vem de encontro ao
nosso pensamento. Falamos, há poucos dias, nu
ma entrevista, que temos notado que os nobres
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Relatores têm expressado única e exclusivamente
seu pensamento, não tendo o cuidado de obser
var o que nós, Constituintes, apresentamos em
termos de emendas, propostas ou sugestões. Te
mos sido relegados a um segundo plano, no que
concerne a nossas preocupações, propostas e
emendas.

Logo, quero parabenizar o Constituinte João
Menezes pela sua preocupação, que também é
21 nossa. De nada adiantará, porém, falarmos, se
o Sr. Constituinte José Paulo Bisol, ficar- como
nos parece estar - indiferente a tudo aquilo que
se diznesta Comissão. Não deve, contudo, preva
lecer única e exclusivamente seu pensamento,
mas, sim, a média da opinião dos nobres Consti
tuintes. Nossa preocupação deve ser a maioria,
não a minoria. Se for minoria, colocado diante
do que falamos e do que se está vendo, estaremos
apenas perdendo tempo. Estaremos falando ao
vento, ao léu, e não adianta procurar defender
a família e os bons princípios.

O art. 31°, letra f, item V, diz o seguinte:

"Ninguém será privilegiadoou prejudicado
em razão de nascimento, etnia, raça, cor, se
xo, orientação sexual (...)"

Sobre aiexpressão "orientação sexual" debate
mos exaustivamente o assunto, procurando sensi
bilizaro nobre Relator, mas nossos argumentos
ficaram perdidos. S. Ex" não ficou sensibilizado
com nosso clamor, com nossos anseios e com
o fato de que representamos não uma minoria,
mas, sim, uma maioria. Gostaríamos de deixar
o nosso pedido. Vamos, porém, reservar-nos para
debater depois. Não nos entenderemos em fazer
apreciações agora, porque queremos ler com cui
dado e com carinho este anteprojeto, a fim de
fazermos uma apreciação mais acurada e para
que não venhamos a perder o nosso tempo com
relação a tudo aquilo que temos ~ado.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte João
Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
As observações de V. Ex"são muito interessantes.
A letra a cio art. 3° diz:

"A vida intra-uterina, inseparável do corpo
que a concebeu, é responsabilidade da mu
lher, c:omporta expectativas de direito e será
protegida por leio"

Parece-me j1ue ",.inseparável do corpo que a
concebeu..." e uma expressão relativa. Agora, a
mulher pode conceber através de uma relação
sexual normal, através de inseminação artificial
ou de outras formas. Além disso, diz: .....comporta
expectativa de direito e será protegida por lei".
Qual é esta expectativa de díreíto? Qual é a lei?
Pode ou não? O fundamento é em relação à vida,
ao nascimento. Quando começa a proteção à
vida? No dia do nascimento ou no dia da concep
ção? Díz-se apenas que será protegida a vida na
forma da lei. V. Ex'" sabem que na lei brasileira
já existem várias exceções relativasa este assunto.
E, segundo este artigo, nada ficou explicitado.
Quer dizer,não se quer nem uma coisa nem outra.

Com relação a esta parte da "orientação se
xual", se incluíssemos "vida sexual" seria melhor.
Mas a expressão "orientação sexual" dá margem
a que o cidadão pense que pode dar aulas nas
universidades sobre isto. Esta é a impressão que
nos dá este artigo.

Há ainda outros aspectos, corno, por exemplo,
o caso de desapropriação de terras, da proprie
dade, à qual o legislador dá certo valor.Eu pergun
to como será possível determinar este valor.

Trata-se de um projeto que realmente demons
tra a inteligência e a capacidade dó nobre Relator,
mas S. Ex'deixou de fazeruma redação de acordo
com a opinião dos membros desta Comissão,
para fazeruma redação seguindo seu próprio pen
samento.

Aceito as ponderações de V. Ex', que ratificam
tudo aquilo que já haviamos dito antes e cuja
colocação se faznecessária a esta Comissão. Mui
to obrigado pelo aparte e perdoe-me pela inter
rupção.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Obrigado, nobre Constituinte.

Era só, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Femandes.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, nobres Pares, nobre Relator, na
realidade, se fôssemos observar o Regimento In-:
temo da Assembléia Nacional Constituinte, não
estaríamos discutindo o anteprojeto do substitu
tivo, em sua primeira versão. Até porque o resul
tado do trabalho das Subcomissões foi relegado
a um segundo plano. (Pausa.)

Já temos uma primeira versão do anteprojeto
do substitutivo que incluiria as emendas sobre
o relatório das Subcomissões. Entretanto, a burla
feita ao Regimento é seqüenciada, pois se abre
agora um prazo, que não estava previsto, para.
a apresentação de emendas. Salvo engano, um
erro supre o outro, por incrívelque pareça. Então,
teremos oportunidade de apresentar emendas e,
em última instância, o Sr. Relator poderá manter
muitos pontos que estão sendo objeto de discor
dância, para então decidirmos no voto. Estão até
ocorrendo alguns embargos declaratórios - para
utilizaruma linguagem forense - como é o caso
levantado pelo Constituinte João Menezes e de
outros tantos dispositivos que não ficaram bem
claros, pelo menos para aqueles que não estão
habituados às lides judiciárias.

Deixo, pois, de falar hoje, pois farei a minha
defesa e a minha declaração em relação às emen
das que proporei na.devida oportunidade. Por últi
mo, sustentarei, no devido tempo, a validade das
emendas que irei apresentar.

Muitoobrigado, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constiturte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDES
Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres Constituintes,
nossa preocupação coincide exatamente com a
dos Constituintes João Menezes,FarabuliniJúnior
e João de Deus Antunes. Na medida em que
participamos desta Comissão, esperamos que o
trabalho do nobre Relator seja pautado na siste
matização dos relatórios das três Subcomissões
e nas propostas que forem apresentadas, para
que se componha o relatório desta Comissão.

Como afirmávamos hoje de manhã na reunião,
matéria vencida quando discutida e votada na
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais
foilrazida por iniciativaunilateral do Relator á Co
missão Temática.

Por esta razão manifestamos nossa preocupa
ção, porque queremos que o trabalho desta Co
missão temática se desenvolva de forma a que
não aconteça o que ocorreu nas Subcomissões,
quando Relatores, de forma quase irresponsável,
quiseram fazer valer seu pensamento pessoal em
detrimento do desejo, da manifestação e da vonta
de dos membros ou até da maioria dos membros
das Subcorr.íssões,

Quero fazer, pois, um apelo ao nosso relator
para que o Relatório final desta Comissão seja
fruto da vontade da maioria dos seus membros,
resultante dos Anteprojetos das três Subcomis
sões e das propostas que porventura sejam apre
sentadas até às 24 horas, hoje, conforme prazo
estabelecido pela Mesa.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) -Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estamos che
gando aos momentos finais desta etapa de dis
cussão dos Anteprojetos das Subcomissões que
compõem esta Comissão. Entretanto, gostaría
mos que ficasse documentada a grande preocu
pação que estamos tendo com relação ao conteú
do do anteprojeto preliminar deste órgão. Já tive
mos oportunidade de citar alguns comentários
acerca de determinados preceitos aqui contidos
e que gostaríamos de ressaltar, para que fiquem
memorizados. Representantes também de parte
do povo brasileiro, não teríamos outra altemativa
senão a de contra-argumentar com relação às
opiniões do nosso sábio Relator, que, no entanto,
apesar das argumentações, mantém-se sempre
impecável. Admirâmo-Io por este seu gesto. En
tretanto, gostaríamos que,' no fundo, houvesse
sensibilidade de sua parte.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Permite-me V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Aproveitando a declaração de V. Ex',nobre Consti
tuinte, e seguindo sua explanação, observe, na
versão preliminar do Anteprojeto, à página l l ,
no item que trata do direitode propriedade. Procu
ra-se,,ali,dar ao Estado todos os meios de produ
ção. E a aquisição total dos meios de produção
do País; é uma intervenção. E, mais, a letra d
diz o seguinte:

"O não uso, o uso impróprio, o meramente
especulativo e o manifestamente abaixo da
potencialidade dos bens que são meios de
produção importa perda da propriedade em
favor do Estado."

Quer dizer, neste título que trata do direito de
propriedade, com palavras boas, frases bem fei
tas, bem armadas, o que se fixa é a desapro
priação total dos meios de produção. É isto que
se quer com este projeto de lei.Eu não sou favorá
vel a que se tomem os meios de produção. Sou
pela liberdade de produção, pela livre iniciativa.

diz,mais, a letra b do item XVII:

"A propriedade: (...)
b) de bens que são meios de produção,

ou que, embora não sendo meios de produ
ção" aqui já se toma tudo - "tornam-se
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necessários à execução de programas para
o desenvolvimento social, de iniciativa da
União, dos Estados e dos Municípios,subor
dinada aos princípios da prevalência da utili
dade pública e do interesse, susceptível de
desapropriação;.....

Ora, neste nosso projeto, oriundo de um~ ~o
missão política, estamos legislando sobre direíto
de propriedade. Legislando para quê? Para acabar
com a concorrência, para entregar tudo, para aca
bar com a livreiniciativa, para acabar com a facul
dade de produzir.

Portanto, V. Ex" faz muito bem em proceder
a este exame, já que temos de votar um p~re:er

que reflita o espírito da maioria desta Comissão.
Parabéns a V.Ex".

o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Muito obrigado a V.Ex".

Então, o que estamos realmente pr?cur~ndo,

Sr. Presidente, com essas argumentaçoes, e que
o nosso Relator tenha sensibilidade, como já de
monstrou que tem, a nós outros, em determi
nados momentos. Este é, realmente, o seu pensa
mento. Masnem tudo que está contido é questão
fechada; pode ser revista. De fato, estamos com
a esperança de que muitas questões já conden
sadas possam ser substituídas, por outros meca
nismos mais adequados e que satisfaçam a toda
a sociedade brasileira. Não desconhecemos o
grande trabalho, o esforço de S. Ex" para tentar
transmitir-nos sua opinião. Em que pese a esse
aspecto, queremos deixar patente que chegará
o momento em que se apreciará o substitutivo
e, então, haveremos de discutir com base em
wna proposição real. No momento, nós o esta
mos comentando, embrora não em definitivo.
Apenas procuramos expor as idéias para que se
jam discutidas e, assim, possamos chegar a uma
conclusão feliz, em que Relator e todos os mem
bros da Comissão, realmente, de mãos dadas lu
tem pelas aspirações do povo brasileiro, do qual
somos representantes neste Parlamento.

Já comentamos bastante o assunto pela ma
nhã. Voltamos tão-somente para dizer que não
temos preocupações em satisfazer determinadas
proposições que defendemos, mas as que o po~o

realmente espera sejam elaboradas, em benefício
não somente da nossa sociedade atual, mas que
prossigam no transcurso da no~ vi?a e atinjam
a nossa posteridade com tanta Vitalidade como
a que estamos tendo hoje.

Concedo o aparte ao brilhante Constituinte Fa
rabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
'--Muitoebrigado. Como V. Ex" e os demais mem
,brO!! desta coIenda Comíssêo sabem, assumi re
centemente, procur~ suprir a vaga da Consti
tuinte Dirce Tutu Quodrôs - dificilmentevou su
perá-la, mas procuro fazer o possível motivo pelo
qual não acompanhei os trabalhos originários,
pois inclusive estava na Subcomissão do Poder
Legislativo. Na Subcomissão dos Direitos.e.~a
rantias Individuais, o ilustre Relator, Constituinte
DarcyPozza, na sua medida não, estabeleceu V.
EX'diga, por favor se estou errado no que tange
'ao endurecimento da lei penal, e que ficou consa
grado, ou seja que se cominaria a pena de prisão
perpétua para os estupradores e seqüestrad?res
quematam. O ilustre Relator, no seu AnteproJeto,

elimina não só a hipótese da pena de morte 
tudo bem - como também a hipótese, já consa
grada no relatório e aprovada, da prisão perpétua
para esses dois casos: Os estupradores que estu
pram e matam, e os seqüestradores que seqües
tram, promovem a extorsão, recebem a quantia
que se propuserem a receber e, além disso, dão
se ao luxode matar. O nobre Relator não consigna
essas punições. Afrouxa a lei penal de uma vez
e elimina a hipótese da prisão perpétua.

Estou, no momento, enteressado em propor
a V. Ex'" a extensão dessa prisão perpétua. Abdico
da pena de morte - defendi-a todo o tempo,
na legislatura passada e também nesta - tendo
em vista que esta Subcomissão enveredou pelo
caminho da prisão perpétua. Em São Paulo, mi
nha terra, juízes e promotores da justiça estiveram
reunidos comigo, durante longo tempo, estudan
do a matéria, perquirindo-a e examinando o me
lhor caminho. E chegaram à conclusão - fui
voto vencido - de que o caminho seria a prisão
perpétua, por causa de possíveis erros judiciários:

Não se poderia jamais porém, afrouxar a lei
penal. Muito ao contrário. É por causa da impuni
dade que avança a críminalldade. Assim, estava
pretendendo estender a prisão perpétua aos latro
cidas. Masvejo agora que o ilustre Relatora retirou
dos estupradores, dos seqüestradores.

Como também retira o confisco. A legislação
atual a Constituição vigente, fala no confisco de
bens: E sabemos que os corruptos da história
brasileira, destacadamente no sistema anterior,
no regime militar, foram useiros e vezeiros em
praticar atos danosos ao Erário. No entanto, o
confisco de bens também foi retirado.

Gostaria que V.Ex", nobre Relator, examinasse
essa matéria, trouxesse à colação esse problema,
para. que os ilustres Constituintes até pudessem
opinar a respeito do assunto, que me parece da
mais alta importância, já que estamos chegando
ao final da nossa caminhada.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Quero agradecer ao ilustre Constituinte sua parti
cipação. Na Subcomissão, tivemos discussões
exaustivas com relação à inclusão dos estupra
dores, dos seqüestradores, dos latrocidas entr~

aqueles que pagariam pelos seu crimes com pn
são perpétua. Na Subcomissão, realmente a pena
de morte não teve acolhida porque as nações
do mundo inteiro, principalmente as que são alta
mente democráticas, e que tinham na sua legisla
ção a pena de morte, estão procurando aboli-Ia
de conformidade com a evolução da sociedade.
Parte dos integrantes da Subcomissão achou por
bem que deveria ser colocada a prisão perpétua,
a fim de que as pessoas que cometessem tais
tipos de crimes não ficassem impunes, mas, atra
vés do tempo, pudessem perceber o grande mal
e dano que causaram à sociedade nela deixando
sua marca indelével. Em conseqüência, a prisão
perpétua seria uma punição pdti essa atrocidade
cometida à humanidade.

O ilustre Relator da nossa Comissão acha que
esses crimes não devefu ser punidos com prisão
perpétua.

Demodo que, com esse posicionamento, tere
mos oportunidade, através do voto, tomarmos
uma decisão. Já que a pena de morte foi comple
tamente rejeitada, que pelo menos a prisão perpé
tua para esses casos específicos seja adotada.

Como disse V. Ex", no caso da pena de morte
há possibilidade de se cometer uma injustiça.Mas,
com prisão perpétua, ao longo do tempo, se essa
pessoa fosse reconhecida inocente, poderia muito
bem ser redimida, com o Estado indenizando-a,
enfim, garantindo-lhe a liberdade, sem que pudes
se ser extinta pela pena sumária da morte.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Gostaria de obter um esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA _
Com todo o prazer.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Em São Paulo, de onde venho, há trinta mil
mandatos de prisão para cumprir. A ausência do
Poder Público, a escassez, no que tange à constru
ção de penitenciárias, tudo isso poderá ser resol
vido. Entretanto, há criminosos latrocidas soltos,
reincidentes quatro, cinco vezes. Roubando e ma
tando, matando e roubando, são condenados,
vem o livramento condicional, vem a prisão alber
gue, vêm outros benefícios que o legislador ordi
nário promove. No caso, fica a impunidade como
rainha - talvez até mais do que rainha, como
princesa, porque vale mais do que a rainha en
quanto seja bela. E aí é que está o problema.

Outro aspecto a considerar é que o detento
vota. Então, há defensores intransigentes desse
detento.

Quero salientar, repito, que há vários mandados
de prisão para serem cumpridos. E há também
o caso dos reicidentes. Como ficam os reinci
dentes latrocidas? Como ficam os reincidentes
seqüentradores que matam? Como ficam os es
trupadores reincidentes que matam?

Abdico da defesa da pena de morte. Não vou
insistir, pois já vi que a Casa não se curva a essa
medida. Tenho a opinião de juristas - Verlan
giére, por exemplo...Não é por casa do argumento
de V. Ex" que abdico dessa defesa, pois ninguém
jamais demonstrou que a ausência da pena de
morte fazcair os índices de brutalidade e de crímí
nalidade. Aliás, provaram o contrário nos países
em que há pena de morte. Na Inglaterra já se
pleiteia a volta à pena capital; na França ocorre
mesmo; nos Estados Unidos querem recrudescer.
Claro! É a função intimidativa da pena. Outros
me dizem, entretanto, que força intimidativamaior
é justamente a prisão perpétua, não a pena de
morte. A prisão perpétua, sim, intimida, dizem
os doutos. Concordo plenamente que a prisão
perpétua possa vir a ser intimidativa,mais intimi
dativa do que a pena capital. E por isto vou parti
lhar dessa doutrina.

Lanço a sugestão, nesta fase de discussão, para
que V. Ex'" meditem a respeito de o Relator ter
retirado a pena a que me referi,para os latrocidas,
para os seqüestradores e também dos estupra
dores. Em São Paulo, as mulheres não agüentam
mais as casas são invadidas. Não só os lares
mais' ricos dos chamados Jardins, mas também
os mocambos, os cortiços, as favelas são invadi
das, sim. E as mulheres, estupradas por facínoras
que, na verdade, sentem que a impunidade conti
nua. Esta impunidade não pode prosseguir. O
que deve ser feito é, naturalmente, endurecer a
lei penal. Acredito que com isto chegaremos ao
nosso objetivo.

Muitoobrigado a V.Ex' por me haver permitido '
o aparte.
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o SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA 
Muito bem. Entendo a preocupação de V. Ex'
Nossa Constítuíçêo deve consagrar logo esses
aspectos, ficando a regulamentação para as leis
complementares. Deve-se realmente coibir esses
abusos, que estão cada vez mais manchando nos
sa sociedade, amedrontando, causando pânico
E! pavor.

Acredito que a hora é oportuna. Que não come
tamos injustiças, mas que, através do bom senso
E: da discussão, possamos encontrar a maneira
adequada de dotar nossa sociedade dos meca
rüsmos e dos instrumentos necessârios a coibir
esses abusos. A grande esperança do povo brasi
leiro justamente com os trabalhos destá Consti
tuinte é de que, através de nossa contribuição,
possamos fazer com que haja mais tranqüilidade,
mais segurança. Que a sociedade possa realmen
te gozar dos beneficios que o Estado propicia
éII seus cidadãos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte José Mendonça de M0
rais.

O SR. C:ONSmUINTE JOSÉ MENDONÇADE
/I\ORAIS - Sr. Presidente e Sr. Relator, conti
nuando as observações que fizna parte da manhã,
gostaria de solicitar a especial atenção do Sr. Rela
tor para a~guns enunciados fundamentais que S.
EX'coloca na versão preliminar de seu trabalho,
relacionados com alguns itens que lentamente
vamos descobrindo pela frente.

Por exemplo, quanto à forma como S. Ex' defi
ne a família. O item XVIII me revela que se foge
ao padrão normal de família constituída, pois diz
que é garantida a constituição de família pelo
casamento e, depois, por união estável baseada
na iguald,ade entre homem e mulher. Acho que
nem toda união estável pode significar família.
Essa iguf~dade entre homem e mulher, não sei
se é básica.

Não entendi bem, e fiquei na dúvida. Daí o
questionamento que faço. Isto porque, de modo
geral, entende-se o que seria a união estável entre
um homem e uma mulher - se bem que não
está definido. Fico preocupado com esse avanço
na definiçí~o de família. Foge aos-padrões do Cris
tíanísmo. E o Brasil é um País de cristãos, em
sua maioriia.Devemos, realmente, respeitar o cos
tume da maioria, que é o de constituir família
por contrato civil, dentro das normas já estabe
lecidas na lei ordinária, ou, quando constituída
a sociedade entre um homem e uma mulher atra
vés da Igmja a que pertencem, seja esse contrato
levado a registro para os efeitos civis.

Fugir daí é um avanço muito grande, que re
dunda em retrocesso na disciplina da celluIa ma
ter de qualquer sociedade, que é a família. Vemos,
hoje, a televisão solapar, por todos os meios ima
gináveis e ínímaqinávels as bases da família, ten
tando destruí-la, para acabar com o conceito de
fidelidade àquilo que assumimos.

Quando constituímos uma sociedade com
mais companheiros, temos a responsabilidade de
manter urna fidelidade contratual, de ninguém
trair ninguém, seja na sociedade comercial, seja
na civil. Quanto ao casamento, é preciso verificar
o que acontece nos países do Oriente, do Leste
Europeu e do Ocidente, onde se preservam ensi
namentos básicos. Sem falar nos países islâmi
cos, que são muito violentos na exigência dessa

fidelidade - até fogem ao conceito que tenho
da liberdade que cada um deva assumir.

Preocupa-me, pois, esse conceito de família fo
ra do casamento, por união estável.

Uma outra observação que eu gostaria de dei
xar quanto ao item XV1II diz respeito à não distin
ção entre fdhos concebidos no casamento ou fora
dele. Tenho um fdho adotivo, legalmente adotado
por mim e minha esposa, com muita alegria para
mim, além dos outros fdhos concebidos no matri
mônio. Acho que, se não houver distinção em
relação aos fdhos concebidos fora do casamento,
corre-se o risco de fazer com que a mulher que
não concebeu filho meu, mas sendo minha com
panheira e esposa em união estável pelo casa
mento, fique lesada nos seus direitos, e também
os fdhos com ela concebidos. Se essa distinção
versar sobre todos os direitos, como está aí, nós,
que mexemos com o Direito, com a lei, sabemos
a que ponto se poderá chegar. Então, eu me preo
cupo. Um fdho concebido fora do casamento tem
de ter direitos assegurados a ele contra o pai que
o gerou fora do casamento, ou contra a mãe
que o concebeu mesmo na constância do casa
mento, mas com outro homem. Aí vem uma
questão muito sutil, o direito do filho, sim, mas
o de ele ser reconhecido. Quanto a igualá-lo aos
outros, gostaria de ver essa questão bem expli
cada para saber em que hipóteses e condições
isto ocorreria, para eu poder emitir meu conceito
a respeito da matéria.

Gostaria de solicitar ao Sr. Relator que anotasse
esse aspecto, para nos fomecer, em contrapartida,
as explicações dos seus conceitos e critérios, no
que concerne a esta não distinção entre os fdhos
havidos no casamento e fora do casamento.

Mais ainda: foge também à realidade brasileira
- letra "e" - "a não limitação do número de
dissoluções da sociedade conjugal". Eu havia co
locado aqui que seria, talvez, a realização de divór
cios até o íníiníto, quantos queiram, um e outro.
Casa-se hoje, se amanhã não der certo desca
sa-se, e assim, por diante.

Gostaria de ficar, talvez, com a liberdade de
relacionamentos ou de convivências, não neces
sariamente sob a forma de casamento, porque
já antes se admite, no próprio texto do Relator,
a família também por união estável, não necessa
riamente dentro do casamento. Preocupa-me
muito essa liberalização totalizante, de inúmeros
casamentos. Isso é bom para artistas de cinema,
de televisão, que acham que isso dá publicidade
muito boa para eles. Com isso, corrompem a
noção básica dos costumes brasileiros. Não é o
que a sociedade está exigindo hoje. A sociedade
da classe baixa, que não tem oportunidade de
ir à televisão para dizer o que pensa, é obrigada
a engolir verdadeiros desaforos à dignidade pes
soal de homens e mulheres que enxergam a vida
familiar de modo diferente. Aqui se deveria dar
direitos iguais ao uso dos meios de comunicação,
quando entendermos que temos algum direito
lesado. Acho que se deveria inserir aqui - isto,
sim - a igualdade dos direitos de uso, não só
para artistas, não só para magnatas, para ricos
fazerem uso e abuso dos meios de comunicação
para tentar "fazer a cabeça" do povão que está
sofrendo.

Uma outra observação é quanto à propriedade.
Discordo tota1mente dos conceitos emitidos. E
um deles me chamou a atenção. Gostaria de obter
uma explicação do Sr. Relator sobre a letra "d",

quando diz: "o não uso, o uso impróprio... e o
manifestamento abaixo da potencialidade dos
bens que são meios de produção importam perda
da propriedade em favor do Estado".

Quero uma explicação a respeito da expressão
"potencialidade". Qual o conceito nela contido?
Quaís os parâmetros para medir-se essa potencia
lidade? A que título se dá essa perda em favor
do Estado? Gratuito ou oneroso? De que manei
ra? Com justa e prévia indenização? Com que
títulos? Os da dívida pública? Corrigíveis ou não?
Gostaria de um melhor detaihamento, para depois
emitir minha opinião.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me um aparte, Sr. Constituinte José
Mendonça de Morais?

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS- Pois não.

O SR. CONSmUlNTE FAAABUUNI JúNIOR
- A letra "d", que V. Ex' focaliza, realmente esta
belece o c~>ntrário daquilo que se preconiza em
matéria de .íncentívos, Uma nação comporta um
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social, o, mundo comporta o Banco Mundial,
o Banco Ir:itemacional do Desenvolvimerito Eco
nômico, tendo em vista exatamente vir em s0
corro da atividade privada para lhe dar condições
e mecanis~os, desde os mais fortes até os mais
fracos - àté se emprestar um trator a alguém
que detêm um alqueire e não pode produzir. Es
ses, o conceito e o espírito que devem prevalecer
na Constituição brasileira, isto é, liberar por>cima,
dando recursos, estabelecendo modelos para
produzir, e não eliminar de vez tudo aquilo que
esteja assentado.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Outra indagação que faria ao Sr. Rela
tor está na alinea "a" do item xx. Diz respeito
à sucessão hereditária, quando se refere à alínea
"a" do item XVII. Quero saber se não seria do
item XIX, porque é neste que está dito: ..... de
bens de uso particular e familiar, subordinada aos
desígnícs de seu titular, insuscetível de desapro
priação". O item XVIII, alínea "a" não fala em bem
definido. É outra matéria. Só para esclarecer, para
meu juízo.

No capítulo que trata dos direitos coletivos, pen
so que o fundamentai não é trocar a palavra "ga
rantias" por "liberdades coletivas", mas tratar dos
direitos e garantias as minhas liberdades. As liber
dades coletivas devem ser garantiddas. E não pre
cisam constar como sendo inerentes, porque já
o são. A pessoa humana e a coletividade já têm
liberdade, tanto individuais como coletivas, que
devem ser respeitadas e garantidas.

Quero saber, pois, onde está, dentro do texto,
a garantia de nossa liberdade.

Quanto à liberdade dos cultos religiosos, tarn
bém gostaria de saber se essa inclusão com
preende as reuniões religiosas, as associações re
ligiosas ou outras associações.

No que se refere ao direito de greve, estabe
lecido no texto, tenho a indagar se o Poder Judi
ciário não poderá jamais dirimir questões a este
respeito. Algo que aparece aqui é que a greve
é liberalizada, respondendo seus orgarüzadores,
é claro, pelos excessos se aqueles que os motiva
rem. Acho que é da lei e da norma do nosso
comportamento social, quando não respeitamos
os direitos fundamentais.
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Mais ainda: com relação aos eleitores, o projeto
diz que o direito ao voto é dos maiores de 16
anos, na data da eleição. Quem completar 16
anos na véspera do dia das eleições, pelo texto,
poderá votar no dia seguinte. Como será feito
o cadastramento? Será obrigatório? Será livre o
comparecimento para votar? Não haverá nenhu
ma exigência fundamental para o credenciamen
to?

São as questões que apresento ao Sr. Relator.
Depois vem o voto destituinte. QueTp poderá

exercer o direito de destituir? Quem votou no can
didato ou quem não votou? Qualquer um? Quem
garante, pelo sigilo do voto, que A, B e C votaram
comigo? Quem não votou não tem direito de des
tituir o mandato. Somente poderia ser dado o
direito de destituição de mandato àqueles que
constituíram mandato. É o direito de eleger e o
direito de destituir. Quero uma explicação sobre
quem terá esse direito, quais os eleitores.

(Assume a presidência a SI" Constituinte
Anna Mana Rattes)

O SR. CONSmUlNTE FARAJ3(JUNI J!lNIOR
- Permite-me V. Ex' um aparte? O eleitor terá
este direito de quatro em quatro anos, se manti
vermos o mandato por quatro anos. Se esta Casa
Constituinte houver por bem reduzir o mandato
dos Deputados para dois anos, como sói ocorrer
em outros países, o eleitor terá este direito. Aliás,
houve várias injustiças, como sabemos. Quem
vai medir a injustiça? Preclaros e ilustres Deputa
dos, nesta Casa, postularam a reeleição e não
voltaram. Setenta por cento dos Deputados desta
Casa não voltaram. Aí é que está o direito do
eleitor de não votar. Esta é a democracia.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - SI'"Presidenta, Sr. Relator, eu concluo
aqui, para não me tomar cansativo. Eram as ":tda
gaçóes que desejava fazer ao Sr. Relator, pedindo
a S. Ex' a consideração e as explicações neces
sárias.

Sr" Presidenta, não sei se vamos continuar de
batendo os assuntos. Ao que consta, hoje termina
o prazo para o debate. Há muitos temas que fica
rão sem questionamento, sem reflexão, porque
o Regimento Interno, a despeito de ter buscado
o melhor para a Constituinte, foi muito exigente,
muito ditatorial, proibindo debates prolongados,
delimitando-os exageradamente e não compen
sando o sábado e o domingo, que perdemos.
Nos dias marcados para debate não houve quo
rum, não nos reunimos. E não há reposição de
dias perdidos. Ficamos apenas com dois dias para
reflexões, para debate, para troca de idéias, E uma
preocupação que continuo mantendo e que gos
taria de ver resolvida pela Mesa.

A SR" PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - O
próximo orador a fazer uso da palavra é o Consti
tuinte Francisco Rollemberg.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOROLLEM
BERG - sr Presidenta, Sr. Relator, estou anali
sando com muito cuidado o anteprojeto que V.
Ex' nos oferece nesta tarde. Sendo o último deba
tedor, quase nada mais me sobra para analisar,
senão o que já foi analisado.

Inicialmente, devo dizer-lhe que seu trabalho
é prenhe de humanismo, muito bem redigido,
com português escorreito, mas peca, às vezes,
por querer explicitar demais. Permita-me, Sr. Rela-

tor, tecer comentários sobre alguns artigos deste
articulado que V. Ex' nos apresenta como seu
anteprojeto de relatório.

"I-A vida, a existência digna (...)
b) a vida intra-uterina, inseparável do cor

po que a concebeu, é de responsabilidade
da mulher, comporta expectativa de direitos
e será protegida por lei."

Ora, Sr. Relator, talvezaté pela minha formação
de médico, acho que este item deveria ser escrito
assim:

"A vida íntra-uterína, inseparável do corpo
que a concebeu, é de responsabilidade do
casai e comporta direitos que serão prote
gidos por lei."

Isto, para assegurar os direitos do nascituro e
para dar ao genitor - já que a mulher ainda
não sofreu o processo de partenogênese, ela não
se autofecunda, ela não se divide, tem de ter um
parceiro, mesmo que seja por inseminação artifi
cial-a co-responsabilidade pela criança, ou pelo
feto, na sua fase intra-uterina.

Além do mais, há um fato muito interessante
na defesa do nascituro. Contava-me, há pouco,
o Deputado Farabulini Júnior que um amigo seu,
de São Paulo, deixara a companheira - não era
sua esposa - grávida e fizera no seu testamento
uma dotação para esse nascituro. Evidentemente,
essa criança já tinha direitos, como nascituro, na
quela herança. O que era preciso provar era se
a criança tinha nascido viva. Para tanto, antiga
mente se fazia o que se chamava docimasia pul
monar, que consistia em verificarse houve expan
são pulmonar, se a criança respirou. Se ela respi
rou um minuto sequer, ela viveu.Se viveu, deixou
herdeiro - certamente, por ordem direta, sua
genitora.

Há outro problema sobre o qual temos de pen
sar - é evidente que não cabe em uma Consti
tuição. Há 25 anos, conversando em minha casa,
lancei uma idéia, como proposição, que causou
enorme escândalo dentro do meu lar. Propus,
conversando com minha senhora, que também
é médica, que houvesse mães de aluguel. As mu
lheres que não pudessem conceber escolheriam
outra mulher para ser fecundada com o esperma
de seu marido a fim de terem um filho - por
amor ou por alguma compensação pecuniária.
Aquilo que causou escândalo e que não tive cora
gem de transferir para fora das portas de meu
lar hoje é fato público e notório em várias nações
e, veladamente, no Brasil. Tal mulher, no caso,
não terá de exigir co-responsabilidade em relação
a essa criança, ao homem que a fecundou, mes
mo que a tenha fecundado artificialmente?

São perguntas que faço. Além do mais, essa
proteção esbarra numa série de coisas. É evidente
que não defendo o aborto, mas a evolução da
ciência médica às vezes nos leva a pensar em
determinados aspectos que, de certa forma, ter
minam por sugerir a discriminação do aborto.
No caso, por exemplo, de um estrupo. Forçar
uma mulher a ter um filho de quem a estrupou
é exigir demais dessa mulher. Da mesma forma,
quanto à gravidez de alto risco, que é algo anali
sado hoje a todo instante. A paciente é que opta:
ou ela, ou a criança, ou nenhum dos dois 
ai falecem os dois. E se há de se fazer uma opção
por ter havido algum engano, se a paciente está

.nurna gestação inicial, acho que se deve salvar

a mãe. Se há de se fazer alguma escolha, que
seja feita.

Há um outro problema que hoje a ciência mé
dica nos revela com urna facilidade incrível, atra
vés da citologia do líquido amníótíco. Trata-se
da possibilidade das crianças nascerem com má
formação, principalmente nos casos de mongo
lismo. Quem já viu ou é pai de uma criança mon
gólica sabe o sofrimento que isto significa para
a criança, não apenas para o próprio pai. O pai
fica com medo até de morrer, porque não sabe
quem vai cuidar daquela criança, que jamais será
adulta.

Ora, é evidente que, mais adiante, teremos que,
em casos especialíssimos, descriminalizar o abor
to.

Agora, no inciso "g" do art. 3°, item I,Capítulo
'I, está dito que "por absoluta incapacidade de
pagamento, ninguém poderá ser privado dc;>s ser
viços públicos de água, esgotos e energia elé
trica".

Sr. Relator, na prática, os que pagam e os que
não podem pagar, em quase todas as cidades
do Brasil, não contam com serviços públicos de
água e esgoto. Alguns têm energia elétrica, pois
estamos fqzendo eletrificação rural, estamos ele
trificando favelas. Talvez se pudesse fundir o T'
com o "g" e redigir da seguinte maneira: (...) "por
absoluta incapacidade de pagamento, ninguém
poderá ser privado dos serviços públicos de água,
esgoto e energia elétrica, tendo suas vítimas o
direito ao amparo assistencial do Estado". Aítería
mos um item só - talvez,até, pudesse ser melhor
redigido do que minha sugestão de agora.

Há um outro parágrafo que me deixa um pouco
assustado. É o item UI, letra "e", que estabelece
"o homem e a mulher são iguais em direitos e
obrigações, inclusive os de natureza doméstica
e familiar,..."

Creio que deveria terminar aí, e não continuar
assim: .....com a única exceção dos relativos à
gestação, ao parto e ao,a1eitamento".

Isto, porque transferir para o marido as obri~a

ções relativas à gestação, ao parto e ao aleita
mento já complica muito. Ele já é co-responsável,
eis que dispositivo anterior estabelece que cabe
ao casal a defesa do nascituro.

A letra "k" do inciso XIX, que dispõe sobre "A
Segurança Jurídica", diz que o preso tem direito
à assistência de advogado de sua escolha, antes
de ser ouvido pela autoridade competente.

Ora, quem mora no Rio de Janeiro, em São
Paulo ou mesmo em um Estado pequeno, como
o meu, onde a prisão de marginais ocorre em
massa, sabe o que ocorre. Acredito que talvez
pudéssemos redigir assim: "o preso tem direito
à assistência de advogado de sua escolha, ante
a autoridade competente e identificação dos res
ponsáveis pelo procedimento policial". Porque,
no caso de prisão em massa, quando ocorre, diga
mos, um latrocínio, com furto a banco ou a super
mercado, é que se precisa tomar medidas imedia
tas para prender os envolvidos. Esperar que cada
um convoque ou aceite um advogado, acho que
retardaria por demais a ação da Justiça.

Outro item que eu gostaria de comentar é o
XI, referente ao exercício de qualquer trabalho:

"a) a lei não poderá impedir o livre exer
cício de profissões vinculadas à expressão
direta do pensamento, das ciências e das
artes;"
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"b) a lei só estabelecerá regime de exclu
sividade para o exercício de profissão que
envolva risco de vida e de privação da liberda
de, ou que possa causar grave dano ao indiví
duo ou à coletividade."

Esse parágrafo, a meu ver, não ficou muito
claro, já que esses conceitos mudam a todo o
instante. VejaV.Ex- Um ifectologista, isto é, o mé
dico que trebaíha com moléstias infecto-conta
giosas, virais- vamos falarna AIDS,por exemplo,
que é assunto atual - corre grave risco de vida.
A lei, então, vai estabelecer um regime exclusivo
parei esse tipo de trabalho? É uma pergunta que
faço. No caso, ainda, do físico nuclear, terá ele
um regime específico para esse tipo de trabalho?

Acredito que, aí, tenhamos de ser talvez mais
pragmáticos e encontrar uma saída.

O item XII, inciso "b", na primeira versão do
anteprojeto, diz que "não é permitido o incita
mento à víolêncla nem à discriminação por razões
políticas etc." É só uma questão de semântica.
Eu colocaria: "é proibido o incitamento à violência
e à discriminação por razões políticas, religiosas,
filosóficas ou de raça". Sintetizaríamos este artigo.

Agora, há uma coisa muito interessante no item
XVIII. Quando eu o lipela primeira vez,fiquei muito
preocupado e procurei saber quem era o pai da
idéia. Para minha surpresa, soube que foi o padre
Fernando Bastos d'Avila, não falando em nome
da Igreja, mas na sua condição de religioso e
sociólogo. Ele dizia que, pelo fato de sermos um
país do Terceiro Mundo, subdesenvolvido, onde
o número de casamentos é imensamente inferior
ao número de uniões estáveis, quer na roça, quer
na favela,quer nas cidades, ele quase que aceitava
um dito qUE~ é eminente sertanejo, segundo o
qual "quem vivecom fé casado é". Ou seja, quem
convive há dez, vinte ou trinta anos já deu provas
provadas e sobejas de que é casado - e bem
casado. Porque casal nenhum convive durante
vinte ou trinta anos, sem qualquer obrigação pe
rante a lei, se não houver muita estima, muito
respeito, muita amizade e se os dois não se senti
rem bem, um na companhia do outro.

Concedo um aparte ao Sr. Constituinte José
Mendonça de Morais.

O SR.COl'ISTITUlNTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - É só uma indagação. É verídica a
informação que chegou a v. 9" de que o autor
intelectual da idéia é o padre d'AviJa? Ou é apenas
suposição?

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOROLLEM
BERG - É verídica. E, se V.Ex' pegar o último
livrinho de Ciência Política editado pelo PMDB,
encontrará um debate na Fundação Getúlio Var
gas, em que o próprio padre Fernando Bastos
d'Áviladeclara isso. Disponho do livro e o coloco
à disposição de V.Ex-

O SR.CON'STITUlNTE JOSÉ MENDONÇADE
MO"~S - Muito obrigado a V.Ex' Era só para
ter certeza

O :SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEM
BERG - Mais adiante, o anteprojeto dispõe que
a lei promoverá e estimulará a adoção. Também
sou pai adotivo. Tenho filhos legítimos e adotivos.
Sei o que significa ser pai adotivo. É o filhosonha
do, desejado, buscado. Sei as dificuldades que
tenho enfrentado, como médico, até em minha
clínica particular, onde lidei com casais estéreis

aos quais sugeri que adotassem crianças, e eles
me incumbiram da missão de lhes arranjar um
filho. Arranjei alguns. Mas, sabe Deus as dificul
dades que tive de enfrentar! Sabe Deus as humi
lhações que esses pais passaram para conseguir
adotar uma criança neste Brasil!

É preciso simplificar ao máximo o direito de
adoção. Isto porque, Sr. Relator, ocorre um fenô
meno muito interessante com a criança, o qual
os psicólogos conhecem e Skinner descreveu
muito bem: o chamado "hospitaJismo". A criança
tem necessidade de ter o que é seu. Ela precisa
dizer "meu pai", "minha mãe", "minha tia", "meu
irmão". O fato, porém, é que, no caso, por exem
plo, do grande número de crianças abandonadas
existentes no nosso País, há, digamos, uma "tia"
para cada cinqüenta crianças. A criança não tem
a tia dela, o irmão dela. Daí os casos de autismo,
de ínadaptação social.

Acredito,portanto, que a única forma realmente
de se cuidar e tentar resolver o problema do me
nor - claro, até onde se possa chegar - será,
realmente, incentivar a adoção, já que a criança
só é feliz num lar onde tenha amor e onde satis
faça aquele egoísmo, que é próprio da criança,
de ter o que é seu.

No que se refere ao item sobre díreíto à proprie
dade, não entendi bem.

Dizo item XIX:

"a) de bens de uso particular e familiar,
subordinada aos desígnios de seu titular e
insuscetível de desapropriação;"

Estou de acordo. Aletra "b", porém, estabelece:

"de bens que são meios de produção, ou
que, embora não sendo meios de produção,
tomam-se necessários à execução de pro
gramas para o desenvolvimento social .:"

Acredito que isso tem de ser melhor explicitado.
Pelo que aí está escrito, só teremos direito, pela
lei vigente hoje, à casa que compramos como
patrimônio de família e à roupa e aos alimentos
que temos em casa. Tudo o mais pode ser desa
propriado. É preciso definir bem essa situação
para que tenhamos tranqüilidade existencial, para
que possamos saber que é possível trabalhar, pro
duzir e ter alguma coisa a mais do que o patri
mônio doméstico.

Ouço o Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- V.Ex-verificaque o instituto da desapropriação
para utilidade pública, tendo em vista a utilidade
social, constitui matéria consagrada no Direito
brasileiro - e também já está consagrado na
Constituinte, segundo percebo. Quanto a isso, na
da a opor. O problema é o da justa retribuição,
é desapropriar para a utilidade social. Isto é indis
cutível.Não há condições para se discutir, quando
o poder público declara de utilidade pública a
desapropriação. Discute-se apenas o pagamento
do justo preço. Não o valor venal, mas o valor
real do bem desapropriado. Afinal, essa é a norma
que hoje prevalece no Direito brasileiro. Quando
o ilustre Relator estabelece que os bens são os
meios de produção para promover a desapro
priação, desde que se estabeleça claramente o
pagamento prévio do preço justo, considero que
está tudo bem.

Temos em São Paulo, Sr. Constituinte - falo
de São Paulo, eis por ele fui eleito, e não tenho

obrigação de falar de outros Estados, até porque
isso daria aos outros Constituintes a impressão
de que eu estaria pretendendo ser o dono da
verdade - mas, temos em São Paulo centenas
de milhares de oficios requisitórios. Isto quer dizer,
o Poder Judiciário já se pronunciou e determinou
que se promovesse o ofício requisitório, para que
o Poder público pagasse o justo preço. E isso
não aconteceu. Mas, falemos do Estado do Mara
nhão, onde está situada a Alcoa. Fui ao Maranhão,
onde promovi a um reunião com pessoas que
habitam a região do Projeto Carajás.lnteressei-me
pelas 500.000 casas que as multinacionais pro
meteram construir - aliás, aqui também não se
fala em multinacionais, e aí podemos correr sério
risco. Lá,as multinacionais promoveram a ocupa
ção do solo, prometendo construir 500.000 casas
para hipossuficientes, seres humanos realmente
paupérrimos. Nenhuma, porém, foi construída.
E aqueles que foram desapropriados receberam,
por acaso, justo preço? Não receberam coisa al
guma. E essas pessoas não eram de alto nível
econômico, não. Eram pessoas da periferia.

Em São Paulo, quando um prefeito deseja al
cançar a u1traperiferia, se estiver dotado desse
poder, vai avançar, sim, e não vai pagar coisa
alguma a ninguém. Assim, criaremos maior nú
mero de desabrigados, maior número de men
digos e, mais do que isso, de famélicos e tudo
o mais que possa existir em termos de pobreza
humana.

É a isso que poderá levar este dispositivo.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEM
BERG - Agradeço a V. Ex' a contribuição. E,
a propósito, quero também lembrar que ontem
os jornais noticiaram que uma empresa dos Esta
dos Unidos propôs ao Governador do Rio Grande
do Norte construir, naquele Estado, uma cidade
para 05 velhinhos e velhinhas norte-americanos,
que, dispondo de renda suficiente para viver em
pequenas cidades de seu país, mas de clima ad
verso, preferiram morar numa área de clima quen
te, onde pudessem ter maior sobrevida. Entre
tanto, não poderiam morar na F1órida, pois lá
uma casa custaria 100.000 dólares. Deste modo,
se lhes fosse cedida uma área pelo Governo do
Rio Grande do Norte, eles construiriam lá essa
cidade para os velhinhos norte-americanos, com
50.000 casas, que custariam em média 50.000
dólares. Isso, porém, traria sérias implicações. Pri
meiramente, pela formação de um quisto. E ou
tros problemas surgiriam, pois não se sabe nem
se essas pessoas iriam atender aos pré-requisitos
do Estatuto dos Estrangeiros.

Acho que assuntos como este devem ser estu
dados com muito cuidado, para que não originem
problemas mais graves.

Quanto à sindicalização, só tenho um comen
tário. Encontra-se no Senado a Convenção rr 87,
da orr, que ainda não foi votada. Hoje à tarde,
o Senador Albano Franco me disse que talvez
fosse solicitada uma CPIpara averiguar a oportu
nidade da adoção, no momento, dessa Conven
ção no País.

No que se refere aos direitos políticos, o ante
projeto trata do alistamento e do voto dos maiores
de dezesseis anos na data da eleição, sendo 
letra b - "inelegíveis os inalistáveis, os menores
de 18 anos e os analfabetos".
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Não entendi essa meia cidadania. A pessoa po
de votar, mas não pode ser leito? E os outros
direitos de cidadania, serão concedidos a esses
menores de 18 anos?

Sinceramente, não entendi. Acredito que seja
melhor manter o voto para os maiores de 18
anos, assim como o direito de candidatar-se e
também o de cidadania plena no momento opor
tuno.

Há, ainda, o seguinte: "Os eleitores poderão
revogar por voto destituinte o mandato..." Ora,
lutamos durante todos esses anos contra a queda
da imunidade parlamentar, que nos garantia o
pleno exercício do mandato parlamentar. Não é
possível chegarmos com a espada de Dãmocles
sobre nossas cabeças, correndo o risco de termos
nosso mandato cassado a todo instante. E aque
les que, como eu, são do Norte ou do Nordeste,
onde há muita intriga, futrica política, tremendas
lutas partidárias, sabem que vai haver cassação
sobre cassação.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Haverá ao menos petições desmoralizatórias.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEM
BERG- Concordo com V.Ex" Acho que a cassa
ção do mandato deve ser feita normalmente. Ou
seja, o parlamentar será cassado, dentro de quatro
anos, se não corresponder às expectativas do elei
torado. Trata-se, praticamente, de um contrato
de trabalho.

oSR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Permita-me, Excelência. Na relação
de trabalho existe a estabilidade com 90 dias de
contrato. Nós não teríamos estabilidade com o
voto popular. No caso do voto destituinte, podería
mos ser cassados a qualquer instante. Hoje, o
que se deseja implantar, segundo tendências veri
ficadas na Subcomissão, é a estabilidade a partir
de 90 dias.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEM
BERG- São verdadeiras discriminações. É mui
to difícil compatibilizar o humanismo do Consti
tuinte com a preocupação com o social e a demo
cratização de nossa Constituição. Humanismo,
socialismo e democracia têm de andar juntos,
mas são de difícil compatibilidade.

Passo, porém, à minha última manifestação.
Agora, quanto ao dispositivo que diz:

"A aquisição voluntária de nacionalidade
estrangeira não implicará ern perda de nacio
nalidade brasileira, a não ser nos seguintes
casos:..."

Nem discuto o resto. O cidadão tem de ter
apenas uma nacionalidade. Por que a binaciona
Iidade? Vamos fazer a binacionalidade com trata
dos recíprocos? Suponhamos que tenhamos bi
nacionalidade brasileira e argentina. Se houver
uma guerra entre Brasil e Argentina, a quem se
deve a fidelidade? Qual seria realmente a pátria
pela qual se lutaria? Acho que, em matéria de
binacionalidade, basta a dos israelitas, cujo con
ceito de vida, religião e tradição os levou a isso.
Mas, para nós outros o direito à binacionalidade,
acho muito temerário.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Anna Maria Rattes)
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- SI'" Presidenta, Srs. Constituintes, vim da Sub
comissão dos Direitos Políticos, Direitos Coletivos
e Garantias. Lá, tivemos oportunidade de discutir
e votar, com todo o encaminhamento feito segun
do o Regimento. Depois de ler a primeira versão
do anteprojeto que o Sr. Relator nos ofereceu
no sábado, vejo que os trabalhos da Subcomissão
foram inteiramente contemplados aqui. Esses tra
balhos foram apreciados até por companheiros
que aqui estavam, mas que já se retiraram, entre
eles os ConstituintesJoão Menezes, Paulo Almada
e a ilustre companheira que ora preside esta reu
nião, a Constituinte Anna Maria Rattes. Lá tudo
foi votado. Os companheiros citados aprovaram
quase na totalidade o que saiu de lá. Portanto,
estranho muito que o Constituinte João Menezes
demonstre aqui a mesma atitude por S. Ex" ado
tada na Subcomissão. O nobre Constituinte pare
ce afetado pela síndrome da rejeição, eis que já
vem pedindo a rejeição in totum do que nos
foi apresentado. E usou até uma palavra com
um significado um pouco mais drástico do que
o termo que usou na Subcomissão, qual seja,
"derrubar" o anteprojeto desta Comissão.

Não vejo, no que está apresentado aqui, uma
iniciativaunilateral. Evidentemente, o Relator não
pode ficar adstrito aos relatórios a ele submetidos,
mas tem de ir além, admitindo as emendas apre
sentadas e tudo o que foi discutido. E não só
que foi discutido, como se quer afirmar aqui.

O SenadorJoão Menezes ainda apresenta algu
mas criticas, principalmente no que diz respeito
à questão da propriedade. S. Ex" fala da livreinicia
tiva. Ora, falar-se de livre iniciativa no nosso Pais
é falar de uma caricatura. Onde está a livreinicia
tiva em nosso País? Alivreiniciativaatinge quem?
Quem, de fato, pode ter essa prerrogativa? Os
empresários, hoje, neste Pais, todos os que estão
dirigindo as grandes indústrias, as implantaram
através do dinheiro público -=- quase todas elas.
Os micro e pequenos são quase sempre esma
gados pelos grandes empresários. Não existe ca
pital de risco para o grande empresário. O capital
de risco é problema do micro e do pequeno, que
assumem todos os ônus e riscos da sua iniciativa.

Portanto, a questão da propriedade há de ser
amplamente discutida. E no anteprojeto acho que
está resguardada a fmalidade social da proprie
dade - sua utilização e sua destinação. Isso é
que é importante. Se a distorção dessa finalidade
social é flagrante, patente, acho que não há o
que discutir. O Estado há de ter instrumentos
para que a propriedade não sirva para enrique
cimento ilícitoou especulação, como ocorre hoje
em nosso País, um país de banqueiros, um
país de especuladores da nossa riqueza.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Permite-me V.Ex" um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Eu gostaria de terminar meu raciocínio. Depois
eu lhe concederei o aparte.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Dentro desse assunto, para eu não
esquecer...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Pois não. Desde que V. Ex" não me tome um
tempo excessivo.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - V.Ex" falou do enriquecimento ilícito.
Eu lhe perguntaria: e o enriquecimento lícitofruto
do trabalho, da persistência, da economia? Já vi
muito operário que trabalha, depois se toma pe
queno empresário e vai crescendo pela sua com
petência. E não é ilícitoseu enriquecimento. Deve
mos proteger a iniciativaprivada nesse particular,
também. Nem toda empresa - não podemos
generalizar - propicia enriquecimento ilícito a
seus titulares, a seus criadores.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Gostaria de lembrar ao colega Constituinte Jo
sé Mendonça de Moraisque, ao referir-se ao traba
lhador, S. Ex" tem de lembrar que a grande maio
ria deles vive de um mínimo que hoje representa
menos da metade da ração essencial básica que
a lei prevê para que ele se alimente. E isso não
é possível!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Concordo plenamente com V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Prossigo, Sr. Presidente.

Tendo de contraditar os argumentos do Sena
dor João Menezes, embora S Ex' esteja ausente.
Não houve anarquia, como disse S. Ex", não houve
intenção, por parte do nobre Relator, de impor
sua opinião. Vejo-me perfeitamente contemplado
em relação a tudo aquilo que passou pela minha
Subcomissão e ao que pude apreender das de
mais, também. É evidente que cabe o direito de
reparos, emendas, mas, como as alegações que
o Constituinte Francisco Rollemberg fez aqui, ou
seja, de forma construtiva e procedente. É nesse
rumo que devemos seguir. Querer destruir ape
nas, como sugere o Senador João Menezes, é
um'absurdo. Vamos sair, então, daqui sem apro
var um relatório, deixando a cargo da Comissão
de Sistematização algo que a nós cabe elaborar?

Pesa uma responsabilidade sobre nossos om
bros neste momento. É nesse título, nessa Comis
são Temática, especialmente. Inscreveu-se nas
'Constituições anteriores que "o poder emana do
povo e em seu nome será exercido". Nada disso,
no entanto, aconteceu! O poder é que leva ao
direito, e somente o direito tem condição de res
tringir o poder.

Sob esse ângulo, acho que, sendo do povo
o poder, o povo deve ter mecanismos e instru
mentos próprios para exercê-lo agora. Se se quer
construir uma nova realidade, temos de cons
truí-la através desta Comissão Temática, para que
todos gozem da cidadania plena, e não sejamos
ou continuemos sendo uma nação dominada por
uma elite que a levou aos descaminhos pelos
quais seguimos na atualidade.

Aqui se enfatizam questões de natureza moral.
O problema da prisão perpétua, da punibilidade
de algumas pessoas, por exemplo. Geralmente,
as pessoas suscetíveis de punibilidade, que hoje
a sofrem de fato, pertencem aos extratos mais
penalizados da nossa sociedade. Acho que tere
mos de ir mais fundo na questão. Não buscar
apenas os defeitos, mas ir às causas, ou seja,
entender a violência, a opressão, a corrupção, a
discriminação, enfim, os vicios que estão entra
nhados em nossa sociedade. A maioria do povo
brasileiro é discriminada pela miséria, pela fome,
não tem acesso à educação, nem sequer aos
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meios de preservação da sua própria saúde. Des
se contexto social insano em que vivemos é que
sai o produto insano que se quer punir. Temos
de ir muito mais à causa do que ao efeito. Porque
isso é moralismo hipócrita, descabido!

Então, temos de ir,companheiro Farabulini Jú
nior, para a punibilidade, sim, mas uma punibi
lidade ampla e não aquela do tipo de que gozam
os responsáveis pela situação em que vive o País
hoje e que vivem na opulência, ocupando cargos
de poder, matlngídos pela dita punibilidade que
se quer aplicar àqueles que são insanos em razão
de uma sociedade insana - insanidade que nun
ca teve reparo ao longo de todos estes anos. Os
facínoras estão aí. Na sua própria cidade, compa
nheiro Farabulini Júnior segundo as estatísticas,
em 1985 morreram, em razão da ação policial,
cerca de 5136 cidadãos comuns, se não me falha
a memória. E exatamente o que se ressalta nas
estatísticas é o fato de que os que praticaram
esses crimes não foram punidos. Hoje, não só
esses crimes, mas outros que se anunciam e que
escandalizam a opinião pública são praticados
pelos próprios policiais.

o SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permite-me V.Ex' um aparte?

o SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Pois não, Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- V. Ex' merece toda a admiração de minha
parte, E quem sou eu para avaliar essa situação?
Quem pode atirar a primeira pedra?

V.Ex' fala com dignidade e coloca as questões
com agudeza, enfim, sabe o que quer. Nesse bre
ve trabalho, que não é ainda um parecer do ilustre
Relator - ~: foi muito bom que S. Ex' nô-lo tenha
entregue, para que pudéssemos examiná-lo 
V. Ex' pode verificar o que consta na letra "d"
do inciso XIX, quanto à propriedade:

"O não uso, o uso impróprio, o meramente
especulativo e o manifestamente abaixo da
potencialidade dos bens que são meios de
produção importam perda da propriedade
em favor do Estado."

.Já o ouvi algumas vezes e sei que V.Ex' defen
de, com glrande ênfase, os mais fracos. Isto é
iniludíveI. ~DU falar novamente da zona noroeste
de São Paulo - e sou Deputado eleito pela cidade
de São Paulo. Vou me referir a mais ou menos
42 municípios. E poderia citá-los já, um a um,
com todas as suas características, desde Araça
tuva até Andradína, e de Andradina até Uns, Valpa
raíso, Braúna, Castilho e Murutinga do Sul etc.
Nestes lugares há pequeníssimas propriedades
agrícolas, principalmente de italianos, que de
mandaram para a zona noroeste e se sediaram,
naqueles velhos tempos, onde estão, hoje, seus
descendentes, todos ligados à terra, com as mãos
calosas. De: vez em quando, aparece um trator.
E vejo agora Murutinga do Sul, a melhor terra
deste País. Produtores agrícolas intimoratos, ja
mais chegarão ao uso pleno da sua pequena pro
priedade, jamais poderão orientar a produção no
estilo que o legislador de agora pretende. E por
quê? Porque lhes falta a instrumentação mecâ
nica, falta-lhes o trator de empurro, falta-lhes o
trator para ,adestoca.

Pod'eriafalar alguém, Deputado do interior, que
eu sou Deputado do asfalto. Entretanto, conheco
o interior de São Paulo palmo a palmo, e verifico
que, se esse dispositivo legal aqui ficar inserido,
transformaremos o Estado no pior patrão. O Esta
do é o pior patrão. Vejam o caso das terras devo
lutas pertencentes à União, das terras devolutas
pertencentes aos Estados-membros e das terras
devolutas pertencentes aos municípios! E aquelas
que não são devolutas e que, no entanto, perten
cem à União, aos Estados e Municípios? Existe,
Sr. Constituinte João Paulo, o Serviço do Patri
mônio da União. Quem não o conhece? Quem
não sabe que esse Serviço não detém um cadas
tro? Se perguntarmos ao Serviço do Patrimônio
da União quais as áreas que pertencem à União,
ele as desconhece, não tem condições de infor
mar.

Portanto, esse dispositivo sacrificará ou pena
lizará o pequeno produtor.

E quanto às micro e médias empresas? Sabe
mos que, hoje, o Brasil está pretendendo desen
volver, no âmbito do capital e do trabalho nacio
nal, as micro e pequenas empresas, dando-Ihes
suporte efetivo. No entanto, elas não logram obter
resultados. Passam a ser obsoletas, às vezes, por
falta de recursos. E quando precisam ir a um
banco, o Banco do Estado de São Paulo, o Banco
do Estado de Minas Gerais e o Banco do Estado
do Mato Grosso lhes dão recursos, sim, mas a
20% ao mês, impedindo-lhes de prosseguir suas
atividades. Enquanto estiverem impedidos de
prosseguir, esses pequenos empresários terão de
entregar ao Estado todo o seu patrimônio, con
quistado a duras penas, com sangue e suor do
chefe da família da sua mulher, de seus filhos,
e, às vezes, até de colaterais.

V. Ex' disse bem: temos de refletir.V.Ex' teceu
encômios ao Constituinte Francisco Rollemberg,
que os merece. Já convivi com S. Ex', na época,
Presidente da Comissão de Segurança Nacional.
S. Ex' falou em termos bem claros e suaves, mas
disse tudo aquilo que queria. Apenas, conforme
ele mesmo me falou, não foi com muita sede
ao pote, mas ficou distante dele e bebericou da
gotícula que lá se encontrava. Bebericou, e muito
bem. Quero que V. Ex', parlamentar petista 
reverencio sempre os petístas, lutadores intimo
ratos na defesa do trabalhador; e sou do PTB,
ocasionalmente - reflita comigo, a fírn de que
emprestemos ao nobre Relator um trabalho capaz
- quem sabe? - de atender à medida, mas
modificando seu contexto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Primeiramente, eu queria dizer que fIZ uma
crítica elogiosa ao Constituinte Francisco Rollem
berg.

Quanto à questão que V.Ex' aborda, acho que
aí há um equivoco de raciocínio, nobre Consti
tuinte. O exemplo que V.Ex' cita não se enquadra
nesse aspecto, no meu entender. Talvezo Relator,
depois, possa explicar melhor do que eu o assunto
e tecer considerações melhores dos que as tecerei
agora sobre esse dispositivo, já que os trabalha
dores aos quais V. Ex' se referiu são discrimi
nados, privados dos bens de produção neces
sários à plena potencialidade do seu trabalho, o
que, realmente é algo adverso.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JáNlOR
- Mas o inciso não distingue.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Essa é a interpretação de V.Ex'

Darei um exemplo bem claro. Em Minas Gerais,
na cidade de Barão de Cocais, uma usina siderúr
gica que emprega - hoje já não emprega tanto
- dois mil operários, tinha uma atividade diversi
ficada, isto é, não possuía só a siderúrgica, mas
empresas subsidiárias. E, entre empregos diretos
e indiretos, eram envolvidos cerca de vinte e oito
mil pessoas, aproximadamente. Os então proprie
tários dessa indústria - não sei como chegaram
a adquiri-Ia, mas um deles foi meu colega de
serviço na empresa onde trabalho até hoje, o en
genheiro Romero Machado Corrêa - foram gerir
essa empresa, e o fizeram como bem entende
ram,locupletando-se e, afinal,causando a falência
da empresa. Em 1982, a empresa paralisou suas
atividades. E ficou paralisada durante quase cinco
meses. A cidade depende exclusivamente da ativi
dade dessa siderúrgica. Acredito que a população
dessa cidade deve estar em tomo de vinte e cinco
a trinta mil pessoas. Não fora a luta dos operários,
a empresa, já concordatária, jamais viriaa funcio
nar novamente. E foi a mobilização desses traba
lhadores, no Governo do Sr. Francelino Pereira,
às vésperas da eleição de 1982 - e mais por
isso - que fez com que o Estado assumisse
60% do capital dessa empresa, reabrindo-a e co
locando-a em funcionamento, como se encontra
até hoje. Ainda mais: esses individuos que se locu
pletaram e levaram a empresa ao desastre detêm
17% do capital da empresa. O Estado cedeu-lhes
uma outra empresa que estava sob seu domínio
e controle, se não me engano, no Município de
ltabirito, a chamada Usina Esperança. E ainda
arranjaram recursos para esses empresários para
que colocassem a empresa em funcionamento.
A empresa está parada.rnas eles continuam cada
vez mais ricos. Segundo eu soube - e isso está
sendo objeto de verificação - esses empresários
conseguiram um empréstimo, recentemente, de
50 milhões de dólares.

Éa esse tipo de abuso e a muitos outros pratica
dos neste País pelos grandes empresários que
me referi? Não se pode excluir nenhum deles.
Hoje, a Mendes Júnior tem uma usina siderúrgica
em Juiz de Fora, de grande capacidade. Mas o
capital da própria Mendes Júnior investido lá é
vasqueiro. Láestá o dinheiro do povo, como ocor
re nas grandes empresas deste País.

Isso não pode acontecer mais. Todos esses
abusos hão de ser coibidos!

E quanto a empresários do tipo dos que citei,
da Cimentai, acha V.Ex' que eles deveriam conti
nuar ainda de posse da empresa?

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Entendo, nobre Constituinte, que V.Ex' estabe
lece, na sua medida, um caso concreto de malver
sação do dinheiro de uma empresa por inope
rância e ineficácia. No entanto, não admitiu a hipó
tese que eu trouxe à colação, relacionada a pro
prietários de micros, pequenas e médias empre
sas manufatureiras e agropastoris que se vêem
a braços com problemas dos mais sérios. Isso
é público e notório. Ouvidos não há para atendê
los; olhos não há para vê-los. O fato é que, na
verdade, são hoje hipossuficientes e não podem
atingir os resultados que desejam. Promovem um
cronograma e não o alcançam; promovem um
fluxograma e ele não viceja. Quer, então, V. Ex'
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retirar tudo das mãos desses particulares, para
entregar ao Estado, por serem incapazes de atino
gir sua medida? Esta é a maior questão. Sabe
V. Ex' que, neste País, os micros, pequenos e
médios empresários são maioria. Não há grandes
empresas, a não ser multinacionais e as grandes
empresas estatais. E as empresas estatais - V.
Ex" deve concordar comigo - estão falidas. E
como ficam estas? Como o legislador vai tratá
las? Nem cogitam das empresas estatais falidas;
entregam ao Estado aquelas que estão em situa
ção de pré-falência, segundo disseram aqui. Estão
engrossando o rol das empresas estatais. E como
ficam as grandes empresas estatais, que, na ver
dade, estão falidas por incompetência, por mal
versação, por abuso de poder e até por corrup
ção?

O SR. CONSmOlNTE JOÃO PAULO PIRES
- Sr. Constituinte Farabulini Júnior, primeiro, V.
Ex' está apresentando essas questões como se
eu as tivesse levantado. V.Ex"se referiu a peque
nos agricultores, micros e pequenos empresários.
Acho que estes são marginalizados dentro da eco
nomia brasileira, porque sofrem a predação do
grande capital privilegiado e.estão absolutamente
desassistidos. Acho que na Comissão da Ordem
Econômica ter-se-ia que inverter as coisas 
pelo que sei isso não está ocorrendo. Acho que
caberia à Constituinte tomar medidas seriíssimas,
tendo em vista, até, a prerrogativa que têm os
Constituintes de apresentar projetos de decisão.
Isto porque a atual situação da economia brasi
leira nos coloca em alto risco - inclusive, de
retrocesso político. E quem está sofrendo hoje
essa dura realidade da economia brasileira? Exa
tamente os micros, pequenos e médios ernpre
sáríos, que devem beneficiar-se de medidas con
cretas neste momento, para que 70% da mão-de
obra brasileira não sofram desemprego, não fi
quem ao desabrigo total, sem condições de so
brevivência.

Quanto à questão do produtor rural, isso é uma
mazela eterna no nosso País, pois ele é explorado
pelos atravessadores, que o Governo deixa que
existam e façam o que desejarem por aí. Acho
que a pretensão não é essa. Que o Estado é o
pior patrão, concordo - em alguns casos, sim;
na maioria deles, não. O Estado é benevolente,
permissivo com aqueles que hoje detêm o poder,
os poderosos do dia. Isso, com a conivência de
todos os estamentos do poder que estão aí. Essa
realidade, hoje, não é culpa minha, não é sua,
mas de quem toma as decisões. E as decisões
são tomadas à revelia do povo.

O que se pretende, neste texto aqui, é que,
com a concorrência de todos, cheguemos a um
ponto em que possa haver uma paiticipação efeti
va do cidadão e que a cidadania seja plenamente
exercida, ou seja, que o povo tenha a soberania.

Fala-se da questão do direito de greve. Este
é um direito de cada um, o qual se transfere do
direito individual para o coletivo.E não pode sofrer
nenhuma restrição.

Sobre a questão do voto destítuínte, eu diria
que, embora seja parlamentar pela primeira vez,
não teria receio algum de submeter meu mandato
novamente a uma decisão plebiscitária. Acho que
o povo de um Estado, que elege um Deputado,
um Constituinte, não tem de engoli-lo a seco duo
rente quatro anos de mandato, caso tenha traído

sua própria plataforma durante a campanha po
lítica.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Quero que V.Ex" se lembre de que a maledi
cência existe.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO PAULO PIRES
- Mas é algo inidentificável - quem elegeu ou
não.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Basta uma petição para desagregar todo um
monumento - estou exagerando - moral que,
de repente, é ferido por causa de questiúnculas
de ordem política ocasionais, em pequenos distri
tos, pequenos municípios, como só ocorre no
Brasil. Então, veja, o grupo forte, o poder econô
mico exacerbado, que V.Ex"condena com muita
propriedade - e perfilho a mesma idéia - na
verdade preponderará, para sacrificar o represen
tante do povo que o hostiliza.

V. Ex" afirma - e o cumprimento por isso 
que não teme isso. E não há por que temer aqui
- nem V.Ex" nem outra pessoa. A verdade, po
rém, é que V.Ex", por exemplo, se opõe às exacer
bações do poder econômico e diz: "Aos fortes,
antes fazê-los temer do que amá-los". Basta dizer
isso, e a Anderson Clayton, a Sanbra, a Swift do
Brasil, enfim, todas as multinacionais que aqui
atuam em todos os setores, hão de sacrificá-lo.
Basta que busquem alguém e lhe digam: "Faça
essa petição". E a petição sai contra qualquer
Deputado! Por que não?

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Entendo que o voto destituinte há de ser utiliza
do com razões objetivas e concretas. Acho que
investir a prlorl contra o voto destituinte é, pelo
menos, aceitar que exista motivo e receio de a
ele submeter-se.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- O motivo é o que acabei de referir. Este, o
principal motivo.

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO PIRES
- Não. Acho que o Constituinte deveria trazer
uma proposta viável,com objetivos claros, proba
toriamente consubstanciados, e não alegando
motivos subjetivos ou sofísmátlcos. Acho que não
é isso que se propõe aqui. E recusar a prlorl,
acho, é reconhecer...

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- O Congresso estadual paulista não é caso vir
gem na História. Vou dizer até o nome do depu
tado que foi cassado, porque também não há
reserva. O Deputado Jacob Lopes realmente teve
seu mandato cassado, até com o voto da bancada
emedebista. Realmente, S. Ex" foi acusado, e de
pois a prova surgiu de que ele estava envolvido
em atos de corrupção - mais do que corrupção,
de compulsão. Agora, a Câmara Municipal de São
Paulo se levanta contra um vereador que se decla
rou corrupto. O Vereador Antônio Carlos Fernan
des declarou-se, na Câmara de Vereadores de
São Paulo, corrupto - ele próprio. A Câmara
se reúne, através de seus líderes, para examinar
a questão de decoro parlamentar.

Por que retirar tal perspectiva do Congresso
Nacional? A Constituição, aqui, já determina que
por dois terços dos votos dos membros do Con-

gresso pode ser cassado o mandato do parla
mentar, quando se tratar de caso concreto. Por
que não? Já está escrito na Constituição! E ne
nhum de nós teme o contrário! Estamos apro
vando o texto da Constituição atual, repetindo as
suas letras Ipsis Htterls. Vai tudo para a nova
Carta. Pode-se, sim, cassar mandato de Deputado
por dois terços dos seus membros.

O SR. CONSmUINTE JOÃO PAULO PIRES
-Isso é claro, mas onde está o voto destituinte?
Ele nunca foi usado à sacíedade, como se quer
alegar aqui. Sempre foi usado com muita proprie
dade, pelo que sei. Creio que ninguém deve a
prlorl rejeitar o julgamento do povo, ou estender
essa prerrogativa - V. Ex" diz ser de dois terços
do Congresso - à população, que é muito mais
legítima para destituir do que o Congresso Nacio
nal, por ser quem delegou poderes ao Deputado
para estar aqui e quem votou em função dos
compromissos assumidos. Creio que,' se rompi
dos os compromissos assumidos, se rompida a
plataforma a que se comprometeu e se isso for
comprovado concretamente, serão motivos mais
do que justos e legítrnos para haver o voto desti
tuinte. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Relator José Paulo Bisol.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, acho que não devo ne
nhuma explicação relativamente às questões le
vantadas pelos Constituintes que se ausentaram
da sessão. De modo que discutirei as questões
dos Constituintes que se encontram presentes.
Não estou denunciando a ausência. E possível
- e acredito nisso - que motivo de força maior
os obrigou a retirar-se. De nada me adiantaria
desenvolver explicações a pessoas ausentes. As
explicações que darei, portanto, serão apenas
aquelas levantadas pelos Constituintes presentes,
como é o caso do DeputadoJoão Paulo, do Depu
tado José Mendonça de Morais, do Deputado Fa
rabulini Júnior e do Senador Francisco Rollem
berg. Mas uma questão que não foi levantada
pelos presentes - ou b foi indiretamente por
apoio a quem a levantou - eu preciso deixar
bem clara, no que conceme a meu ponto de vista.
O meu ponto de vista é o de que, como Relator,
eu vou produzir um substitutivo. Fique isso bem
entendido: substitutivo. Não estou agarrando esta
idéia do espaço vazio. Farei um substitutivo por
que a lei manda. E eu obedeço à lei!

O art. 18 do Regimento diz assim - e não
é demais repetir:

"Art, 18. Na Comissão, os anteprojetos
serão distribuídos em avulsos a todos os seus
membros para, no prazo de 5 (cinco) dias
seguintes destinados à sua discussão, rece
ber emendas".

u§ 10 Encerrada a discussão, o Relator
terá 5 (cinco) dias para emitir parecer sobre
os anteprojetos e as emendas, devendo con
cluí-lo com a apresentação de um substi
tutivo."

Vou obedecer à let.O art. 133 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados diz:

"Art, 133. Emenda é a proposição apre
sentada como acessória de outra".
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E o § 3. diz:

"§ 3° Emenda substitutiva é a proposi
ção apresentada como sucedânea a outra,
que tomará o nome de substitutivo."

Esta aí a defínlção legal, regimental, de substi
tutivo. Quer dizer, quando alterar, substancial
mente, em seu conjunto, a emenda ou anteprojeto
é um substítutívo. E eu o farei, porque a lei me
manda fazer um substitutivo. Para mim isso está
fora de qualquer discutibilidade. Se, por razões
consuetudinárias, a Presidência da Constituinte
tem modificado alguns preceitos regimentais, e
me submeto a essas modificações, por meu espí
rito democrático e por compreender que assim
pensa a maioria dos Constituintes. Se vier de lá
uma manifestação no sentido de que este Regi
mento, na parte do substitutivo do Relator, está
revogaçio - embora eu saiba que uma lei só
pode ser revogada por outra, um preceito regi
mental só pode ser revogado por outro - em
razão do meu espírito democrático eu aceitaria
isso. Mas, até agora, não veio. Isto aí, pois, está
fora de discussão. Quer dizer,eu estou autorizado
a fazeralteraçôes no conjunto das propostas. Mes
mo assim, procurei manter o máximo possível
dos conteúdos normativos advindos das Subco
missões. Prova disso é que, com exceção de qua
tro assuntos, todos os demais debatidos aqui vie
ram de lá. A. minha alteração neste anteprojeto
é minimal. E ela foi feita antecipadamente por
espílito democrático, para que todos possamos
discutir essas idéias. Deixo isso, portanto, bem
claro,

As questões fundamentais levantadas aqui di
zem respeito à propriedade, à vida infra-úterina
- quanto à orientação sexual, houve uma obser
vação - e aigumas perguntas, não acusações,
foram feitas relativamente à linguagem do texto.
Voutentar resumir minha posição a este respeito.

Chamaria a atenção deste grande Parlamentar,
que, acima dletudo, é um gentleman, o Senador
Francisco Rollemberg, para um detalhe. O Ante
projeto, no art. 3°, inciso I, que diz respeito ao
direito à vida e à existência digna, de modo ne
nhum impossibilita a legislação de punir o aborto.
Isto tem que: ficar bem claro. Não há nenhuma
norma constitucional, se este dispositivo for acei
to, que proíba a punição ou a penalização do
aborto, Em segundo lugar, adquire-se a condição
de sujeito de:direitos pelo nascimento com vida.
Não é um preceito novo. Ele existe há séculos
no Direitobrasileiro,Apenas as Constituições não
o haviam tornado explicito a nível constitucional,
mas toda a legislação privada brasileira, desde
suas origens, diz que só se adquire a condição
de sujeito de direitos pelo nascimento. Então, não
há novidade nisto, a menos que queiram forçar
a legislação civil brasileira a se transformar. O
que é possível. Mas eu não vejo razões para trans
formar isso. Primeiro, porque nada diz quanto à
vida intra-uterina, absolutamente nada. Só dizque
quem estiver no útero de uma mulher, quem tiver
vida íntra-uterína, ainda é titular de direitos. Não
é novidade, Constituinte Francisco Rollemberg.
É algo que existe - repito, porque é importante
- dlesde ,? início da legislação brasileira e que
vem das legislações mais consagradas no mundo.
E é atual, já que todas as legislações aceitam
esse fato, porque é impossível atribuir direitos ao
nascituro. Há uma confusão aqui.

É absolutamente índíscutída esta questão. Es
tamos apenas tomando explícita uma coisa que
está na legislação universal. Se atribuíssemos di
reitos ao nascituro, produziríamos uma confusão
incalculável. Prova disso foram dois argumentos
levantados nesta sessão.

O Constituinte Farabulini Júnior levantou, co
mo prova de que o nascituro tem direitos, dois
temas. Vou usar expressões latinas só para mos
trar a antigüidade da coisa. Quer dizer, isto vem
lá dos romanos. Então, ele levantou o problema
de que é possível, através de um testamento, dar
direitos a um nascituro. Este conceito vem do
Direito Romano, com a noção do Conceptus
sed non natus. Quer dizer, o Direito Civil, para
efeitos de sucessão hereditária, aceita a noção
- e aqui eu tenho a meu lado um grande advo
gado, que poderá dizer se estou distorcendo a
verdade - de que alguém atribua direitos heredi
tários, em termos, ao nascituro. Conceptus sed
nonnatus.

Mas, Costituinte Farabulini Júnior, não é só até
aí que o Direito Civil vai. O Direito Civil vai além
disso. Ele também atribui a possibilidade de se
testar em favor de quem sequer foi concebido.
Reparem bem. O Direito Civil, vindo lá do Direito
Romano, aceitou que se testasse em favor do
concebido, mas não nascido - conceptus sed
non natos. E também o Direito Civil aceitou o
que vem dos romanos, ou seja, que se possa
testar em favor de quem sequer for concebido.
Então, tenho uma filha que não tem fílhos, que
sequer se casou, ou que tem 10 anos, e eu já
posso testar para o filho que ela terá, se o tiver.
É o nondum cen ceptus - ainda não conce
bido. Então, isto é antlqüissimo. É antigüissímo,
Senador Rollemberg. Eu acho que o Direito Civil
tem que manter isto. Agora, tanto o Nondum
conceptus, isto é, o que seguer foi ainda conce
dido, quanto o conceptus sed non natus, isto
é, o concebido, mas não nascido, não adquirem
o direito por isso. Eles adquirem expectativa de
direito. E esses testamentos estão - e está ex
presso na lei isso - sob condição resolutiva. Isto
é, o direito só vai nascer se se realizara condição
resolutiva, que é o nascimento. É o nascimento,
no caso do conceptus sed non natos, e é a
concepção, no caso do Nondum conceptus. Pa
ra que o direito se realize, a condição resolutiva
relativamente ao que ainda não foi concebido,
é preciso que ele seja concebido e venha a nascer.

Então, no caso do concebido, do nasdturos,
há uma condição resolutiva e, no caso do ainda
não concebido, há duas condições resolutivas.
O que significa, nobre Constituinte Francisco Ro
llemberg, que eles não são sujei~os de direito.
Não há escândalo nenhum nisso. E uma questão
de técnica jurídica, para não criar confusões, que
eu vou mostrar que existem facilmente, inclusive
por um exemplo dado aqui.

O exemplo dado é o do nascltwus que vem
à vida e perdura por vinte segundos, ou um minu
to. Foi citado pelo nobre Constituinte Francisco
Rollemberg. Pois saibam que, quando ele nasceu,
ainda que ele tenha um segundo de vida, se isto
for comprovado, ele fica herdeiro. E, se se abrir
a sucessão, mesmo que ele tenha falecido trinta
ou sessenta segundos depois de seu nascimento,
recebe o seu quinhão, e os país é que vão ser
os herdeiros - porque os ascendentes são her-

deiros dos descendentes que não têm herdeiros.
Então, neste caso, volta-aos pais a herança.

Só estou mencionando isto para mostrar que
não há nisso nenhum escândalo, nenhuma subín
tenção, nenhuma malícia, nenhum dolo, nenhu
ma demoníaca fabulação de uma mente comu
nista querendo revolucionar o País. Não! É uma
simples tradição jurídica. Adquire-se a condição
de sujeito de direitos com o nascimento, pela
simples razão de que sem o nascimento não se
tem direito à locomoção, não se tem direito ao
trabalho ... E é redículo, então, falar em direito!
Como estamos num capitulo sobre os direitos
fundamentais do ser humano, tenho que partir
do pressuposto fundamental da juridicidade, que
é o pressuposto do nascimento.

Ficou bem claro isso? Agora, repare nobre
Constituinte que isto nada tem contra a penali
zação do aborto. Sou contra a penalização do
aborto, mas neste texto aqui não há nada sobre
isto.

Agora, reparem: U(...) (b)... a vida intra-uterina,
inseparável do corpo que a concedeu..." Mas,meu
Deus, eu até nem precisaria colocar esta frase!
Só a coloquei para que entendessem a boa inten
ção dela.Avida intra-uterina - e o nobre Senador
Francisco Rollemberg, como médico, sabe cem
milhões de vezes melhor do que eu - é "íntra-u
terina", está dentro do útero e pertence a quem
tem o útero. E a decisão, aí, é a decisão da cons
ciência.

Quero chamar a atenção dos senhores para
o fato de que este detalhe da regra é ético. E
as regras sobre crença pessoal e sobre foro íntimo
não são jurídicas, mesmo que estejam inseridas
na lei.A Revolução Francesa fez uma lei que dizia
assim: "O povo francês crê em Deus e na imorta
lidade da alma". E a metade ou a terça parte
do povo francês jamais acreditou em Deus e na
imortaliddae da alma, porque esta regra não tem
juridicidade, não tem aplicabilidade, não se pode
exigirnada do foro íntimo de uma pessoa. É pelo
respeito ao foro intimo e ao corpo, sim, ao corpo
da mulher - ao corpo da minha mãe, ao corpo
da minha mulher e ao corpo da minha filha 
que estou trazendo isto aqui. Porque o corpo da
mulher pertence a ela, como o meu corpo me
pertence, e ninguém vai tocar no meu corpo sem
que eu o permita.

Então, o problema é da responsabilidade ética
da mulher, porque a vida intra-uterina está dentro
dela. Mas, não fiquei aí, porque se ficasse, eu
me limitaria à concepção ética. Fiz questão de
trazer o elemento ético para mostrar que muita
gente, a pretexto de ética, contraria a ética. Porque
não há ética sem liberdade! (Palmas.) Só quem
é livre.responde!

Sou contra o aborto. Mas sou contra a penali
zação do aborto. Porque ela é má. E isso qualquer
juiz de Direito pode testemunhar. Só consegui
mos punir as mulheres pobres. Não conseguimos
punir as mulheres da nossa classe ou da classe
rica. Não conseguimos, não há estrutura para isso.
E não há consuetudo, o que é muito mais impor
tante! Falam tanto em costumes, aí! E o que é
costume? Precisamos ser coerentes..O que é cos
tume? Não há o costume do aborto na sociedade
brasileira? Ele não está institucionalizadonas clas
ses média e rica? Ah, e em nome de Deus e
da moral nós vamos punir os pobres! Quando
me derem a convicção de que a Justiça tem con-'
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diçóes de punir todas as mulheres que flZere~
aborto, eu admitirei a discussão da sua, penali
zação. Antes, não! É uma posição.

Mas eu não proibi a penalização aqui. Eu não
fui por meus prindpios. Já que a questão é tão
polêmica, tão apaixonada, eu deixei ampla possi
bilidade de penalizar o aborto. Tanto - reparem
bem - que coloquei aqui. "É responsabilidade
da mulher a vida intra-uterina..." Esta vida com
porta expectativa de direito. O que é da tradição
jurídica do mundo inteiro! E não comporta direi
tos, mas expectativa de direitos. E será protegida
em lei. O que significa que ainda estamos sujei
tando a mulher a uma responsabilidade jurídica,
A responsabjlídade ética lhe damos porque a ela
pertence! E no corpo dela que se faz a vida! E,
enquanto a vida permanecer ali,é dela, da mulher!

Os senhores são legisladores. E até há esse
acaso, contrário até à minha teoria, de que nós,
além de Constituintes, somos legisladores. E de
veríamos ser só Constituintes. Terminada a Cons
tituinte, todos deveríamos ir embora para casa.
E não Constituintes e Congressistas. Sempre fIZ
esse discurso no Rio Grande do Sul. Pois temos
esta sorte de sermos Constituintes e legisladores.
Então, vamos discutir, na hora de legislar, se o
aborto deve ou não ser penalizado. Porque, se
esta regra aqui for aceita como regra constitu
cional .. O Código Penal está punindo o aborto.
Quer dizer, o aborto vai continuar sendo punido.
Entenderam?

Então, não há nada. Se quiserem acrescentar,
aqui - reparem bem, chamo a atenção para esse
detalhe - "A vida intra-uterina, inseparável do
corpo que a concebeu, é responsabilidade da mu
lher, comporta expectativa de direitos e será prote
gida por lei desde a concepção", eu concordo.
Não muda nada. Só não coloquei "desde a con
cepção", porque só se colocam adendos para
determinar. O que não precisa ser determinado
não precisa de adendos. Se eu digo que a vida
intra-uterina vai ser protegida pela lei, é desde
a concepção, isto é, desde que haja a vida intra
uterina.

Francamente, isso não é discussão, isto é pai
xão! Estão lendo aqui o que não existe aqui. Isso
é paixão! Não está escrito aqui aquilo que querem
tirar daqui. Não é perigoso isso? Não há um sinto
ma de fanatismo nisso? Alguma coisa está sendo
estranhamente realizada aqui sem uma nitidez de
consciência! Porque estamos lutando contra aqui
lo que não exist~ aqui! Não existe aqui!

Então, podem oferecer, evidentemente - não
sou eu quem vai dizer isso -, emendas a esse
texto, mas não a pretexto de que ele proibe a
penalização. Ele não proíbe a penalização e tam
bém não autoriza a penalização em si mesma.
Ele deixa para a legislação.

E eu disse hoje, pela manhã, e vou repetir agora:
eu também tenho princípios e idéias sobre isso.
Deixei de colocá-Ias aqui porquê não sou de im
pingir minhas idéias próprias. Vou entrar, na devi
da oportunidade, com uma emenda para que a
questão da in1errupção voluntária da vida íntra-u
terina seja decidida por consulta plebiscitária.
Além desta indagação na consulta plebiscitária,
nós sugeriremos, nessa emenda, que se faça uma
consulta plebiscitária assim: primeiro, se quer a
penalização da interrupção voluntária da vida in
tra-uterina; segundo, se quer; desde a concepção;

terceiro, se quer a partir dos três meses - que
são as hipóteses discutidas ai.

Finalmente acho que, através de consulta ple
biscitária, deve-se decidir quem julga a mulher,
isto é, se porventura a população brasileira quiser
a penalização do aborto, vamos puni-lo. Mas ainda
sugerirei, na minha emenda, que o Conselho de
Sentença, nos casos de interrupção voluntária da
vida intra-uterina, seja integrado exclusivamente
por mulheres.

É uma posição. Vejam, eu não coloquei nada
aqui. Se eu quisesse impor minhas idéias, nobre
e gentil Senador Francisco Rollemberg, eu o teria
feito. Tive o cuidado de atender às duas expecta
tivas, isto é, obrigar a lei a proteger a vida íntra-u
terina e, ao mesmo tempo, deixar o legislador,
através de uma consulta plebiscitária, decidir se
isso deve ou não ser penalizado. Acho que, com
seu sentimento democrático, todos hão de con
cordar que a minha idéia não é a de quem quer
impor os seus príncípíos,

No que conceme à propriedade... Pelo amor
de Deus! Onde é que está o nosso discurso?
Olhem, eu não ouvi, durante a pregação eleitoral
que nos trouxe para cá, nem de Deputados do
PDS, nem do PFL, nem do PMDB, nem do PT
ou do PDT, enfim de qualquer candidato a Sena
dor ou a Deputado, a afirmação de que quer a
propriedade absoluta. Mas, até onde vai a nossa
sinceridade? ,

Todos nós pregamos a função tMarcrâ pro
priedade, desde que ela seja um meio de comuni
cação de massa, ou desde que, por circunstân
cias, ela fique vinculada a uma necessidade social,
a um interesse público. Todos nós pregamos isso,
santo Deus! Então, era mentira? Agora que se
quer colocar no papel que a propriedade nAo é
mais um direito absoluto senão no caso dos bens
de uso particular e familiar, vamos fazer restri
ções? Porque não queremos mudar a sociedade
brasileira! Quem não quer mudar a estrutura fun
diária deste Pais mente quando fala em transfor
mação social! Mente! Porque todos nós somos
suficientemente instruídos para saber que não é
possivel transformar a sociedade brasileira sem
modificar a sua antiqüíssima estrutura fundiária.
Nós sequer - vejam só - cogitamos, no projeto,
de colocar a propriedade da terra, porque acha
mos imprudente, desnecessário e atécnico. Por
que estamos falando do direito fundamental de
propriedade, ou seja, nós falamos do direito da
propriedade em geral. Não falamos da terra aqui!
Só distinguimos os bens de uso particular, de
uso pessoal e os bens de uso familiar, que consi
deramos intocáveis, insusceptiveis de desapro
priação. Depois, nós falamos que os bens que
são meios de produção serão susceptíveis de de
sapropriação.

Mas, meu Deus, esse é um discurso unânime!
É um discurso unânime! Em seguida, quanto à
desapropriação, colocamos que seu ressarcimen
to - reparem bem - será regido por esta Consti
tuição e pelas leis. Por que temos que falar, aqui,
do ressarcimento da desapropriação? Pois há Co
missões que vão fazer isso! Quer dizer, quem está
lidando com reforma agrária e reforma urbana
é que vai avaliar a necessidade e a possíbilidade
real de fazer a reforma urbana e a agrária. Então,
eles ~o definir tudo isso. Porque são diferentes
a'de'!;apropriabilidade dos meios de produção e

a desapropriabilidade da propriedade urbana. En
tão, cada um tem que estabelecer seu critério!
Não cabe falar aqui em ressarcimento.

Não há nenhuma trapaça nisso. Estamos num
processo de elaboração da Constituição que tem
quatro instâncias: a das Subcomissões, que já
foi superada, a das Comissões, que está em pleno
andamento, a da Comissão de Sistematização e
a do Plenário. Então, vamos lidar com esses prin
cípíos até o fim. Não é este o momento para
discutirmos o ressarcimento. É falta de técnica
legislativa! Não cabe falar aqui em ressarcimento!
Pelo contrário, falar aqui em ressarcimento de
monstra uma preocupação que não tem razão
de ser.

Alguns argumentos expendidos aqui a respeito
da desapropriação são completamente discutí
veis. Pelo menos a discutibilidade vamos estabe
lecer. Um dos argumentos - não quero esten
der-me demais - é o de que os pobres, uma
vez recebendo a terra, não terão condições de
produzir por falta de mecanização de lavoura.

Posso trazer aqui, para a Comissão, um relatório
da FAO, quer dizer, de uma instituição intema
cional respeitabilíssima, que não está vinculada
à Rússia. A FAO tem um relatório recente, feito
pelos maiores técnicos do mundo em alimen
tação. Americanos, ingleses, alemães, japoneses
assinaram esse relatório, mostrando que 65% da

• produção de alimentos provêm da pequena e mé
dia propriedades. E lá, no Rio Grande do Sul 
estão todos convidados a verificar se é verdade
o que estou dizendo - existem munidpios e dis
tritos onde não há pobres e não há grandes pro
priedades. Convido todos a visitarem, por exem
plo, um distrito de Bento Gonçalves, Pinto Ban
deira, onde não há uma só grande propriedade,
onde todas as propriedades são pequenas - al
gumas são minifundiárias - e não há um pobre.
Todos os moradores do Distrito de Pinto Bandeira
têm casas de alvenaria, automóvel, geladeira, free
zer, sendo que alguns têm caminhão. É um dos
lugares, morro acima, entre as pedras, onde mais
se produz no Rio Grande. Convido todos a olha
rem o mapa do Rio Grande do Sul e verificarão
que coisa estranha é a diferença entre a parte
onde está a pequena e média propriedades e a
outra, onde está a grande. O Rio Grande do Sul
é superdesenvolvido na parte da pequena e média
propriedade e infra ou subdesenvolvido na parte
da grande propriedade. Todos sabemos disso.

Então - é um dever de consciência, e de coe
rência - eu tenho que colocar, na Constituição,
que a propriedade é sagrada naquilo em que ela
é particular e familiar, que ela é antes um dever
para com a sociedade quando ela é meio de pro
dução e que tem de ser, resignadamente, admi
tida em sua desapropriabilidade até nos meios
que não são de produção, mas que, sendo meios
urbanos, estão necessariamente vinculados à re
forma urbana, à reforma social. Mas este é o dis
curso de todos nós! É ou não é?

Agora, implicaram também porque acrescentei
uma nova forma de perda da propriedade. Isto
é verdade. Coloquei, em uma das alíneas do artigo
sobre a propriedade, novas formas de perda da
propriedade. Perde-se a propriedade, atualmente,
pelo abandono. E eu coloquei que o não-uso cor
responde a um abandono. Perde a propriedade
aquele que não a usa. Quero dizer que no substi
tutivo - não no último, mas no que vou apre-
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sentar até sábado - vou aumentar isso. Porque
coloquei o não-uso, o uso impróprio, o uso mani
festamente abaixo da potencialidade. Disseram
que é impossível calcular a potencialidade. Mas,
meu Deus, existem critérios claros e objetivos em
funcionamento; aí, relativamente à produtividade!
São Iíndices cientificamente elaboráveis! Pode-se
saber exatamente o que uma terra pode ou não
produzir. Os índices máximos, geralmente, são
colocados lá em baixo, para que a desapropriação
se tome cada vez mais dificil. Tudo bem. Mas
é possível, nobre Deputado José Mendonça de
Mora~s, estabelecer critérios científicos a respeito
da potencialidade. Por que não?

Então, eu quero advertir que, dentro dos meus
direitos e atendendo à legalidade, vou acrescentar
também que se perde a propriedade pelo uso
meramente especulativo. Isto é, comprar para va
lorizar.Vou colocar!

Agora, já abriram possibilidades de emenda ao
meu substítutívo. Se as emendas forem aprova
das, vou inserir o que a maioria entendeu e não
o que entendi, Mas, no substitutivo de sábado,
porque tenho prazo até sábado, vou colocar 
é um direito meu e é uma obediência à legalidade
- esses princípios.

Para terminar, o nobre Constituinte José Men
donça de Morais fez uma série de perguntas que
eu rapidamente vou responder, porque não quero
cansar o plenário. Ademais, tenho uma grande
etapa a vencer noite a dentro no Prodasen.

QUlanto ao problema da família,o nobre Consti
tuinte estranhou a expressão "união estável", co
mo se ela incluísse a possibilidade de uníões entre
homossexuaís. Nobre Constituinte, não estou
preocupado com as uniões dos homossexuais.
Se eles querem fazer, que as façam! Desde que
isto não se converta num escândalo social, é um
direito deles. A palavra "casamento" também não
evita, em si mesma, essa expressão. Porque eles
falam em casamento! Tenho lido nos jornais e
até ouvi um Constituinte, aqui, falar: "Estamos
permitindo casamento de homossexuais?" Meu
Deus, não se trata disso! Apenas se trata de dizer
que os homossexuais são seres humanos! E aqui
disseram até que é uma questão de nascimento.
Não vou a tanto, Acho que é mais um problema
cultural e de formação. Mas, não entro em discus
são. O que eu quero dizer é que os homossexuais
não me perturbam. Acho que eles são pessoas
humanas, E creio que nínguêm tem o direito de
não empregar um homem competente por ser
ele um homossexual! É isto. Aqui argumentaram
que eu estava colocando a expressão "orientação
sexuel" no sentido de autorizar a cópula homos
sexual, por exemplo, dentro de um quartel. Mas,
meu Deus, dentro de um quartel, um lugar inade
quado, a cópula homossexual é uma transgressão
díscíplínarl Entenderam? Será que não é simples
isso? Qualqu<~r cópula, num lugar inadequado,
ou em público, é uma transgressão dísclplínar.
Não estou autorizando essa transgressão díscí
plinar. Agora, V. Ex'" me desculpem, mas, na inti
midade deles, eles farão o que quiserem, porque
nós, na nossa heterossexualidade, fazemos. Ou
não fazemos! Porque somos livres! Que negócio
é esse de restringir a liberdade dos outros, quando
eles não afetam a nossa liberdade? Não é este
o discurso de todos, ou seja, que todo mundo
é livre naquilo que não afeta os outros? A mim
a homossexualidade dos outros não afeta. Não

sei se os Constituintes se sentem afetados pela
homossexualidade dos outros. A mim, não afeta.
E eu conheço homossexuais tremendamente res
ponsáveis, pessoas de caráter, inteligentes, com
capacidade de trabalho! E nutro por eles o mais
profundo respeito! Porque não sou o modelo de
ninguém. A minha heterossexualidade é uma
pessoal, não afeta ninguém. Eu resolvo. E, se

alguém não quiser ser heterossexual, tem esse
direito, não vai me incomodar.

Vamos preocupar-nos com as coisas impor
tantes, que afetam a vida. A propriedade, assim
como está regulada no Brasil, impedindo a refor
ma agrária, impedindo a reforma urbana, esta,
sim, afeta oitenta milhões de brasileiros. Onde
é que está nossa ética?

Aqui tenho um documento que diz horrores
de mim. Assinado, até. Posso lê-lo para V. Ex'"
- é um documento que foi espalhado por aí.
Não tenho nenhum ressentimento contra essa
pobre pessoa que o elaborou - não o fezsozinha.
Nutro por ela a mais profunda e mgna piedade,
porque ela, por condições pessoais, não tem o
alcance de julgar. Não tenho ressentimento al
gum. Se ela quiser ir à minha casa, será bem
recebida. Não dependo dessas coisas, sequerelei
toralmente. Podem espalhar isso no Rio Grande
do Sul, como a pessoa disse que vai fazê-lo. É
um direito dela. Não estou preocupado com isso.
Sequer estou pensando na próxima eleição. Pro
vavelmente nem vou participar dela, porque meu
objetivo, politicamente, era chegar à Assembléia
Nacional Constituinte. Nada mais! E não garanto
que eu fique até o fim do mandato, se sair uma
Constituição reacionária, impeditiva do avanço e
da transformação da sociedade brasileira. (Pal
mas.) Não estou preocupado com isso.

Então, a união estável, por suposição natural,
é entre o homem e a mulher, nobre Constituinte.
Nem me passa pela cabeça legislar sobre as ou
tras. Repito: casamento não seria uma palavra
que evitaria esse tipo de união homossexual.
Acho, pois, que não há o que retificar aí.

Aqui também diz .....não havendo dístínçâo en
tre os filhos"...Porque há o princípio que coloquei
ali - e eu confesso que este princípio me toca
- de absoluta impossibilidade de distinguir entre
filhos concebidos dentro do casamento e fora
do casamento, bem como entre filhos do casa
mento ou fora do casamento e os adotivos. Quem
quiser adotar, que o faça para ser filho e não
para ser empregado doméstico, como é costume
neste País! Então, minha preocupação é ética,
além de jurídica. V. Ex'" sabem que o emprego
doméstico no interior, e menos nas cidades, ainda
é uma sujeição pessoal. O que é absurdo, desu
mano e incorreto em relação de emprego! Então,
o que eu quero evitar é o que eu vi milhares
de vezes na minha experiência de juiz: filhas ado
tivas que não eram filhas, mas empregadas do
mésticas e não tinham direito algum. O que quero
impedir é esse tipo de adoção. Prefiro que ela
não aconteça. Por isso, digo que os filhosadotivos
devem ser adotados para serem filhos mesmo,
para herdarem nas mesmas condições dos ou
tros. Ou, então, não adotem, pois existem outras
soluções legais! Existe a guarda, por exemplo.
No Juizado de Menores, cada um pode, infeliz
mente, até levar uma empregada para casa, para
cuidar das criancinhas. Levam o menor para casa,
dão-lhe comida, pensando que lhe estão fazendo

um grande bem: o tratam como escravo. Tudo
bem. Nem isso estou conseguindo impedir, mas
gostaria de fazê-lo.

FOI por isso, nobre Constituinte, que coloquei
a absoluta igualdade. E dístínquír entre filho con
cebido dentro ou fora do casamento é um absur
do jurídico. E vou explicar por quê. O filho fora
do casamento só é herdeiro do pai que é pai;
não é herdeiro da mãe que não o é. Então, saio
do meu casamento, crio uma vida íntra-uterína,
ela se faz vida humana, sujeita de direitos pelo
nascimento, e vai ter direitos diferentes? Nãol Fa
lam tanto em vida íntra-uterínal O pequenino que
me sobra como homem, o meu "espermatozoide
zínho", tão glorificado aqui... Pelo menos me
dêem o dever de responder por esta vidal Mas,
não fui eu que fecundei? Então, há uma responsa
bilidade muito preocupante quanto à vida íntra-u
terína, mas, quando se trata de uma saidinha de
casa... Aí, vamos prestigiar o homem! É por isso
que as mulheres falam em machismo. E com
toda a razão! (Palmas.)

Não! O filho é fIlho? Então, vai herdar? É meu
filho, não o é da minha mulher? Vai herdar da
minha parte, não da parte da minha mulher. Isso
está na lei. E me parece completamente justo
e decente. Aquela idéia de que lesaria a esposa
não procede. Não lesa. Os bens da esposa ficam
intocáveis. O vice-versa é igualmente verdadeiro:
se a mulher tiver um filho de outro - embora
o princípio romano seja válido, é, mater semper
certa est, o pai, não - não há essa preocupação.

No caso das garantias, V.Ex" levantou a ques
tão: por que não falo em garantias? Nenhuma
Constituição do mundo - desculpem-me a falta
de modéstia - coloca tão claramente as garantias
como este anteprojeto da nossa Comissâo. Por
que - e eu mesmo já fiz essa exposição em
uma ou duas subcomissões - o processo tradi
cional dos liberais era confundir direitos e garan
tias. Nem os advogados sabem, segundo a Cons
tituição atual, o que é direito e o que é garantia.
Nós distínquírnos. Tivemos a coragem de dístín
guir entre o direito e o instrumento que assegura
o seu exercício. O direito é o díreíto, e o instru
mento que assegura o seu exercício é a garantia.

Então, nós separamos as garantias num capí
tulo extenso. Logo, não é verdade que deixamos
as garantias de lado. Pelo contrário, nunca se colo
caram tão objetiva, incisivae claramente as garan
tias dos díreitos,

E esta é uma preocupação fundamental nossa.
Não queremos fazer bonito: declarar direitos e
não dar, depois, a exercibilidade deles. A maior
e mais profunda preocupação deste anteprojeto
é fazer com que cada direito constitucional tenha
o seu instrumento de exercibílídade. E está aqui.
Vamos discuti-lo, mas não pelo que não está.
Pelo que está! Se as garantias que coloquei aqui
são insuficientes, eu gostaria de subsídios. E mui
to! Repito: é a minha preocupação maior.

Quero que cada direito declarado aqui seja,
depois, exercitável por uma ação correspondente.
Resumidamente: quando um direito está no Direi
to comum, ele tem dez, vinte, trinta ações em
que pode ser defendido. Quando uma Consti
tuinte tira o direito subjetivo do Direito comum
e coloca na Constituição, tira todas as exercibi
lídades, porque, lá amante, os Constituintes fazem
um capítulo sobre o controle de constítucíona
Iidade e permitem a declaração de constitucio-
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nalidade só nos casos que interessam aos ricos
e aos juristas qUE gostam de fazer elaborações
interpretativas, hermenêuticas. E deixam de lado
a defesa dos direitos fundamentais. Uma mulher
é discriminada, um negro é discriminado, e não
têm como se defender! Por isso, adicionamos
li cada direito aqui uma ação correspondente.
E nuncll - repito - se colocaram tantas garan
tias numa Constituição! E eu quero subsídios para
aumentá-Ias.

Prossigo, respondendo às perguntas.
No que conceme ao culto, no capítulo sobre

direitos coletivos, houve um equívoco da parte
de V.Ex', nobre Constituinte. Ali, em um dos inci
sos do art. 3°, o culto está colocado como um
direito individual.E no capítulo dos direitos coleti
vos nós colocamos, apenas, que o direito ao culto
religioso inclui o direito de reunião. Quer dizer,
além de ele ser um direito individual, ele inclui
dois direitos coletivos. É isso. Quer dizer, n6s au
mentamos a dimensão do direito ao culto. Ou
seja, ele tem uma fisionomia de direito individual,
que foi colocado no capítulo dos Direitos indivi
duais, e tem um aspecto de reunião, de fazer
o culto, dentro da igreja, na praça, na rua ou
numa procissão. N6s colocamos isso, quer dizer,
esse aspecto coletivo do direito individual está
incluído no direito da reunião.

Quanto à greve, ou seja, se o Judiciário pode
ou não apreciá-la, está no capítulo referente aos
direitos individuais que nenhuma lesão a direito
pode ser retirada da apreciaçãojudicial Em maté
ria de lesões, portanto, a greve vai responder, se
vier a atingir direitos fundamentais. Por isso colo
cou-se lá "sob responsabilidade". Agora, nós va
mos reduzir esse direito de ampla liberdade de
greve, que é o único recurso dos assalariados?
Pelo amor de Deus? Nós vamos reduzir exata
mente este direito?

Fala-se muito em ricos. Eu gostaria de dizer
que sou filho de carroceiro. Meu pai era carro
ceiro! Conheço a pobreza. E hoje estou muito
bem. Mas sou uma exceção. São poucos os que
conseguem sair da pobreza e chegar aqui. Estou
aqui por sorte. E sou fiel a meu pai. Essa luta
para conseguir, a través de uma instrumentação
constitucional, uma transformação da sociedade
brasileira é a minha fidelidade pessoal ao meu
pai carroceiro. O fato de eu ter vencido na vida'
não me vai impedir de lutar pelos que não têm
condições de vencer. Então, a greve é isso aí.

Com relação ao voto aos dezesseis anos, tam
bém levantado pelo nobre Constituinte José Men
donça de Morais e pelo ilustre Senador Francisco
Rollemberg, não é uma idéia que tenha nascido
daqui, de minha cabeça. Não, ela veio da Subco
missão e a acho muito boa. Defendi essa idéia
durante a campanha eleitoral.No Brasil,com uma
população tão grande de jovens - mais da meta
de dos brasileiros têm menos de vinte anos 
temos que fazer isso, para sermos coerentes com
a nossa realidade de povo. Vamos colocar essa
questão do voto. Evidentemente, não vamos colo
car ainda o direito de elegibilidade. Este é outro
passo. Se quiserem colocá-lo, eu concordo. É
um passo! Primeiro, o direito ao voto para os
de dezesseis anos em diante. Amanhã, se achar
mos que o jovem tem maturidade até para ser
eleito, podemos inserir isso no texto constitucio
nal.Agora, Se quiserem colocá-lo já, eu concordo,
sem nenhuma oposição. Com o que não con-

cordo é não dar o voto aos dezesseis anos. O
que talvez fosse interessante na Alemanha, na
França. Mas, aqui, entre nós, tendo em vista a
idade média do brasileiro, mão! Devemos colocar.

Sei que estou cansado. Poderia continuar res
pondendo...

Há ainda o problema da absoluta incapacidade
de pagamento dos serviços essenciais.

O que eu estranhei é que se fizesse objeção
àquele dispositívo que diz:"O homem e a mulher
são iguais em direitos e obrigações, inclusive os
de natureza doméstica e familiar,a única exceção
sendo os relativos à gestação, parto e aleitamen
to... Ora, falam tanto em direito natural. Mas, tem
que haver esta distinção! O direito do trabalho
vai ter que estabelecer regras que vão distinguir
a mulehr quando ela estiver grávida, quando tiver
parido e quando estiver na fase de aleitamento,
porque só elas podem atender a essas questões
vitais. Então, o direito, necessariamente, vai ter
que distinguir. É uma distinção natural? Aí não
seria necessária a expressão "inclusive nos direi
tos relativos à vida doméstica e familiar". Isso não
seria necessário, mas nós a colocamos porque
é uma luta da mulher e tem que ficar explícito.
O que queremos dizer é que o homem tem que
cuidar do nenê, tem que ajudar na cozinha, tem
que lavar louça etc. Ou não queremos aceitar
isso?

Eu aqui estou atendendo a uma luta que tem
séculos, a luta de emancipação da mulher.

Tenho filhas, tenho esposa, tenho mãe ainda
viva, graças a Deus, com oitenta e tantos anos
de idade. Cada vez que falo na igualdade entre
o homem e a mulher são essas três figuras cen
trais da minha vida que estão sob a minha ótica.
Quero que minha filha não tenha vantagem algu
ma em relação ao meu filho, mas que não tenha
nenhuma desvantagem. E é isto que sinto com
relação aos meus filhos.Acho que temos de sen
ti-lo com referência aos outros. Ou com os filhos
é uma coisa - "ah, não, minha filha é igual ao
meu filho e eu os trato igualmente" - mas a
sociedade pode tratá-los diferente? Não!

Há,ainda, o voto destituinte, que considero uma
questão discutível; corresponde a um avanço na
democracia. Agora, sua realizabilidade, neste mo
mento histórico, acho discutivel mesmo. Então,
vamos aprofundar essa discussão. Acho válido!

Sindicalização. Acho que não foi levantado o
problema com relação a este tema.

Aquisição da nacionalidade dupla. Também
acho discutível.

Bem, se deixei de falar em algumas das ques
tões discutidas aqui, peço desculpas. Mas uma
coisa eu quero registrar. O Constituinte José Fer
nandes efírmou,aqui, que eu havia feito o absurdo
de antecipar o anteprojeto. Meu Deus! Acho que
só podemos falar se acompanhamos as coisas!
Então, fica-se assim sujeito a qualquer opinião,
gratuita, sem fundamento algum ... Isso aí não é
idéia minha. A Constituinte Anna Maria Rattes-a
trouxe para a Comissão e nós a aceitamos. Eu,
como Relator, concordei. Por liberalidade, por
compreender que devemos ser democráticos!
Srs. Constituintes, sei que não acontece só comi
go, mas tenho ouvido aqui insinuações. Hoje,pela,
manhã, o Constítuínte José Mendonça de Morais
fez a insinuação de que eu era um comunista
vestido com"o capuz do PMDB. E hoje, à tarde,

o Constituinte Farabulini Júnior referia-se a mim
como se eu fosse um artista de televisão.

No que conceme ao comunismo, eu disse bem
claro, hoje, pela manhã: se ser comunista é condi
ção para lutar pela transformação da sociedade
brasileira, eu sou comunista. Sou mesmo! Agora,
se é possível lutar pela transformação da socie
dade sem ser comunista, então sou do PMDB.
Por que não sou comunista, pelo menos não o
sou no sentido do Partido Comunista. E eu res
peito profundamente os comunistas. E trago da
minha infância duas lembranças fundamentais.
A primeira briga que eu tive com Deus foi através
de um vigário, o padre Caetano. Eu lhe disse:
"Padre, a Igreja de Deus só é a Igreja dos ricos;
vocês só defendem os ricos! Não pode ser". Foi
a primeira briga da minha adolescência com a
autoridade. A segunda briga foi dentro do Partido
Comunista: "Mas vocês são os donos da verdade,
como também o era o padre Caetano?!"

Entenderam o que quero dizer? Não convivo
intimamente com pessoas que são donas da ver
dade. Eu não sou dono da verdade, e gosto da
queles que não são donos da verdade.

Obrigado.

O SR. consrrrorre JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Pois
não.

oSR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Solicitei a V. Ex' o aparte, primeiro,
porque, como advogado militante no cível e no
criminal, sempre entendi que o contraditório é
uma forma exemplaríssima de se chegar à verda
de. Chega-se a ela levantando questões muitas
vezes apenas para provocar a reação de quem
expõe, para ouvir as suas afirmações, ou até para
conhecer os seus conceitos, ou para, depois, for
mar convicções. Aliás, informei isso algumas ve
zes nos meus pronunciamentos.

Gostaria de fazer uma ligeira observação ao
ilustre Relator. Quando V.Ex', veemente, defende
sua posição... E, aqui, nesta tarde, V.Ex' não está
sendo o tranqüilo da parte da manhã. Quando
se tem convicção do que se defende, vai-se às
raias do entusiasmo e, muitas vezes, até se extra
pola aquilo que não gostaríamos de haver extra
polado. Falo isso também como advogado que
tem militado a tribuna do Júri.

V. Ex' enfoca, com muita força, a expectativa
do Direito. No meu entender, é válido, mas esta
mos diante de uma dicotomia entre o ter e o
ser. Defendo, Sr. Relator, o direito de ser, muito
acima do direito de ter. No que tange às observa
ções que V.Ex' fez,com probidade e propriedade,
em relação ao ter, concordo em gênero, número
e caso. Totalmente. Mas, com referência ao ser
- e eu defendo a vida como o direito de um
ser à existência - talvez estejamos ainda com
diapasões diferenciados. Podemos até chegar a
um tom só, mas por enquanto não, porque V.
Ex' sequer falou no ser. Referiu-se ao ter e à expec
tativa de direito. E, se direitos e garantias indivi
duais, ou liberdades individuais,se referirem única
e exclusivamente ao ter, aí vamos ter uma briga
tremenda, porque eu coloco o ser acima do ter,
dentro da visão da Igreja e da justiça social que
todos buscamos. Todos somos iguais. Esse ser
aí do "somos" é que me preocupa e me chama
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do em gênero, número e grau com V.Ex". Come
cei como pequeno proprietário e hoje sou um
grande proprietário, um grande produtor. Fruto
não de injustiça para com aqueles que me ajuda
ram, tanto que os tenho quase todos, há 14 anos
comigo. Estamos convivendo bem, num avanço
bem maior do que o modelo da sociedade brasi
leira. Há uma co-participação nos rendimentos,
fruto do trabalho coletivodentro da minha empre
sa, no meu conceito. Tanto assim que a maioria
dos meus colaboradores são empregados, juridi
camente falando, e são hoje proprietários, como
eu. Se bem tenha eu muito mais do que eles
hoje. Mas fico feliz de ver a realização deles.

Entendo, pois, que a função social da proprie
dade tem de ser manifesta. Ou seja, a propriedade
que responde pela sua função social não está
sujeita aos efeitos do interesse social para desa
propriação, porque ela já responde aos interesses
sociais. Interesse social não é só repartição 
V. Ex" sabe muito bem disso - mas é atendi
mento à necessidade. Nem todos são obrigados
a produzir alimentos para si mesmos. Faz-se isso
pelo grande valor que se dá à interdependência
que existe entre uns e outros. Seria o caso de
todo mundo terde ser médico ou ter de ser advo
gado para defender direitos, ou de ter de tirar
leite para dar a seus filhos.Não, a sociedade esta
beleceu normas de boa convivência, e todos so
mos interdependentes, necessários e úteis uns
aos outros.

Termino minhas observações, já que não gos
taria de cansá-lo. Também estou, como V. Ex',
desde às 5 horas da manhã, trabalhando. Levantei
hoje, às 5 horas, para pegar o avião às 7 horas.

Com referência ao voto aos 16 anos, o assunto
tem que ser normatizado pela lei ordinária, que
deverá dizer quando o jovem vai ter condições
de se alistar para ser eleitor.

E V. EX' não me respondeu com referência
ao número indefinido de soluções matrimoniais.
Gostaria de conhecer o cenceíto de V. EX", para
que passássemos a entender-nos nas coisas es
senciais. Mesmo discordante nos aspectos aci
dentais, podemos ter convergência nas coisas es
senciais. É outra colocação a que V. Ex"não res
pondeu de modo explícito.

Concordo também com V.Ex" quanto à impor
tância do atendimento às necessidades básicas,
mesmo que as pessoas não tenham condições
de pagar o custo que, muitas vezes, cobraria o
poder público ou o poder privadopara gerar aque
les empreendimentos.

Com referência ao divórcio, gostaria de ouvir
V. Ex" com mais clareza.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - O pro
cesso de desfazimento orgânico se inicia imedia
tamente, pelo que sei. A questão é grave.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Pode
acrescentar ali: .....desde a concepção". Não há
problema. Mas é implícito.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Exatamente. Voucolocar mais, ainda:
..... desde a concepção até a morte natural". Por
que eu quero também coibir, numa lei ordinária,
a abertura para a eutanásia, indefmidamente.

Então, minha preocupação é eminentemente
existencial:a proteção à existência.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Esse
tema da vida intra-uterina está profundamente '
vinculado à eutanásia, no que conceme à vida
vegetativa. E a questão é moral.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Preservar a vida não é só moral. O
não matar não é apenas uma questão moral. Ex
trapoJa a moral.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Não
sei, mas o nobre Senador Francisco Rollemberg
poderá trazer também subsídios para nós. Tanto
quanto sei, na maior parte dos casos, pelo menos
nos de ablação de órgãos únicos, a ablação feita
após certo tempo da morte, tal como ela é conce
bida tradicionalmente, como cessação da respira
ção e da circulação, inviabiliza o transplante.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Na morte cerebral, sim; na circula
tória, não.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Nobre Constituinte José Paulo Bisol,
não sou médico, mas sou estudioso do assunto
e me apaixonei pela defesa da vida.

Mas,só para terminar o meu aparte, eu gostaria
de refutar algumas coisas. Por exemplo, quanto
ao sintoma de fanatismo, que V. Ex" mencionou
ao se referir ao calor com que muitos Srs. Consti
tuintes levantaram suas questões - inclusive,eu
acho que nenhum fanatismo nos leva a conclu
sões lógicas. Fanatismo e radícalísmo só levam
ao desastre do pensamento humano. Se, porven- O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Com
tura, V. Ex' pensou que minha atitude foi a de referência ao divórcio, deixei bem claro, numa
um fanático, gostaria que V. Ex" a reconsiderasse. simples frase, que eu não limitaria, em hipótese
Não é uma atitude fanática, mas de convicção. alguma, o número de dissoluções da sociedade
Eu me apaixonei, como V. Ex" também, na defesa conjugal.
dos meus conceitos, pela defesa total da vida. A compreensão é simples. Apesar de estarmos
Meu posicionamento está muito mais preso ao . avançando, com a Constituição, ao estabelecer
ser do que ao ter. Creio que estamos vivendo' mos a juridicidade da união estável sem casa
numa sociedade muito amarrada ao ter. Ter, ter, mento...Avanço este que não vai acontecer nesta
ter e mais nada. Gostario que houvesse uma pre- Constituição, porque ele já aconteceu na legisla-
valênciado ser, quUômetrosà frente do ter, porque ção previdenciária. Já existe juridicamente esta
o ter nem sempre nos leva à felicidade; p' ser, união. Vamos apenas ampliá-Ia.Já foi criada, en-
sim. fim, no Direto brasileiro, através do direito previ-

Com referência à produtividade dos pequenos dencíárío, Agora desejamos ampliá-Ia.Porque, na
e médios proprietários, ou trabalhadores, concor- sua casa, na minhas casa, admitimos uniões está-

quem matou. Não adianta penalizar. Eu quero
é conscientizar as pessoas de que a vida conce
bida deve ser protegida.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)-Isto está
escrito aí.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Exatamente. E vou apresentar minha

, emenda...

à reflexão,à profundidade dos temas que estamos
colocando nesta Constituição, que vai ser para
gerações futuras, para os seus e os meus filhos,
para os nossos netos e os netos dos nossos netos
que virão por aí ainda, se Deus quiser. Então,
devemos ter muita responsabilidade, no sentido
de dar resposta a uma necessidade futura nacio
nal. Por isso quero que V. Ex" faça a distinção
do ser. '

E quando eu aqui questiono que não há expec
tativa de direitos para o ser, ele já é, desde a
concepção; quando se é, já se tem o direitogaran
tido de continuar sendo. Esta, a minha colocação,
que é bastante profunda e filosófica quanto a esse
aspecto.

Eu quero a consideração e, inclusive,o respeito
de V. Ex-em relação a esse aspecto, que esperava
que V.EX'iriaconsiderar. Quando joguei o assun
to, na posição socrática de quem questiona sa
bendo qual a resposta que virá, foi exatamente
para escutar que na Constituição nós também
iríamos colocar o direito de ser. Não sei se V.
Ex" vai voltar a colocar este assunto.

o SR RELATOR (José Paulo Bisol) - Posso
responder a V. EX"

Existe, necessariamente, uma diferença entre
a existência jurídica e existência humana. A exis
tência jurídica -- vou até usar o Pontes de Miran
da, pois acho que ele é respeitado - nasce com
a incidência de uma norma jurídica. Na medida
em que eu coloco que a leiprotegerá a vida íntra
uterina, eu lhe estou dando, além da existência
natural, uma existência jurídica, não como titular
de direitos, mas, como um ser - na palavra de
V.Ex" -- que é protegido pela lei. Então, a nossa
função, ao elaborar uma Constituição, é existen
cializarJuridicamente os princípios fundamentais
da humanidade" no que concerne a direitos hu
manos. Este é () aspecto. O que, não podemos
fazer é atribuir direitos a um ser que não atingiu
a existência jurídica completa. Porque aí vamos
gerar uma confusão tremenda na tecnologia jurí
dica. A legislação civil vai ser muito difícil.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Nobre Relator, temos bastante aproxi
mação quanto aos conceitos, mas o direito de
continuar existindo é que eu defendo com vee
mência, tirando da mãe o possível direito que
a legislação ordinária lhe pudesse dar, de inter
romper a existência.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Mas
isso V. f':.x" pode fazer como legislador. Vejabem.
Em primeiro IU!;Jar, a penalização do aborto já
existe no Código Penal. Então, se alguém entrar
aqui com um projeto de lei revogando esta parte
do Código Penal, V. Ex" lutará pela sua manu
tenção ou não, segundo suas idéias, e outros o
farão também segundo as suas.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Eu só gostaria de eflrmar, mais uma
vez, que nenhuma penalização restitui um direito
que tenlha sido violentado. Quando eu ajudo al
guém a ir para a cadeia porque matou ...

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - É uma
razão a mais para não penalizar o aborto.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - É uma razão a mais para penalizar



18 Sexta-feira 19 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Junho de 1987'•
veis, com a maior dignidade e o maior respeito.
Seria uma hipocrisia não prestigiarmos legalmen
te aquilo que se passa quase que diariamente
nas nossas residências, nos nossos lares. Acho
que é uma hipocrisia! Ou, então, a regra tem
que ser moral também: "Na minhas casa não
entra união estável; não havendo casamento, não
entra casal".
\t urna questão de socialização ou institucio

nalização social. Já está institucionalizado - in
clusive,na nossa família. Então, por favor,vamos
transformá-lo em regra jurídica!

Quanto às dissoluções da sociedade conjugal,
se eu limitá-Ias- e esta é uma experiência que
trago de juiz - vou ampliar a compulsoriedade
das uniões estáveis sem casamento. Quer dizer,
se alguém quiser viverestavelmente, homem ou
mulher, com outro, sujeita-se a uma certa despro
teção da lei, porque esta só protege previdencia
riamente, não ampara na partilha de bens etc.
Se os casais, portanto, querem a cobertura da
lei, por que esta vai obrigá-los a manter-se fora
dessa proteção? Esta é a questão. Se eu permitir
uma, duas ou três dissoluções, até que a pessoa
acerte - e não está fácil, para as mulheres e
para os homens, acertarem - não vejo,nenhum
problema nisso.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Dizem que quem varia, de uma mu
lher fica com duas.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Acho
que isso não é confirmado, mas, em todo o caso,
é uma convicção de V.Ex-

Não tenho obrigação jurídica nenhuma de fazer
o que vou fazer agora, mas respeito os Consti
tuintes e quero que suas idéias sejam tão discu
tidas quanto as minhas. E que vença quem conse
guir mais votos. Eu me submeterei à maioria,
no fmal desta Constituinte. Talvez com a mais
profunda amargura e decepção da minha vida,
mas me submeterei.

Agora,quero avançar que não estão neste ante
projeto do Anteprojeto algumas coisas. Por exem
plo, ninguém fez mais do que eu em matéria
de luta polfticacontra a tortura - igual, acredito,
mais, não. Estou, pois, preocupado em que a
tortura receba o repúdio constitucional da Nação
brasileira.Agora, por uma questão de técnica jurí
dica, quero advertir que não vou, no meu substi
tutivo, tipificara tortura. Não cabe isto na Consti
tuinte. Respeito as emendas que vão ser e estão
sendo produzidas. Elas são perfeitas. E até vou
guardá-Ias para a luta que nós vamos enfrentar
na hora de tipificar, no Código Penal, a tortura.
Mas, como aqui se trata de uma Constituição,
só vou deixar ali o repúdio à tortura, considerá-Ia
crime de lesa-humanidade, estabelecer a insusce
tibildiade de fiança, prescrição e anistia e definir
que tanto mandantes como executores devem
ser punidos. Mas vou acrescentar mais, para dis
cussão de todos. Além dos mandantes, além dos
executores de tortura, vou acrescentar que serão
puníveispelo crime aqueles que, podendo evitá-Ia
não o fizeram e aqueles que, tomando conheci
mento dela, no curso dela não a comunicaram.

É este, portanto, o acréscimo que vou fazer.
Mas aqueles dispositivos que definem e tipificam
a tortura não vão entrar no meu substitutivo.Aque
les que falam da reparação patrimonial da tortura

também não vão entrar-mesmo porquejá estão
todos no Código Civil.

Agora, no capítulo das garantias, vou estebe
lecer, como já está no anteprojeto, que a ação
de tortura se legitima na vítima, se sobreviveu,
ou nos seus parentes próximos, se não sobre
viveu,ou se a pessoa ficou incapacitada mental
mente, e, também, em qualquer pessoa do povo,
desde que haja o consentimento da vítima ou
de seus familiares.
, Esta é a mais ampla garantia à perseguição

do mais repugnante dos crimes. Só que eu não
vou acrescentar os detalhes atécnicos, não consti
tucionais, da tipificação e da reparação de danos.

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLlEM
BERG- Permita-me, Senador José Paulo Bisol.

Inicialmente, quero agradecer a V. Ex"as pala
vras gentis com que a mim se referiu.Infelizmente,
ao contrário de V. Ex", não consigo defender com
tanta ênfase e ardor as minhas idéias e elucubra
ções. Mas, falando suave, numa ling~em.5Nase
coloquial, e reconhecendo V.Ex"contO"uin inte
lectual de escol, homem estudioso, quero dizer
que, se não sou um intelectual de escol, outra
coisa não fiz, durante toda a minha vida, senão
estudar. E porque estudei, tenho dúvidas; e por
que tenho dúvidas, discuto; e porque discuto,
apresento meus argumentos.

Sr. Constituinte José Paulo Bisol, V. Ex" me
respondeu citando Latim, com base no Direito
Romano, o direito do concepto, o direito daquele
que ainda não foi concebido. Confesso minha
an~a ao ima~'nar V. Ex"discutindo com Santo
Tomaz de Aqui o, que dizia que a vida humana
só tinha o toq e divino quarenta e cinco dias
depois de cone bida. Naquela época, então, por
certo, V.Ex"diri . "Atéquarenta e cinco dias abor
tem todas as mulheres, porque Deus não lhes
tocou a alma; não lhes fez o filho; ele ainda é
ninguém".

Ora, Sr. Constituinte, o Direito é uma ciência
sempre in fieri como diz o Latim, está sempre
em evolução. Por isso, Miguel Reale - vamos
citar um nacional - na sua "Teoria Tridimen
sional do Direito", quando fala em fato, direito'
e norma, exige que ocorra um fato para gerar
díreíto, para fazer a norma. Este fato, Professor
Bisol, é a gestação, que nem sempre é insepa
rável. A moderna biotecnologia transfere óvulos
já fecundados de uma mãe para outra. E ocorreu
recentemente, na África, o caso de uma mulher
que, não podendo conceber porque tinha uma
atrofia uterina, transferiu o produto do seu con
cepto para sua própria mãe. Esta, portanto, será
mãe e avó do seu próprio concepto.

Trata-se, pois, de conceito a que a evolução,
a ciência, a biotecnologia, o fato que gera o direito
e que faza norma, não podem fugirem momento
algum. Daí por que temos de ter cuidado, zelo
- e V.Ex"o teve - para fazer uma Constituição
que fale do passado, que fale do presente, mas
que seja também uma Constituição do futuro.

Não pretendo continuar. Acredito que esses ar
gumentos por si sós são suficientes para dizer
da minha preocupação. O conceito de que a vida
uterina é inseparável do corpo que a concebeu
já não é mais aceito pela ciência no mundo inteiro.
A responsabilidade tem de ser do casal. E isto
não é machismo; pelo contrário, é feminismo exa
cerbado! O que vemos no Brasil inteiro são os

homens fecundarem mulheres e mais mulheres
e não participarem da responsabilidade das suas
fecundações. E aí estão as domésticas, as serta
nejas, as mulheres das favelas, todas elas esmo
lando nas ruas para alimentar seus filhos, cujos
pais em momento algum tiveram a coragem de
decidir se eles deveriam nascer ou não. Por isso
ele tem de ter co-participação, co-responsabili
dade na decisão sobre se uma vida deve vir à
tona ou esta vida deve exaurir-se no seu próprio
leito, no momento da sua concepção.

Perdoe-me se fui enfático. Como já está tarde,
'encerro as minhas digressões tocando num outro
ponto que para mim é também polêmico.

Diz-se a todo instante que no Nordeste o ho
:mem é de baixa estatura porque se alimenta mal.
A ciência sabe que a criança que não se alimenta
bem até os cinco anos não tem um bom desenvol
vimento mental. Ora, Sr. Constituinte, neste País,
com crianças e jovens desse tipo, que não têm
l. idade mental igual à sua idade cronológica, se
dermos direito de voto a meninos de dezesseis
anos, estaremos sujeitos a dar esse direitoa imbe
cis que não sabem decidir coisa alguma e, no
entanto irão participar da escolha e das decisões
.sobre os grandes problemas nacionais.

Muito obrigado a V. Ex"por me haver ouvido.
Desulpe-me por ter sido enfático, como o foi V.
Ex"

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Nobre
Constituinte Francisco Rollemberg, não há ne
nhuma oposição ou contradição entre as afírrna
ções de V.Ex' e aquilo que eu coloquei na Consti
tuição. A vida intra-uterina é a vida que acontece
dentro do útero, um órgão feminino. Enquanto
for vida uterina, tudo bem. Agora, se quiserem
acrescentar a expressão "vida in vitro", aí não
será mais vida intra-uterina. Aí, a questão não
estará mais no texto, no artigo. V.Ex' pode ofere
cer uma emenda no sentido de que a Constituição
considere também a vida gerada in vitro . As
outras, porém, ainda que iniciadas in vitro , não
estão referidas aí. Mas, no momento em que são
inseridas no útero, são vidas intra-uterinas.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLlEM
BERG- Permita-me esclarecer, O concepto in
tra-uteríno, quando se transfere em embrião, não
é considerado in vitro. Este, só em laboratório.
Quando passa de útero a útero é só concepto
natural.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - É o
que estou dizendo. Enquanto está in vitro é in
vitro. Quando é introduzido no útero, ai é vida
íntra-uterína. A que está protegida no texto é a
vida intra-uterina.

Estou, pois, dizendo que V. Ex"pode apresentar
uma emenda referente à vida antes de ela ser
vidaintra-uterina. Ela não está previstaali.Só isso.

Portanto, não há oposição alguma entre a colo
cação de V. Ex"e a do anteprojeto. No anteprojeto
a vida intra-uterina está protegida. Se quiserem
acrescentar o que está lá implícito, isto é, desde
a gestação até o último suspiro, até a morte natu
ral, concordo. Masjá está ali.O que estou dizendo
é que entre a afirmação de V.Ex' e o que coloquei
no texto não há qualquer digressão, não há dife
rença alguma.

Estamos de acordd em que a vida intra-uterina
deve ser legalmente protegida. Agora, nós só não
fomos ao ponto de colocar a penalização a1iLPri-
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meíro, porque elajá está inserida no Código Penal.
E a Constituição, com este dispositivo, não derro
ga, não revoga o Código Penal. Então, vai ser
uma questão I~!gislativa que surgirá amanhã 
de qualquer forma surgirá - para sabermos se
deve ou não ser apenada, o que é outra questão.

Acho, portanto, que não é mais necessário dís
cutírmos isso. A existência juridica da vida intra-u
terina está estabelecida neste preceito. V.Ex- pre
fere a palavra "ser". O ser juridico do Conceptus
está no texto.

Quanto à expectativa de direito, é um problema
de técnica de Direito Civil. Quem é advogado sabe
perfeitamente que um grande jurista alemão de
fendeu a tese do direito sem sujeito. Mas essa
tese não foi abraçada nem na Alemanha nem
em lugar algum. A única coisa que estou procu
rando é uma certa coerência juridica. Como não
existem direitos sem sujeito, tenho que estabe
lecer quem é sujeito de direitos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Para mim, Sr. Constituinte, o sujeito
não é aquele que nasceu depois de nove meses.
O sujeito, no meu conceito de ser, de pessoa
humana, é aquele que foi concebido.

O SFL RELATOR (José Paulo Bisol) - Tudo
bem. "'las o que afirmei não foi que isso não
devesse ser assim. Só estou dizendo que nunca
f?i assim, e não o é em lugar algum dos mundo.
E só isso. V. EJC' quer fazer uma revolução. Eu
também quero fazer revoluções. Não esta, mas
outras. E estou tentando ainda. E V. Ex-tem o
direito de tentarl

O SR. CONS1TrUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Se conseguirmos colocar isso na
Constituição, meu mandato terá sido válido. Basta
esse tópico, que considero um avanço em relação
ao respeito à pessoa humana, ao sujeito que ainda
não nasceu, depois de nove meses de sua con
cepção, mas que é sujeito de direitos desde o
momento da sua concepção.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - É uma
nova teoria jurídical

O SR PRESIIDENTE (Mário Assad) - Nada
mais havendo ai tratar, convoco os Srs. Consti
tuintes para a próxima reunião, segunda-feira, dia
8 de junho, às 9h30min, para discussão e votação
do parecer do Relator.

Está encerrada a reunião.

COMlss,Ao DASOBERANIA E
DOS DII1:ElTOS E GARANTIAS

DO HOIMEM E DA MUUIER
SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E

GARANTIAS INDMDUAlS
17" Reunião, re;alizada em 7 de maio de 1987

Às dezessete horas do dia sete de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala D-2 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF., reu
niu-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias
lndívíduaís, sob li Presidência do Senhor Consti
tuinteAntonio Matriz, presentes os Senhores Cons
tituintes: t/osé Mendonça Bezerra, Narciso Men-'
des, Costa Ferreíra, José Fernandes, Ubiratan Spi
nelli, Lú<:ia Bragal,Darcy Pozza, Djenal Gonçalves,
Lúcia Vánia. Havendo número regimental o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos,

. lida e aprovada, unanimemente, a ata da reunião
anterior. Ordem do Dia: Discussão das Sugestões
de autoria dos Senhores Constituintes: 1) Suges
tão número 829, de autoria do Constituinte Nel
son Carneiro e relatada pelo Constituinte José
Viana, com parecer favorável. Em discussão: usa
ram da palavra os Senhores Constituintes: Narciso
Mendes, Maguito VJlela, Délio Braz e Lúcia Vânia.
Adiada a votação preliminar. 2) Sugestão número
689, do Senhor Constituinte Jamil Haddad, relata
da pelo Constituinte José Viana, com parecer fa
vorável. Não houve discussão. 3) Sugestão núme
ro 395, do Senhor Constituinte Antonio de Jesus.
relatada pela Constituinte Lúcia Braga, com pare
cer favorável, com Substitutivo. Em discussão.
Usaram da palavra os Senhores Constituintes: Dê
IioBraz,Maguito VJlela, Eliel Rodrigues, Costa Fer
reira e Narciso Mendes. Não houve votação. To
das as sugestões e pareceres serão encaminha
dos ao Senhor Relator. Assumiram, posteríormen
te a Presidência, os Senhores Constituintes: Lúcia
Braga, Darcy Pozza e José Viana. Nada mais ha
vendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezenove
horas e trinta minutos, cujo inteiro teor será publi
cado na íntegra no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. O Senhor Presidente convocou nova
reunião a realizar-se amanhã, dia oito de maio,
às nove horas e trinta minutos, quando deverá
estar presente o Senhor Constituinte Amaral Neto,
que deverá falar sobre sua Sugestão quanto a
Pena de Morte. E, para constar, eu AIIia Tobias,
Secretária, lavrei a presente ata, que, após lida
e achada conforme, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Antonio Mariz, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
aberta a reunião da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais para dar prosseguimento
às sessões que têm por objetivo e discussão e
votação das sugestões apresentadas à Mesa da
Constituinte. .

Da pauta de hoje constam todas as sugestões
anteriormente distribuídas.

Passarei a palavra aos Srs. Constituintes que
tenham os seus pareceres prontos.

Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte Narciso Mendes. Tem V.Ex-sugestões em
condições de serem relatadas?

O SR. RELATOR (Narciso Mendes) - Relatei
a proposta referente à criação da Defensoria Públi
ca. Esta matéria foi discutida na sessão do dia
5.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Se a
matéria foi discutida, V. Ex- está isento de reto
má-Ia. Passaremos a outra matéria.

O SR. RELATOR(Narciso Mendes) -A única
matéria distribuída para que eu relatasse foi a
que dizia respeito ao instituto da Defensoria Públi
ca. E, diga-se de passagem, foi até amplamente
díscutida na sessão do dia 5.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não.

Consulto se algum dos Srs. Constituintes têm
parecer a oferecer.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ VIANA - Tenho,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não.

O SR. RELATOR (José Viana) - É a sugestão
de norma do Constituinte Nélson Carneiro:

"São intangíveis os valores da pessoa hu
mana e seus direitos fundamentais, devendo
o Estado respeitar e proteger a família, o no
me, a imagem, a privacidade. Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de sexo,
raça, trabalho, credo religioso e convicção
política. Serão punidos pela lei, como crime
inafiançáveis, os preconceitos de raça, cor,
sexo e de estado civil".

O nosso parecer.
A Constituição deve ser, fundamentalmente

uma carta de princípios básicos que diga respeito
à dignidade da pessoa humana. A norma sugerida
pelo Constituinte Nélson Carneiro sintetiza de for
ma precisa aquilo que deve constar, basicamente,
a respeito dos direitos e deveres do Estado e do
cidadão. Nada existe a repensar no texto proposto
que aperfeiçou o texto constitucional vigente, con
sagrando princípios que constam tradicionalmen
te nas Constituições de todos os países demo
cráticos do mundo.

Os princípios formulados pelo Constituinte Nél
son Carneiro, de forma abrangente, devem servir
de exemplo aos demais Constituintes, evitando-se
quê a nova Constituição venha a ser um texto
regulamentar, descendo ao detalhe matérias que
devem ficar no escopo da legislação ordinária.

O nosso parecer é favorável.
Temos, também, uma outra sugestão, do Cons

tituinte Jamil Haddad, que diz:
"Qualquer cidadão, ou Ministério Público, e as

pessoas juridicas são parte legítima para propor
ação que vise a anular atos ilegais ou lesivos ao
patrimônio público, ou de entidade de que parti
cipe o Poder Público, bem como de privilégios
indevidos concedidos a pessoas físicas ou juridi
caso Consideram-se, também, sob essa tutela o
meio ambiente, os bens e direitos de valor artísti
cos, estéticos, históricos, turísticos e paisagístico.

São passíveis da ação de que trata este artígo
as empresas privadas que executam serviços pú
blicos.

O nosso parecer.
Aproposta do nobre Constituinte Jamil Haddad

visa a conceder maior amplitude ao raio_da ação
popular já consagrada no art. 153, § 31, da Consti
tuição vigente. Salienta o autor da propositura
que pretende' aperfeiçoar esse instituto, moderni
zando-o e estendendo sua aplicação às exigências
da sociedade moderna. Tem inteira razão S. EJcf,
porque a lesão ao interesse coletivo não se traduza
apenas em cifras patrimoniais, sendo também de
caráter moral e espiritual. A ação popular inten
tada na forma sugerida pelo eminente Consti
tuinte Jamil Haddad atinge a plenitude de seus
efeitos, dando a qualquer cidadão do povo, no
exercício de sua cidadania, plena legitimidade pa
ra postular em juízo a defesa do interesse coletivo.

Por seus fundamentos, a propositura merece
ser aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Em
discussão os pareceres,

V. Ex-apresentou dois pareceres. O primeiro,
relativo à 'sugestão do Constituinte Nélson Car
neiro; e o segundo, à do Constituinte Jarnll Had
dad. O primeiro se refere aos valores da pessoa
humana e seus direitos fundamentais, que devem
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ser respeitadas pelo Estado, que tem o dever de
proteger a família, o nome, a imagem e a privaci
dade. "Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e con
vicção política. Serão punidos pela lei, como cri
mes inafiançáveis, os preceitos de raça, cor, sexo
e do estado civil".

Está em discussão.

o SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ- Peço
uma informação.

Sou autor de uma sugestão queainda não che
gou a esta Subcomissão. Aprovando-se esta, as
outras não ficariam prejudicadas?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A opi
nião da Presidência é de que não haverá prejuízo
de outras sugestões, e por uma razão: na verdade,
estamos procedendo à discussão e à votação em
primeiro turno. E uso a expressão para estabe
lecer um paralelo com o que ocorre em determi
nadas matérias nos plenários dos poderes consti
tuídos da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Esta matéria está sendo discutida em
primeiro turno, porque as sugestões voltarão à
discussão e à votação. Uma vez apresentado o
anteprojeto do Sr. Relator, as questões se rea
brem, como se reabre a oportunidade para apre
sentação de emendas. Assim sendo, creio que
a matéria poderia ser repetida. Se interpretado
estritamente o Regimento, V. Ex" teria razão, a
aprovação de uma sugestão sobre o mesmo tema
excluiria todas as demais. Na verdade, o atropelo
com que as matérias necessariamente têm de
ser discutidas leva a Mesa a interpretar de forma
extensiva o dispositivo regimental, para considerar
todas as sugestões que aqui chegam. E, desde
que não tenham sido anexadas a outras, reabrem
a oportunidade para discussão.

O SR. CONSTITUINTEDÉUO BRAZ-Só fico
preocupado porque ficaria a critério do Relator
incluir essa ou aquela. Se recebe cinco propo
situra, não teríamos...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Exata
mente. A Presidência e a Secretaria desta Subco
missão têm procurado distribuir aos Srs. Relatores
matérias que tenham relação entre si, bem como
estabelecer que as sugestões que tratam de um
determinado tema, uma vez distribuída a primeira,
se destinem ao mesmo Constituinte, a fim de
que haja unifqrmidade nos pareceres enas deci
sões da Subcomissão. Mas nada impede que V.
Ex", que apresentou sugestão sobre a matéria,
provavelmente divergindo em alguns pontos'; dis
cuta agora, antecipe a sua sugestão, e que a Sub
comissão também se pronuncie sobre outros as
pectos e outras vertentes dessa'mesma questão.

O SR. CONSTITUINTEDÉUO BRAZ-Na rea
lidade, a diferença é só quanto à redação. Aminha
preocupação se prende ao fato de que o Relator
terá a opção. Não será o Plenário que vai decidir
sobre a matéria que apreciará. :.

O SR. AAESIDENTE(Antonio Mariz)- A con
clusão da fase em que nos encontramos dá ao
Relator a faculdade de optar por uma forma, por
uma redação, por uma definição de cada, um dos
ternas, Mas essa faculdade é limitada, porque o
anteprojeto voltará à subcomissão para ser emen
dado.

Concedo a palavra ao Constituinte Narciso
Mendes.

O SR. CONSTITUINTENARCISOMENDES
A Sugestão de n° 689, do Constituinte Jamil Had
dad, é relatada pelo nobre Constituinte José Viana.
Parece-me, e a lógica aponta, que a imprecisão
do parágrafo contido é ratificado pelo Constituinte
José Viana, quando confrrma na íntegra a suges
tão do Constituinte Jamil Haddad, no que diz res
peito à ação popular. Senão vejamos. No pará
grafo está dito o seguinte:

"São passíveis da ação de que trata este artigo
as empresas privadas que executam serviços pú
blicos."

A ação popular é uma defesa da sociedade
contra o abuso do Poder Público. Se essa empresa
privada circunstancialmente está prestando servi
ço de natureza pública, ela o faz contratada pelo
Poder Público, contrato esse que pode ser rescin
dido por incapacidade ou por incompetência. Pa
rece-me que a ação popular, em qualquer situa
ção, é contra o Poder Público, e não contra uma
empresa privada, porque esta está prestando o
serviço público, mas contratada pelo próprio Po
der Público.

Não sei se me estou fazendo entender, mas
não me parece que a empresa privada possa vir
a sofrer os efeitos do instituto da ação popular,
porque essa ação deve ser impetrada contra o
Poder Público.

A iniciativa privada é convidada ou contratada
pelo próprio Poder Público. O contrato é rescin
dível, por incapacidade da própria empresa, se
esta não atender aos objetivos contratuais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pare
ce-me que as ponderações de V.Ex' são bastante
sensatas e razoáveis, mas me parece, igualmente,
que a forma adotada pelo parágtafo talvez não
corresponde à intenção do legislador. Na verdade,
poder-se-ia aplicar esse princípio, na hipótese de
serviços concedidos, mas não no caso de serviços
empreitados, porque nesta última hipótese, evi
dentemente, responsável pela obra ou pelo servi
ço é a autoridade que o contratou. Com relação
aos serviços concedidos, não. Por exemplo, televi
são, rádio e transportes são serviços concedidos;
as empresas de transporte urbano, as de trans
porte interurbano e as de transporte aéreo traba
lham com serviços concedidos. Ainda há outra
categoria de entidades privadas que executam
serviços públicos. Por exemplo: as fundações. As
fundações universitárias estão exercendo uma
função tipicamente do Estado, já que é dever des
te assegurar a educação. Àsvezes, são fundações
vinculadas ao serviço público, que a legislação
considerou - até contrariando a doutrina - fun
dações de díreito público, quando, por definição,
são entidades de direitoprivado.

O que se obse~ana jurisprudência e na prática
dos tribunais é que houve mandados de segu
rança concedidos contra entidades privadas, so
bretudo na área das universidades. Houve casos
de mandados de segurança, por ocasião de vesti
bulares, concedidos contra universidades que não
eram repartições públicas, que não eram autar
quias, que não eram simples dependências do
Ministério da Educação.

Parece-me, portanto, que a intenção ao Consti
tuinte, ao apresentar essa sugestão, foi alcançar

'01serviços concedidos e entidades que, ainda

.;que de caráter privado, estejam no desempenho
I de funções constitucionalmente definidas como
funções públicas.

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Sr. Presidente, V. Ex" há de convir em que, hoje,
de forma alguma, poderíamos encarar nossas
fundações universitárias, como empresas priva
das. Uma entidade que tem toda a sua estrutura
gerida com recursos públicos de forma alguma
pode ser incluída no rol das empresas denomi
nadas de iniciativaprivada. Daí me parecer inopor
tuno instituirmos a ação popular para penalizar
a iniciativa privada, quando esse tipo de ação é
próprio para ser instituído contra o Poder Público.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V.Ex"
pode perfeitamente - é direito de V.Ex"- adotar
essa posição, que encontra fundamentos teóricos
perfeitamente razoáveis. Apenas, a meu ver 
e também estou simplesmente emitindo opinião
- seria possível admitir.a ação popular quando
se tratasse de serviço público, assim definido
constitucionalmente, ou de serviços concedidos.
Então, sempre que a entidade privada estivesse
no exercício de uma função do Estado, por con
cessão deste, isso estabeleceria uma analogia
com a função pública, permitindo, assim, a ação
popular.

Esse o meu ponto de vista.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Real
mente, entendemos assim. Acho que a intenção
do Constituinte é mesmo essa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- pode
ríamos contornar o problema acrescentando
"empresas privadas", ou "entidades privadas" 
a expressão "entidades" é mais genérica e abran
geria as fundações e quaisquer outras figuras com
características de entidades de direito privado 
"que executam serviços públicos concedidos".

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Sr. Presidente, gostaria de voltar a me manifestar
sobre o assunto. Vamos ater-nos ao exemplo da
do por V.Ex" da concessão de um canal de televi
são. Suponhamos que, em determinado momen
to, a Rede Globo tenha concessão do Poder Públi
co - no caso, o Ministério das Comunicações
- e chegue a cometer abusos a ponto de carecer
do exercício de uma ação popular. Mas, nesse
caso, a ação popular deveria ser dirigida contra
o Ministério das Comunicações, e este resgataria
ou não a concessão, diante da configuração ou
não do crime que está sendo cometido pelo agen
te concedido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Se,
aprovada esta sugestão, ela se convertesse em
parte do anteprojeto, fosse mantida no projeto
e aprovada como elemento da Constituição, então
seria assim: a ação popular seria dirigida, de fato,
diretamente à empresa que executa o serviço con
cedido. Nesse caso, a ação popular seria contra
a empresa Rede Globo.

O SR. CONSTITUINTENARCISOMENDES
Então descaracterizaria totalmente a ação popu
lar, pelo que tenho notícia a respeito da mesma,
pois não tem sentido, de repente, a sociedade
intentar com uma ação popular contra O' dono
de um supermercado.
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - O su
permercado, não, porque não seria um serviço
concedído. A diferença é exatamente esta: muitas
pessoas jurídicas de direito privado exercem fun
ções do Estado, É o caso, por exemplo das em
presas públicas. Exemplo típico de empresa públi
ca são os Correios e Telégrafos. É uma empresa.
Então, do ponto de vista estritamente jurídico,
trata-se de uma entidade de direito privado, mas
exercendo urna atividade típica do Estado. Uma
ação popular contra a empresa pública Correios
e Telégrafos me parece perfeitamente aceitável,
dentro da concepção, do conceito de ação po
pular.

Embora com características diferentes, são
também serviços concedidos, como lembrei aqui,
a televisão, o rádio e os transportes. Em certos
casos, não SE!trata de concessão de serviço, mas
de áreas de atividade que constituem dever do
Estado, como é o caso da educação. Nessas hipó
teses e em outras, que poderiam ser multiplica
das, parece-me que o conceito de ação popular
seria compatível com a sua extensão a esses seto
res.

o SR. COJ'ISTlTUINTE MAGUrrO VILElA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Maguito Vilela.

O SR. COI'lSTlTUINTE MAGUrrO VILElA 
Se bem entendi, o nobre colega quis dizer que
toda ação seria remetida contra o Poder Público.
Admitamos o caso já citado, da Rede Globo. Ao
invés,de a ação popular ser movida contra a Rede
Globo, o seria contra o Ministério das Comuni
cações, se este teria direito a ação regressiva con
tra a Globo. Parece-me que foi isso que S. Ex"
quis dizer, para não descaracterizar a função da
ação popular, o que me parece razoável. Ao invés
de a ação popular ser movida diretamente contra
a empresa cujos serviços foram concedidos, o
seria contra o Ministério correspondente, e este
teria, direito a ação regressiva contra a empresa.

oSR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- De fato,
parece-me que a intenção foi mais ampla, a de
englobar no àmbítoda ação popular essas entida
des, porque há casos na jurisprudência, na pri
meíra ínstãncía sobretudo, de mandados conce
didos contra empresas privadas que praticam ser
viço público concedido. Na hipótese, por exem
plo, dos aumentos de passagens de ômbus na
cidade, haveria a ação popular contra a empresa,
para reduzir <ou anular o aumento do preço de
passagens. Essa é a hipótese. Mas, como eu disse,
sendo essa 81 hipótese, não quer dizer que haja
ou possa haver unanimidade sobre.

o SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Então, neste caso, parece-me que seria oportuno
que o texto seguisse da seguinte forma: "São pas
síveis da ação de que trata este artigo as empresas
de direito privado mantidas pelo Poder Público"
- já que explicitamente não estamos encontran
do uma linha.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A su
gestão que apresento é no sentido de acrescentar:
"que executam serviços públicos concedidos".

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Mas nem assim atenderia, Sr. Presidente,

Vamos agora tomar o segundo exemplo dado
por V. Ex'; o caso da televisão e o caso dos Cor
reios e Telegráfos. O funcionário dos Correios
e Telegráfos é um funcionário supostamente pa
go pelo Poder Público; já o funcionário da TV
Globo não é. Verificamos que há urna diferença
muito grande, se tentarmos entender essas duas
empresas como tipicamente de iniciativa privada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Do pon
to de vista estritamentejurídico, elas têm a mesma
natureza. São pessoas jurídicas de direito privado.
O que as distingue é o controle acionário ou,
por outra, o controle do capital, já que os Correios
e Telegráfos não estão organizados como socie
dade anônima. Na sua organização, certamente,
há diferenças. As empresas públicas são criadas
por lei, já as empresas de economia mista são
criadas na forma da legislação comum, da legisla
ção comercial, como é o caso, por exemplo, do
Banco do Brasil, empresa que está sob controle
do Estado, mas tem todas as características de
uma empresa de sociedade anônima. E, assim,
outras empresas: a Síderbrás, a Petrobrás, a Vale
do Rio Doce são empresas sob o controle do
Estado, algumas delas por definição legal. O caso,
por exemplo, da Petrobrás: será sempre uma em
presa onde o Estado terá maioria, da qual o Esta
do terá o controle. A mesma coisa em relação
à Vale do Rio Doce. Não se pode simplificar tudo,
a ponto de identificar todas essas figuras de em
presas. Não se pode nivelá-Ias completamente
do ponto de vista Iligal. Mas todas têm um ponto
de vista em comum: são entidades de direito pri
vado, têm personalidadejurídica de direito privado
e, como tal, se ajustam ao conceito jurídico de
empresa. Nisso está a identidade delas, e não
nas suas particularidades, nas suas características
próprias. Se se dissesse "serviços concedidos"
já se limitaria muito o alcance da sugestão; e
se as chamasse de entidades, se ampliaria urn
pouco esse alcance, porque as fundações esta
riam incluídas, partindo da lembrança das univer
sidades que não são empresas, mas tidas como
universidades públicas que se organizaram sob
a forma de fundações, outras sob a forma de
autarquias. No caso das autarquias, não há dúvida
a1gwna de que cabe ação popular, de que o man
dado de segurança, porque se trata de entidades
da administração indireta.

O SR. RElATOR (Darcy Pozza) - Inclusive,
porque empresas privadas podem prestar e exe
cutar 05 serviços públicos. Aprestação de serviços
já amplia imediatamente essa condição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- É exata
mente contra isso que S. Ex" se insurgem, admi
tindo que a forma adotada pelo Constituinte que
apresentou essa sugestão se presta a uma inter
pretação muita ampla, muito extensiva, o que po
deria abranger, inclusive, as empresas simples
mente empreitadas para a obra. Uma simples em
preiteira poderia ser destinatária, poderia ser obje
to de uma ação popular, mas, no caso de urna
empreitada, de fato, o sujeito passivo da ação
deveria ser o órgão do Estado que contratou a
obra. A diferença está nos serviços concedidos.
O Estado não é responsável direto pelas ações
de uma empresa que executa um serviço conce
dido, por exemplo, urna empresa de transportes
urbanos. Era isso que vínhamos discutindo. Estou

apenas resumindo para dar conhecimento a V.
Ex", que não participou do início dos debates.

Creio que poderemos transferir a votação para
a nossa sessão de amanhã, porque, como se vê,
é um tema controvertido e que exigiria partici
pação mais intensa da Subcomissão, maior nú
mero para deliberação. Talvez devêssemos, por
prudência, transferir a votação para a sessão de
amanhã, quando a Subcomissão provavelmente
estará completa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Con
cordamos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Em
relação ao outro projeto, eu queria, se me permite
o Sr. Relator, apresentar uma sugestão também,
no sentido de incluir a idade entre as condições
que não devam ser discriminadas. Explico por
que: a prática, os exemplos da vida brasileira mos
tram uma crescente discriminação contra 05 ido
sos, como foi aqui assinalado por um dos exposi
tores, numa das audiências públicas. Então, limi
ta-se o acesso dessas pessoas aos concursos pú
blicos, a concursos de empresas privadas com
base na idade. No serviço público se estabelecem
a aposentadoria compulsória, partindo-se de um
pressuposto certamente falso, de que a idade e
a saúde são, necessariamente, causa e conse
qüência. Ora, estamos participando de urna As
sembléia Nacional Constituinte Presidida por um
cidadão maior de 70 anos e que tem na sua prin
cipal Comissão, como presidente, também um
maior de 80 anos. 1550 me parece suficientemente
ilustrativo para demonstrar a impropriedade da
aposentadoria compulsória aos 70 anos, como
fixa a Constituição vigente. A aposentadoria com
pulsória não é um direito do cidadão, mas antes
uma sanção aos idosos. Quantos grandes mes
tres universitários, grandes cientistas e professo
res vinculados ao serviço público foram afastados
das suas atividades de pesquisa, das suas ativida
des de magístérío, em face desse dispositivo cons
titucional. Ora, se sobrevém a doença, a enfermi
dade, haverá a aposentadoria por invalidez. Essa,
sim, tem toda a razão de ser e de constar do
texto constitucional e das leis da Previdência. A
aposentadoria por invalidez supriria inteiramente
a inexistência de uma aposentadoria compul
sória. A aposentadoria compulsória, parece, en
tão, uma ,discriminação contra os idosos. Quem
sabe se se poderia incluir a idade nessa enwne
ração de condições que pão devam ser discrimi
nadas, como foi aqui proposto numa das audiên
cias públicas da Subcomissão.

Concedo a palavra ao Constituinte Maguito Vi
lela.

O SR. CONSTITUINTE MAGUrrO VILElA 
Chamo ~ atenção para o aspecto do deficiente.
Ouvimos a exposição do DI'.Paulo, deficiente físi
co, que falou que 05 deficientes físicos se sentem
marginalizadQs e também são vítimas do precon
ceito. Acho que seria o caso de inserção de algo
sobre pessoas dificientes na Sugestão n° 829. V.
Ex" sugeriu,a da referência ao idoso, e eu sugiro
que se considere também a pessoa deficiente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
razão V.Éx"Com a palavra o Sr. Relator.

Antes, eu pediria à Constituinte Lúcia Braga
para me substituir por momentos.
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oSR. RElATOR (José Viana)- Sr. Presidente,
com referência ao que o nobre Constituinte men
cionou, temos notado, aqui, que o propositor es
tende às entidades, quando isso não devia recair
sobre as empresas ou entidades particulares, mas
sobre as repartições públicas, as empresas públi
cas, que nada têm a ver com as empresas particu
lares. Observamos que, de fato devia atingir so
mente órgãos públicos, e não empresas particu
lares que, muitas vezes, nada têm a ver com a
corrupção ou com qualquer outro problema. Se
a empresa é particular e faz contrato por emprei
tada, acredito que, se cometer alguma falha,
quem deve exigir a correção do erro é um órgão
público.

O SR. CONSmUlNTE NARCISOMENDES
Concordo, em parte, com V. Ex"

(InteIVenção fora do microfone, inaudíveL)

O SR. RELATOR(José Viana)-Concordamos
com a ação popular. Achamos que a empresa
particular não deve ser atingida, mas que o órgão
público precisa exigir dela, de acordo com o con
trato assinado.

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Continua
aberta a discussão.

O SR. CONSmUINTE DÉUO BRAZ- É inte
ressante esta figura que aqui se criou, porque
a empresa privada, ao fazer uma empreitada, não
deixa de ser empresa privada. Estou de acordo
com o nobre Constituinte quando pede, pelo que
entendi, a exclusão do parágrafo.

A ação popular se caracteriza pela defesa dos
direitos do cidadão contra um ato arbitrário de
uma autoridade que exerce um poder público.
Então, no nosso entendimento, não há como
mantermos esse parágrafo, senão as empresas
privadas estarão sujeitas, a todo instante, a uma
ação popular.

Estou de acordo com o Relator da matéria,
no sentido de que fique excluído esse parágrafo.

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Continua
em discussão.

Concedo a palavra ao Constituinte Maguito Vi
lela.

O SR. CONSmUlNTE MAGUITO VILELA 
Na realidade, se alguma empresa privada que exe
cuta serviço público praticar qualquer ato lesivo
ao interesse público só vai fazê-lo com a coni
vência de quem contratou, ou seja, o Poder Públi
co. Daí, a ação teria que ser dirigida contra o

. Poder Público.

A SR' PRESIDENTA(Lúcia Braga) - Continua
em discussão.

Concedo a palavra à Constituinte Lúcia Vânia.

A SR' CONSmUlNTE LÚCIA vÂNIA- Che
guei atrasada e, por isto, não ouvi o Relator. De
qualquer forma, pelo que estou ouvindo, não con
cordo com o que dizem o Constituinte Maguito
VIlela e o Constituinte Délio Braz. Inclusive, acho
que é uma figura do mais importante sentido pú
blico e que já foi lançada no próprio anteprojeto
do ConstituinteAfonso Arinos, ao sugerir não uma
ação popular, mas o mandado de segurança, es
tendendo-o à pessoa jurídica de direito privado
quando esta exerce atividade pública.

Concordo com a proposta do Constituinte Ja
mil Haddad. Posso citar um fato corriqueiro, que
acontece diariamente na nossa cidade, Goiânia,
capital de Goiás. Lá, a empresa concessionária
de transportes urbanos que explora esse serviço,
abaixou a catraca dos ônibus. Toda criança tem
que passar se arrastando embaixo dessa catraca,
porque foi a forma que a empresa achou para
proibir as crianças de transitarem na hora do pico.
Naturalmente, vemos isso como um fato extrema
mente deseducativo em relação à criança. Toma
mos várias providências no sentido de que a em
presa acatasse a sugestão da maioria dos país,
que pleiteavam que a catraca fosse levantada.lnu
tilmente recorremos à empresa estatal, onde nada
conseguimos. Quando a empresa estatal procura
uma providência, a solução é muito demorada.
Acho que quando uma empresa privada explora
uma atividade pública tem que ser sensível a esse
tipo de ação, porque não se pode mais conviver
com isso. Acho extremamente prejudicial que não
apoiemos esta proposta.

O SR. CONSmUlNTE DÉUO BRAZ - Per
mite V. Ex" um aparte?

A SR' PRESlDENTA (Lúcia Braga) - Tem V.
Ex"o aparte.

O SR. CONSmUlNTE DÉUO BRAZ- Queria
esclarecer à nobre Constituinte que para conces
são pública - é o caso do exemplo - existe
legislação própria, e contra ela não cabe ação
popular. Para o caso específico de concessões
há ações próprias. Não cabe ação popular contra
uma concessionária de serviço público.

A SR' CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA- Não,
Sr. Constituinte. A atual Constituição permite a
ação popular apenas contra pessoa jurídica de
direito público e não de direito privado. O que
estamos pedindo é que seja aplicada também
a pessoas de direito privado, desde que esta exer
çam atividades públicas. Não estamos querendo
interferir na empresa privada que não exerce qual
quer atividade pública. Por exemplo, os bancos
têm de ser sensíveis a isso porque exercem ativi
dade pública. O povo tem de ter mecanismos
de defesa para aquela atividade.

O SR. CONsmUINTE DÉUO BRAZ- Todos
esses casos citados foram de concessão. O banco
é uma concessão, mas tem uma legislação pró-
pria,específica. ~

Aação popular é contra o ato de um funcionário
- ou de um dirigente público que acarrete pre
juízo para a sociedade. Por isso é que acho que
não cabe contra a empresa privada. A empresa
privada tem um contrato para executar uma obra:
bem ou mal, há cláusulas contratuais que a re
gem. Então, não caberia, no nosso entendimento,
uma ação popular contra essa empresa, e sim
contra o órgão que geriu mal os negócios do
Governo. Aempresa faz um simples contrato com
o Governo, e não se trata de concessão pública,
por exemplo, de concessões de serviço telefônico,
de serviço de energia elétrica. Ainda há algumas
companhias, no Brasil, que têm concessões desse
tipo.

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA VÂNIA - Sr.
Constituinte, a sugestão é: "empresas privadas
que executam serviços públicos".

O SR. CONSmUlNTE MAGUITO VILELA 
SI'" Presidente, pela ordem.

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Maguito Vilela.

O SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA 
Vou tentar dirimir essa dúvida, Sr' Presidente, di
zendo que talvez esteja havendo uma confusão
por parte da nobre Constituinte com relação à
ação popular e ao mandado de segurança. Creio
que o mandado de segurança deve ser extensivo,
no caso a que V.Ex" se referiu, porque são ações
tratadas de maneira diferente: o mandado de se
gurança tem um resultado quase imediato, é co
mo se fosse o habeas corpus, porque o man
dado de segurança e o habeas cOlpus têm a
mesma função, a de restabelecer o status quo
ante o mais rápido possível. A ação popular, não;
ela tem uma outra característica, inclusive o seu
rito é totalmente diferente do rito do mandadc
de segurança e do habeas corpus. Então, a ação
popular é para reparar atos lesivos à sociedade,
e é uma ação de rito demorado. O exemplo que
V. Ex" citou - é perfeitamente válida a extensão
desses casos - cabe no mandado de segurança.
Também sou favorável. O mandado é uma ação
bem rápida. Mas, aqui, no caso, o parágrafo à
Sugestão n° 689 diz que "são passiveis da ação
de que trata esse artigo as empresas privadas
que executam serviço público". Então, isso é um
perigo. Qualquer empreiteira que estiver fazendo
uma obra em um ginásio de esportes ou em uma
escola será passível da ação popular, de acordo
com o que quer o Constituinte Jamil Haddad.
Isso é o que estamos discutindo, quando, na reali
dade, se se tiver de intentar uma ação contra
uma empresa que esteja construindo uma escola,
ter-se-á de fazê-lo contra a Secretaria de Educa
ção ou contra o Estado, porque a empresa nada
tem a ver. Se ela está cometendo algum ato lesivo,
é com a conivência da Secretaria de Educação
ou do Estado que a empreitou. Então, temos de
excluir, porque aqui se generaliza tudo e se cria
um problema muito grande.

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Consulto
o Plenário se ainda há algum Constituinte que
queira acrescentar algo à discussão.

Tem a palavra o Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSmUlNTE NARCISOMENDES
Eu gostaria de lembrar à nobre Constituinte Lúcia
Vânia que, no exemplo de S. Ex" sobre transportes
em Goiânia, quando o proprietário ou o seu diri
gente baixou a catraca para dificultar o acesso
de crianças, só o fez porque o Poder Público con
cessionário permitiu. Se assim não fosse, não teria
acontecido.

A SR' CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA- Não,
absolutamente. O Poder Público não encampou
a idéia. Daí por que continuo insistindo nessa
proposição. Temos de criar na Constituição um
mecanismo que realmente resguarde o interesse
popular.

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Tem a
palavra o Constituinte Maguito Vdela.

O SR. CONSmUlNTE MAGUITO VILELA 
Concordo plenamente com V.Ex" mas acho que
o remédio cabível, no caso, é o mandado de segu
rança, que tem um efeito rapldísslmo, e não a
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ação popular, que tem outras características, dife
rentes até no ríto,

O SR. CONSTITUINTEDÉUO BRAZ-Sr"Pre
sidente, eu gostaria de um esclarecimento: existe
alguma lei que permite ao menor viajar de graça
no ônibus?

A SR- CONSTITCIlNTE LÚCIA vÂNIA - Não.
Acredito que exista alguma disposição nesse sen
tido.

O SR. CONSmUINTE DÉUO BRAZ- Por
que, se não existe uma lei específica permitindo
que o menor vi~ye de graça no ônibus, acho que
essa seria a melhor coisa que um empresário
poderia fazer para resguardar seu direito. Se a
pessoa está passando por baixo da catraca é por
que não quer paqar, e, portanto, está fugindo ao
dever de pagar a passagem.

ASR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA -Consti
tuinte Délio Braz, não se trata de mérito; a questão
é econômica. Especifiquei um fato social, desedu
cativo, creio que não podemos conviver com isso, "
porque a lei é omissa. Acho .que não devemos '
punir a criança por ela estar atravessando a catra
ca, porque não paga o ônibus. Isso não é forma
de educar uma nação. Quando se desrespeita
uma criança está-se desrespeitando a nação.

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ- Não
sei se isso é desrespeito à criança.

A SR"PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Consulto
o Plenário se ainda há algum constituinte que
queira acrescentar algo à discussão. (Pausa.) En
cerrada a discussão.

Peço ao Relator, Constituinte Darcy Pozza, que
me substitua, para que eu apresente o relatório
sobre a Sugestão n° 385/6, de autoria do Consti
tuinte Antônio de Jesus. Caso S. Ex' não possa
substituir-me, peço que outro constituinte o faça.

A SR" CONS11TCIlNTE LÚCIA vÂNIA - Pela
ordem, Sr" Presidente. Essa matéria foi posta em
votação?

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Ficou
deliberado que hoje não haveria número para vo
tação, ficando a sessão restrita tão-somente à dis
cussão. (Pausa.)

(Assume a Presidência o Constituinte Darcy
Pozza.)

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Tem a
palavra a Constituinte Lúcia Braga.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Tenho em
mãos a sugestão do Constituinte Antônio de Je
sus. No Capítulo de Direitos e Garantias Indivi
duais, S. Ex' propõe o seguinte artigo:

",1\ Constituição assegura aos brasileiros
e aos estrangeiros, residentes no País, a invio
labilidade dos direitos concementes à vida,
à liberdade, à segurança, à propriedade, à
relígião, nos seguintes termos:

§ 1°- Todos são iguais perante a lei sem
distinção de sexo, raça, trabalho, credo reli
woso e convicções políticas;

§ 2° Será punido com pena de reclusão,
em seu grau máximo, o preconceito ou a
discriminação de raça, cor e relíqião. A pena
será!aumentada da metade se o preconceito
ou a discriminação provier de autoridade in-

c
vestida de cargo público federal, estadual ou
municipal.

§ 3° Mantida a redação do texto vigente
no art. 153. '

§ 4° A lei não poderá, sob pretexto al
gum, excluir da apreciação do Poder Judi
ciário qualquer lesão de direito individual. O
cidadão não está obrigado a esgotar as vias
administrativas para 'recorrer ao Poder Judi
ciário.

§ 5' O PoderJudiciário não pode eximir
se da sua função jurisdicional, sendo-lhe as
segurada inclusive a avaliação do mérito das
decisões administrativas, não só sob os as
pectos da estrita legalidade e licitude, como
também dos postulados da eqüidade, da ver
dade, do Direito e da Justiça, que devem
nortear todas as decisões administrativas e
judiciais.

§ 6° Todo e qualquer cidadão acusado
de um ato delituoso é considerado inocente
até que sua culpabilidade resulte cabalmente
demonstrada, através de processo regular,
no qual se lhe tenha assegurada plena e am
pla defesa.

§ 7° Para efeito do parágrafo anteceden
te, é considerado prova todo elemento de
convicção obtido por meios moralmente in
suceptíveis de contestação.

Os atuais parágrafos 5° e 6° da vigente
Constituição passam a constituir os parágra
fos 8° e 9°.

O atual § 7° passa a constituir o § 10, com
a seguinte redação: É obrigatória a prestação
de assistência reli~osa às Forças Armadas
e Auxiliares e nos estabelecimentos de inter
nação coletiva aos interessados que as solici
tarem, diretamente ou por intermédio de
seus representantes legais, garantida a repre
sentação nas capelanias de pelo menos três
credos distintos. Lei ordinária regulamentará
a admissão dos ministros e sacerdotes nos
estabelecimentos referidos nesta Constitui
ção.

O atual § 8° e seguintes da vigente Consti
tuição são mantidos, passando a constituir
o § 11, e assim, sucessivamente. - Depu
tado Antônio de Jesus."

A presente sugestão do Constituinte Antônio
de Jesus omite alguns aspectos importantes no •
Capítulo de Direitos e Garantias Individuais como,
por exemplo, o que se refere à penalidade para
as discriminações, quando, no § 2°, omite a pala-

. vra "sexo", esquecendo de acentuar penalidade
com relação à discriminação da mulher, margina
lizada na sociedade. A omissão também ocorre
no respectivo parágrafo.

Sobre alguns outros aspectos, gostaríamos de
acrescentar sugestão, e para isso apresentamos
um substitutivo à proposta que nos foi encami
nhada. A presente sugestão passaria, assim, a ter
a seguinte redação: Manteria o primeiro artigo:
"A Constituição assegura aos brasileiros, aos es
trangeiros..." Aquilo que foi lido e que não se
vai repetir.

Depois, viria outro artigo:

"Todos têm o direito ao pleno exercício
da cidadania, nos termos desta Constituição,
sendo obrigação do Estado garantir a sua
eficácia formal e materialmente.

<
Parágrafo único. Serão gratuitos todos os

atos necessários ao exercício da cidadania,
incluídas aos registros civis.

Art. 3° Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo
reliwoso, deficiência tísica ou mental, idade,
convicções políticas, filosóficas e condição
social.

Parágrafo único. A lei punirá como crime
inafiançável toda e qualquer discriminação
relativa a sexo, raça, idade, trabalho, credo
relígíoso, deficiência física ou mental, convic
ções politicas, filosóficas e condição social.

Art. 4° Todos têm direito à vida, à exis
tência digna, à preservação da sua honra,
reputação e imagem pública.

Parágrafo único. Atortura, a qualquer títu
lo, constitui crime inafiançável.

Art. 5° O Poder Público, mediante pro
gramas específicos, se obrigará a promover
as condições necessárias para que todos os
cidadãos tenham direito a existência digna,
à saúde, à educação e a moradia digna e
adequada.

Parágrafo único. Lei complementar am
parará de modo especial os deficientes, com
vistas à sua integração na comunidade.

Art. 6° Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa, senão em virtu
de de lei.

Art. 7° A lei não prejudicará o direito ad
quirido, o ato jurídico ou a coisa julgada.

Art. 8° A lei não poderá excluir da apre
ciação do Poder Judiciário qualquer lesão
de direito. O cidadão não está obrigado a
esgotar as vias administrativas para recorrer
ao Poder Judiciário."

Houvemos por bem manter este artigo na su
gestão do Deputado Antônio de Jesus.

"Parágrafo único. O Poder Judiciário não
pode eximir-se de suas funções jurisdicio
nais, sendo-lhe assegurada, inclusive, a ave
Iiação do mérito das decisões administrati
vas.

Art. 9" Todo cidadão acusado de um ato
delituoso é considerado inocente até que sua
culpabilidade resulte cabalmente demonstra
da, através de processo regular, no qual se
lhe tenha assegurada ampla defesa."

Isso também foi mantido. Os §§ 5° e 6° do
art. 153 em vigor seriam mantidos.

"Art. 10. É plena a liberdade de cons
ciência e crença religiosa, assegurando-se a
todos o exercício de cultos religiosos. Será
punida como crime a violação desses direi
tos.

Art. 11. É obrigatória, nos termos da lei,
a prestação de assistência religiosa às forças
Armadas e Auxiliarese nos estabelecimentos
de intemação coletiva aos interessados que
a solicitarem diretamente ou por intermédio
de seus representantes legais, respeitado o
credo de cada um."

Retiramos da proposta do constituinte a limita
ção a apenas três credos, por acharmos que assim
ficaria mais abrangente e possibilitaria uma opção
maior.
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"Art. 12. Todos têm direito às referên
cias e informações a seu respeito, registradas
por entidades públicas ou particulares, po
dendo exigir a retificação de dados com sua
atualização e supressão dos incorretos, me
diante procedimento judicial sigiloso.

§ 10 É vedado o registro informático so
bre convicções pessoais, atividades políticas
ou vida privada, ressalvado o processamento
de dados não idenfidicados para fins esta
tísticos.

§ 20 A lesão decorrente do lançamento
da utilização de registros falsos gera respon
sabilidade civil, penal e administrativa.

Art. 13. É livrea manifestação de pensa
mento, de convicções políticas e filosóficas,
bem como o direito de reunião em recinto
fechado ou em praça pública, desde que essa
manifestação seja ordeira e pacifica.

Parágrafo único. Será punida como crime
qualquer violência, por parte de autoridade
constituída, que venha a coibir a livre mani
festação de pensamento e o direito de reu
nião. A autoridade pública se obrigará a ga
rantir o exercício desses direitos.

Art. 14. As diversões e espetáculos pú
blicos ficam sujeitos às leis de proteção da
sociedade.

Art. 15. Os direitos e garantias constan
tes desta Constituição têm aplicação ime
diata.

Parágrafo único. Na existência ou omissão
de lei que inviabilize a plenitude da eficácia
de direitos e garantias assegurados nesta
Constituição, o Supremo Tribunal Federal re
comendará ao poder competente a edição
de norma que venha a suprir a falta."

Era só isso o que tínhamos a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza) - Está em
discussão o parecer da Constituinte Lúcia Braga.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Gostaria de indagar da Constituinte Lúcia Braga
se tudo isso constava da proposta do Deputado
Antônio de Jesus ou se alguma coisa foi acres-
centada. . ~

ASRA.RELATORA (Lúcia Braga) - Sr. Consti
tuinte, a próposta do,Deputado Antônio.de Jesus
referia-se ao art. 153, todo oCapítulo de Direitos
e Garantias. S. Ex" sugere que se mantenham
os outros artigos. Ao apresentar o substitutivo,
resolvi acrescentar ou omitir alguma coisa à pre
sente sugestão. Acho que está esclarecido.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Darcy Pozza)- Continua
em discussão.

Com a palavra o nobre Constituinte Eliel Rodri
gues.

O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES 
Sra. Constituinte Lúcia Braga, creio que o redator
da matéria, evangélico que é, à nossa semelhança,
preocupou-se em assegurar que nas capelanias

--militares fossem previstos pelo menos três tipos
de religião - a judaica, a evangélica e a católica
ou a espírita, a católica e a evangélica - porque
a experiência tem demonstrado que, nos serviços
de capelanias militares, os evangélicos não têm
podido participar regularmente, em que pese ha-

ver leis e regulamentos. Inclusive eu já consignei
matéria sobre o assunto. Dada a limitação em
que isso é feito através das capelanias militares,
o efetivo ássegurado não tem permitido essa pos
sibilidade, apesar do interesse por parte dos evan
gélicos brasileiros. Então, creio que, preocupado
com o fato, quis S. Ex" assegurar essa possibi
lidade democrática nas Forças Armadas.

Era só o que tinha a justificar.

A SRA.RELATORA (Lúcia Braga) - Só queria
esclarecer que foi mantido no meu substitutivo
o que o Constituinte Antônio de Jesus propôs.
Aliás, nós o ampliamos, porque S. Ex' limitou
a pelo menos três credos e nós deixamos para
todos os credos.

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ - Peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Darcy Pozza)- Continua
em discussão. Tem a palavra o nobre Constituinte.

Solicitaria que o nobre Constituinte José Viana
dirigisse os trabalhos momentaneamente.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Sr"
Constituinte Lúcia Braga, pelo que entendi da pro
posta do Constituinte, há uma preferência pelo
capelão católico, não se permitindo que outros
credos sejam representados. Então, ao fixar em
três no mínimo, a proposta, no meu entendimen
to, quis dar oportunidade a outros credos religio
sos de lá estarem presentes. A Sr' Relatora, na
sua propositura, simplesmente retomou ao sta
tus quo ante, porque a Constituição atual diz
que pode haver, mas não diz quem.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Realmente,
o Constituinte que colocou as três tem uma preo
cupação nesse sentido. Tomamos mais abran
gente, e realmente não atentamos para essa preo
cupação dele.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Estou
fazendo essa colocação porque o Constituinte An
tônio de Jesus me pediu que, quando esta matéria
chegasse aqui, se eu estivesse presente, obser
vasse este detalhe da não-possibilidade de os
crentes lá comparecerem também.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Certo. Fico
atenta à observação de V.Ex", e como ainda não
passei a matéria a limpo, mantenho como ele
colocou, porque foi uma omissão e não uma dis
cordância.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Obri
gado.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
No caso, indagaria da nobre relatora se não se
teria realmente de deixar em aberto, abrangente.
Acho que nada limitativodeveria constar do texto
constitucional, e três credos é limitativo.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Mas, Sr.
Constituinte, ele quer a representação, na capela
nia, de pelo menos três credos. Entendeu agora?
Omiti, porque estava preocupada, como o consti-

tuinte, por uma questão religiosa pessoal. I

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Ainda tenho duas indagações para formular a V.
Ex" A primeira é que eu não soube discernir o
relatório da proposta, uma vez que achei que o
relatório está maior do que a proposta. Adosagem
de pena e pena máxima, e se for praticada por

autoridade pública, seria acrescida de mais a me
tade. V.Ex" manteve isso no relatório?

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Não. Subs
tituí por outra redação.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Porque ~ dosagem da pena, na realidade, não
é competência da Constituição e, sim, da legisla
ção ordinária.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Posso ler
para V.Ex" o modo como achei que ficaria melhor
colocado; inclusive ampliei, porque acho que nes
ta Constituição que estamos fazendo deve haver
a preocupação de sintetizar em termos da nossa
cultura, da nossa situação atual. Então, detalhei
mais esse aspecto. Ficou assim: "A lei punirá co
mo crime inafiançável toda e qualquer discrimi
nação relativa a sexo, raça, idade, trabalho, credo
religioso, deficiência física ou mental, convicções
políticas, filosóficas e condição social". Achei que,
quanto àqueles detalhes de pena de reclusão,

talvez essa redação ficasse mais oportuna.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Sem dúvida. Tanto é que estou perguntando por
esse motivo. A dosagem de pena é realmente
competência da legislação ordinária e não da
Constituição.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Nobre
Constituinte, quanto ao relatório ter ficado maior
do que a proposta, é que me preocupou acres
centar alguma coisa. Ficou um substitutivo à pro
posta. Acho que é válido também.

O SR. CONSTITQ/NTE MAGUITO VILELA 
Perfeitamente. Inclusive foi louvável a atitude de
V.Ex", que discorreu muito bem sobre os outros
temas que não constavam da proposta. Gostaria
ainda de fazer uma sugestão sobre o crime de
tortura.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Sempre
dizemos que todos têm direito à vida, à existência
digna, à preservação da sua honra, da sua reputa
ção e da sua imagem pública. Achei que deveria
haver um parágrafo único com referência à tortu
ra. Qualquer tipo constitui crime inafiançável, por
que é importante que o dispositivo seja auto-a-
plicável. '

O SR. CONSTITUINTE MAGUrrO VILELA 
Gostaria de sugerir que, além disso, fosse acres
centada a palavra "Imprescritível".

A SR- RELATORA (Lúcia Braga) - Para isso
estamos juntos, para somar as idéias.

O SR. CONSTITQ/NTE MAGUITO VILELA 
É para que não haja prescrição do crime.

O SR. PRESIDENTE (José Viana) - Continua
em discussão a matéria.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Gostaria de congratular-me com a Constituinte
Lúcia Braga pela preocupação demonstrada no
seu parecer, porque, armai de contas, ela está
interpretando justamente o consenso de toda a
Subcomissão. Quero parabenizá-Ia pelo brilhante
trabalho.

A SR' RELATORA-(Lúcia Braga) - Obrigada.

O SR.PRESIDENTE (José Viana)- Encerrada
a discussão.
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o SR. CONsmUINTE NARCISOMENDES
Sr. Presidente, gostaria ainda de lembrar à Rela
tora Lúcia Braga que, decididamente, esta será
a Constituição do preso e do criminoso. Nunca
vitania proteção para o preso e o criminoso quan
to se está propugnando em nossa Assembléia
Nacicmal Constituinte.

A 'SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Em que
aspecto Sr. Constituinte?

O SR. CONSmUINTE NARCISOMENDES
Por exemplo, no capítulo que se refere à tortura,
talvez um dos crimes mais bárbaros, mais desu
manos e mais covardes de que a humanidade
tem conhecimento. Parece-me que hoje, quando
falamos em tortura, levamos logo nosso pensa
menu) para o homem político que, por questões
igualmente políticas e filosóficas, fora torturado.
Atualmente, falar em tortura, é falar no pior impro
pério que a sociedade considera. É costume hoje
querer julgar o crime de tortura inafiançável, irn
prescrítível e não passível de indulto ou de qual
quer outra concessão. Concordo plenamente
quando esta tortura for decorrente de convicções
políticas ou filosóficas, porque, na outra ponta,
o que assistimos é a uma sociedade cada vez
mais violenta, onde os criminosos são cada vez
mais sofisticados. Parece-nos também que esta
mos querendo comparar, quando se trata de tor
tura, CI preso político com o criminoso comum.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - V.Ex' Pode
ria esclarecer?

O SR. CONSmUINTE NARCISOMENDES
Concluirei, e V. Ex' depois poderá responder. Aí
vem a minha pergunte: o agente do Poder público,
aquele que é hoje responsável pela manutenção
da ordem e pela prisão dos criminosos, dos assal
tantes, dos latrocidas, quando sai em missão para
prender um criminoso até em flagrante delito,
com a arma na mão, tem de ir com luvas de
pelica, porque não tem outra alternativa? Talvez
até, em decorrênciada prisão, esse policial tenha
de aplicar algumas técnicas avançadas de defesa
pessoal e isso cause escoriações ou qualquer ou
tra lesao corporal do criminoso. Será que, numa
sociedade complacente com o crime, como a
de hoje, esse criminoso não vai acusar o agente
da segurança pública de o haver torturado? O
policial que foi em busca do criminoso não será
considerado um criminoso muito maior? Acho
que é difícilentender isso. Deveríamos fazer uma
dííerenciaçâo entre a tortura decorrente das con
vicções políticas e fílosófícas e a tortura cometida
eventualmente contra o criminoso comum ou o
assaltante. Estai é a minha opinião.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Gostaria
de esclarecer que, quando nos referimos à tortura,
nos referimos ao respeito que toda pessoa huma
na deve merecer: um criminoso, um tarado ou

.um preso político. Avida humana deve ser respei
tada. A pessoa humana é sagrada. Ela não pode
ser menosprezada, por pior que seja. Existem ou
tros elementos de punição. Atortura é um desres
peito à dignidade humana. Então, acho que esse
artigo deve constar sem especificação. Qualquer
crímínoso merece ser respeitado. A lei aplicará
outros dispositivos que não a tortura; essa é inad
missível. Acho que no capítulo dos c1ireitos e ga
rantias deve constar expressamente que a tortura
não será permitida.

O SR. CONSmUINTE NARCISOMENDES
E há uma proposta minha considerando a tortura
crime inafiançável.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Então V.
Ex' concorda comigo? O preso comum seria tor
turado e o preso político não? Não pode haver
c1istinção. Toda vida humana é igual.

O SR. CONSmUINTE NARCISOMENDES
Como o agente da segurança pública pode pren
der um criminoso de arma em punho?

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Mas aí não
se trata de tortura. Tortura é o requinte de perversi
dade, é o desrespeito, é o arbítrio, que foram bani
dos deste País. São coisas que existiram e não
queremos que aconteçam mais.

O SR. CONSillUlNTE COSTA fERREIRA 
Permita-me, SI'" Relatora. O caso que o nosso
caro colegà quer explicar é o instituto da legítima
defesa. Se o criminoso está de revólver em punho,
o agente também pode empunhar sua arma.

A SR' RELATORA(Lúcia Braga) - Está certo:
Mas V. Ex' acha que invalida a colocação que
fiz? Isso nãEl"'Se ~~re à defesa do policial, ao
direi!:> que ele tem' de fazer uso de sua arma.
Atortura é requinte de perversidade, é desrespeito
à dignidade humana. Então, acho que deve cons
tar desse artigo sem distinção entre o preso polí
tico e o preso comum.

O SR. CONSmUINTE NARCISOMENDES
No caso nossas propostas são exatamente iguais.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Então V.
Ex' concorda com a inclusão desse parágrafo?

O SR. CONSmUlNTE NARCISOMENDES
Concordo, mas quis chamar a atenção só para
este fato. Nunca poderemos comparar um crimi
noso político como aqueles criados no bojo da
Revolução, que apenas por questões filosóficas
foram torturados, com um criminoso comum, um
latrocida.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Permita-me
V. Ex' que eu discorde. O tratamento deve ser
igual para qualquer pessoa humana. Não deve
haver tortura nem para o preso comum nem para
o preso político. Por isso é que acho que isso
deve ser explicitado. Não deve haver distínções,
porque estamos defendendo os direitos e garan
tias inclividuais,inclistintamente. A autoridade poli
ciai tem direito de se defender, mas não deve
existir tortura para ninguém.

O SR. CONSmUINTE DÉUO BRAZ- Estou
de acordo. E gostaria também de comentar o
assunto. Discordo, com todo o respeito do nobre
colega, com relação à distinção entre a tortura
ao preso político e ao criminoso comum. Acho
que em ambas as situações se deve preservar
a garantia e o c1ireito da pessoa humana. A c1iferen
ça, no caso, é que se usa a tortura contra o crimi
noso comum para que ele confesse os crimes
que praticou. No caso do preso político, é tão-so
mente a título de vinclita, de vingança, porque
ele fez o que achavam que não devia fazer. A
c1iferenciação é nesse sentido. Mas é ridícula a
prática de tortura contra a pessoa humana. Sei
de muitos casos de tortura a presos comuns pelo
simples fato de serem pobres, de não terem quem
impetre um habeas corpua em seu favor. Essas

pessoas levavam choques na boca, na língua, no
reto, colocavam essas pessoas de cabeça para
baixo e deixavam uma vela pingando no reto des
sas pessoas. Isso é ricliculo.Temos hoje, no final
do século XX, tantas metodologias para inquirir
sem torturar ninguém! Uma psicóloga, uma pes
soa especializada pode muito bem tratar com es
sas pessoas e fazer com que elas confessem, num
ambiente de tranqiJilidade, todos os crimes que
praticaram. Não é necessária a tortura. Então, co
mo diziaaqui a nobre Constituinte: Tortura munca
mais! Depois de o homem estar preso é diferente,
porque ele está sob o domínio, sob a guarda dos
agentes da segurança pública e não representa
o mesmo perigo. E a tortura aí é uma violência
tremenda. É como aquele crime de Capão da
Traição, em Minas Gerais, quando se desarmou
todo mundo sob a promessa de que não se faria
nada e depois se fuzilou todo mundo. Isso já pas
sou. Hoje, estamos em outro tempo. Mesmo que
no mundo esteja acontecendo isso, o Brasil tem
de dar o exemplo.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Podemos
concluir que uma sociedade sem tortura não é
uma sociedade sem punição. Talvez o Constí
tuinte Narciso Mendes tenha interpretado que
uma sociedade sem tortura seria uma sociedade
com o afrouxamento das punições, sem uma ma
neira de coibir os excessos. Parece ter sido esta
a interpretação de S. Ex'Mas uma sociedade sem
tortura não excluirá outros mecanismos de pu
nição.

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Apenas quis dizer que a tortura deve ser um crime
inafiançável em qualquer situação. A minha preo
cupação existe porque nós hoje colocamos am
bas no mesmo nivel.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Mas tem
de ser, Sr. Constituinte, porque todas as vidas
são iguais.

O SR. CONSmUlNTE NARCISOMENDES
Inclusive V. Ex' deu o exemplo que eu não tive
a oportunidade de dar. Quando se tortura um
preso comum, é um crime inafiançável. Quando
se tortura um preso político, também deve ser
um crime inafiançável. Agora, quando se tortura
um preso político, faz-se isso porque ele usou
de um direito inclividualde ser comunista, de ser
democrata etc.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Mas, nobre
Constituinte, em ambos os casos, tortura-se por
que se é sádico. E se não houver um c1ispositivo
na Constituição que pelo menos tente coibir isso,
estaremos perdidos. Concordo plenamente em
que, numa sociedade onde existe violência e alto
grau de criminalidade, talvez se exija o estudo
de punições, como a pena de morte ou a prisão
perpétua. Mas é diferente. A tortura, a nosso ver
- sou cristã - é inconcebível.

O SR. CONsmUINTE NARCISOMENDES
Volto, então, ao problema. No episóclio da prisão
de um criminoso, de repente e acidentalmente
esse elemento foi escoriado, machucado e con
duzido à prisão. Há possibilidade de esse crime
não ter sequer ocorrido, mas esse inclivíduopode
rá sair dizendo que foi torturado na prisão. Aí
é que está o meu medo.
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A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Mas, Sr.
Constituinte, se formos legislar pensando nas dis
torções de uma sociedade injusta e desumana,
ninguém legisla, porque as distorções existem.
Agora, temos de prever o bem maior, o bem co
mum. Acho que a lei deve ser abrangente. Deve
proteger e não discriminar.

O SR. CONSTIT<llNTE DÉliO BRAZ - Se en
tendi bem, a preocupação da Relatora Lúcia Bra
ga é bem diferente da preocupação do Consti
tuinte Narciso Mendes, que está preocupado com
a ação policial, pelos exemplos citados. A nobre
Relatora está querendo assegurar, na sua ampli
tude, o direito do cidadão, porque no começo,
o Constituinte Narciso Mendes citou até o exem
plo das luvas de pelica para prender o criminoso.
Eu acho que ele tem razão. Nós estamos exage
rando demais nesta Constituinte em alguns as
pectos, porque temos sido até coagidos com tan
to material que aqui chega de determinadas par
celas da sociedade. Isso tem-me preocupado
muito. Acreditoque os direitos e as garantias indi
viduais devem estar acima de todos os outros
pontos da nossa Constituição. Acho que o funda
mento da Constituição está aqui nesta Subco
missão. Daqui vão sair realmente as normas
maiores. Não adianta eu ter uma propriedade,
ter assegurada uma aposentadoria ou o direito
de meus filhos freqüentarem a escola, se não
houver os direitos e as garantias individuais, a
liberdade de ir e vir, de se praticar o credo que
se quiser.

Mas quero louvar a Sr"Relatora pela sua perspi
cácia e por ter, em muito boa hora, colocado
esses dispositivosnesse ponto. E mais, deixoaqui
a minha preocupação no sentido de que devemos
ter muito cuidado para que os criarmos, para cri
minosos e outros marginalizados por conseqüên
cia de seus próprios atos e de sua própria vontade,
às vezes até de sua ganância pessoal, não tenham
direitos acima dos nossos direitos de cidadãos
honestos, livres e cumpridores das obrigações e
das leis vigentes. .

Acho que a preocupação do Constituinte Nar
ciso Mendes é correta e oportuna. E um lembrete
para todos nós. Devemos preocupar-nos também
com esse lado da moeda.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Agradeço
ao Constituinte Délio Braz pelas suas palavras,
mas gostaria que S. Ex" fosse objetivo. Em que
ponto do stilistitutivo nós protegemos crimino
sos? Por exemplo, S. Ex" colocou que vivemos
numa sociedade onde existe tanta violência,estu
pros, mortes e crimes incriveis e horrendos. En
tão, em que a redação específica os protegeu?
Gostaria que nos prendêssemos a esse aspecto.
Quero que se coloque nesses termos. Em que
a tortura, banida do País, afetaria a essa punição
dos criminosos? Quero colocar isso para ques
tionar e abrir a discussão.

O SR. CONSTIT<llNTE DÉliO BRAZ -.Des
culpe-me.jiobre Relatora. Talvez não me tenha
feito compreender. Simplesmente parabenizei a
nobre Constituinte pelo seu espírito e pela sua
acuidade. A minha preocupação se prende ...

ASR' RELATORA (LúciaBraga) - Mas a preo
cupação de V.Ex"e do Constituinte Narciso Men
des é justa e válida. Agora, queria perguntar o
que aqui se feriu.Generalizamos porque na Cons-

tituição não podemos especificar, nem devemos,
se estamos protegendo os direitos e as garantias
do cidadão.

OSR. CONSTIT<llNTE DÉliO BRAZ-Só para
concluir afirmo que eu não quis, em momento
algum, criticar ou dizer que estavam ai subenten
didos esses aspectos. Eu só quis alertar porque
compreendi em profundidade as preocupações
do Constituinte Narciso Mendes. Eu também sin
to, às vezes, esse tipo de preocupação. Muitoobri
gado.

ASR' RELATORA (LúciaBraga) - Eu gostaria
de colocar que, no aspecto específico da tortura,
é válido que sejá proibida sem distinções, como
proteção ao cidadão. No mais, vamos votar a pena
de morte, a prisão perpétua. Nesse caso, é justo
e válido que cada um se posicione de acordo
com suas convicções. Vamos fazer uma Consti
tuição para proteger o individuo e também a so
ciedade.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, entendo que todos os Constituintes
que estão aqui debatendo as suas idéias estão
sendo convergentes. Nós convergimos realmente
para um só ponto. Acho que na Constituição isso
tem de ser generalizado mesmo. O direito é igual
para todos. Agora, as preocupações dos nosso
colega e do Constituinte DélioBraz não são opor
tunas. Para isso existe o instituto da legítima defe
sa, em que serão tratados esses casos. Por exem
plo, no ato da prisão de um criminoso, se houver
reação do criminoso, o policial pode exercer o
instituto da legítima defesa. Ele pode inclusive
usar os mesmos mecanismos que o assaltante
está usando, como, por exemplo, o revólver, a
metralhadora. Alegislação ordinária cuida de tudo
isso.

O SR. CONSTIT<llNTE DÉliO BRAZ - Não
cuidei desse assunto, nem fiz referência a isso,
Sr. Constituinte. Eu não me soube fazer com
preender. Primeiro,não estou preocupado, de for
ma alguma, com a ação policial, nem citei isso
em nenhum momento. Não estou preocupado
com isso. Estamos dando destaque a determi
nados tipos de coisas que não merecem ênfase
neste momento constitucional, no período da ela
boração da nova Carta. Não estou preocupado
com a ação da polícia,porque há outras normas
que regem esse assunto. Aliás, gostaria de que
aqui tratássemos, somente, assuntos constitucio
nais. Pediu-se o arquivamento de uma propositura
de um Senador e de um Deputado-Iran Saraiva
e Nilson Gibson - e, acho que aquela não é
matéria para ser tratada na Constituição. Maiori
dade aos 18 anos é matéria do Código Civil. Isso
nada tem a ver com a Constituição. Então, não
estou preocupado com esse tipo de coisa. Talvez
não me tenha feito entender. Minha preocupação
é outra. Louveia Relatora Lúcia Braga e procurei
captar em profundidade o pensamento do Consti
tuinte, e não simplesmente com o que estava
escrito aqui. Está-se dando muito destaque a coi
sas que não merecem.

O SR. CONSTIT<llNTE MAGUITO VILELA 
Vou concluir dizendo que é perfeito o relatório.
apresentado pela Constituinte Lúcia Braga. Não

. merece reparo algum. Como cidadão que hoje
vive num Pais onde a violência realmente está

predominando, tenho as mesmas preocupações
do colega. Vou inclusive demonstrá-Ias no mo
mento oportuno. Entendo que todos nós temos
de nos preocupar com este momento, mas não
de maneira estanque. No que diz respeito aos
direitos e às garantias, precisamos ser uniformes
e gerais. Naturalmente a legislação ordinária vai
cuidar dos problemas, dos crimes, cada um de
per si.

O SR. PRESIDENTE (José Viana) - Quem
desejá ainda discutir a matéria?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, vamos voltar ao assunto para dizer
que realmente o que está patente é que todo
mundo, como disse aqui o Constituinte, é unâni
me. É claro, como ele também ressaltou, que
destacamos a preocupação do nobre Constituinte
com relação à situação dos presos, que poderão
ser beneficiados ou não. Mas cada um tem a
sua lei.Esses assuntos estão na parte penal. Acre
dito que o assunto é colocado da maneira mais
límpida possível.Estamos preocupados em prote
ger não apenas o criminoso político, cdmo tam
bém aquele que é considerado criminoso co
mum. Então, tanto o criminoso comum como
o político deve ter preservada a sua integridade
física,moral e ética. Não é pelo fato de uma pes
soa ter-se tomado um bandido que se vai despre
zá-lo totalmente. Quem sabe tal pessoa pode até
ser recuperada e tomar-se um grande contríbuín

, te da sociedade na solução de determinados pro-
blemas. Então, é nesse sentido que estou discu
tindo. Como foi destacado, precisamos dar trata
mento melhor àqueles que cometem crimes,
àqueles que necessitam da Justiça. É para isso
que ela existe.Por isso, posicionei-me aqui contra
o fato de a autoridade policial ter poderes para
dizer se um criminoso deve ou não ter a assis
tência de um advogado. Isso é uma aberração.
Todos têm de ter seu direito de defesa. Não se
pode aceitar que sejá de outra maneira.

Maisuma vez,parabenizo a Relatora Lúcia Bra
gá pelo brilhante pronunciamento que fez.

Noto que iremos trabalhar demais nesta Subco
missão. Já falei sobre isso, mas volto a ressaltar
que foram apresentadas várias sugestões pratica
mente idênticas. Tenho em mãos uma do Consti
tuinte Jamil Haddad que dizque a tortura é crime
comum e inafiançável, suscetível de graça ou
anístía,Depois iremos tratar deste mesmo assun
to; e deveríamos pegar todos eles e fazer só um
parecer. Então, elaboraríamos as emendas. Da
maneira como o nosso trabalho está sendo feito,
tomar-se-á difícil até para o próprio Relator. pois
cada um terá uma idéia, de acordo com a apre
sentação. Trabalharemos demais. quando pode
ríamos eliminar determinadas repetições de te
mas.

A SR' RELATORA (Lúcia Braga) - Gostaria
de fazer uma sugestão. Acho até que estamos
sobrecarregados, porque são poucos os assíduos.
Creio que são apenas oito, quando a Subcomis
são tem vinte e dois membros. Inclusive pedi à
Sr"Secretária que convocasse os outros. para divi
dirmos as tarefas. Acreditamos que deve ser feito
dessa maneira, ou seja. mesmo que repetida, cada
sugestão deve ser individualizada, porque cada
um gostaria de ver as suas sugestões discutidas.
É uma questão de consideração.
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o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

Mas isso não, impediria que as discutíssemos. To
das as sugestões sobre um mesmo assunto se
riam lidas e comentadas, para se chegar a um
consenso. Economizaríamos tempo, e seria mais
fácil para o próprio Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Viana) - Com a
palavra o Constituinte Délio Braz.

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ- Nobre
Constituinte Costa Ferreira, estou de acordo com
as colocações de V. Ex", mas gostaria de escla
recer que somente ontem terminaram os prazos
para as propostas. Então, a partir de amanhã é
que devem chegar as propostas a esta Subco
missão, quando a Presidência terá oportunidade
de anexar todas. Até lá, estaríamos perdendo mui
to tempo, se não estivéssemos discutíndo.

O SR. COl'lSmUINTE COSTA FERREIRA
Aproveito o racíocínío do ilustre Constituinte para
sugerir que façamos essa seleção depois de ama
nhã, quando terão chegado todas as propostas.
As sugestões. idênticas seriam reunidas e passa
das ao Relator, para dar o parecer.

O SR. PRESIDENTE (José Viana) - Tendo
em vista que foi adiada a votação de diversas
sugestões, vou encerrar a reunião.

Nada mais havendo a tratar, damos por encer
rados os trabalhos da presente reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

Tenno de reunião

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte
e oito de maio do ano de um mil, novecentos
e oitenta e sete, estiveram presentes à sala da
Comissão da Organização do Estado, por convo-

cação do Senhor Presidente, Constituinte José
Thomaz Nonô, membros da referida Comissão,
para apreciação do anteprojeto oferecido pela
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territó
rios, não chegando a ser aberta a reunião, por
acordo dos presentes, em decorrência de Sessão
do Congresso Nacional Constituinte, em memória
do ex-Senador Teotônio Vilela.A pauta da reunião
passa a constituir item da reunião marcada para
a data de hoje, às dezessete horas. Para constar,
eu, Edson Nogueira da Gama, Secretário, lavrei
o presente Termo de Reunião que será assinado
pelo Senhor Presidente após a respectiva publi
cação.

6" Reunião

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano
de hum mil e novecentos e oitenta e sete, às
17:00 horas, reuniu-se a Comissão da Organi
zação do Estado, presentes os Senhores Consti
tuintes: José Thomaz Nonô, Presidente, Nabor
Júnior, Vice-Presidente, José Richa, Relator, e
mais os Senhores: Francisco Carneiro, Mauro Mi
randa, Anníbal Barcellos, Felipe Mendes, Moza
rildo Cavalcanti, Chagas Rodrigues, Chagas Duar
te, Paulo Roberto, Marluce Pinto, Renato Bemardi,
Eliezer Moreira, Meira Filho, Waldeck Ornélas,
Eraldo Trindade, Ruben Figueiró, Femando Go
mes, Jofran Frejat, Geovani Borges, Denísar Ar
neíro,Siqueira Campos, Maurício Fruet, IvoCersó
símo, Carlos Cardinal, Vilson Souza, Roberto Ro
llemberg, Carrel Benevides, Mello Reis, DaviAlves
Silva, Márcia Kubitschek, Guilherme Palmeira,
Luiz Freire, Gerson Peres, LuizAlberto Rodrigues,
Del Bosco Amaral, Valmir Campelo, Geraldo Melo
e Paes de Andrade. Ata - Distribuída com antece
dência aos Senhores Constituintes, a Ata da reu
mão anterior foi aprovada sem restrições. Expe-

dientes: Os expedientes recebidos e encaminha
dos pela Secretaria da Comissão constam do ane
xo, e fazem parte integrante da presente Ata. Or
dem do Dia: O Senhor Constituinte José Thomaz
Nonô, Presidente, anuncia a Ordem do Dia cons
tante dos dois Anteprojetos: 1. Da Subcomissão
da União, Distrito Federal e Territórios; 2. Da Sub
comissão dos Estados. Discutem as matérias os
Senhores Mozarildo Cavalcanti, Anníbal Barcellos,
Jofran Frejat, Marluce Pinto, Ruben Figueiró, Del
Bosco Amaral, Francisco Carneiro, Waldeck Or
nélas, Felipe Mendes, Chagas Rodrigues, Chico
Humberto, Paulo Roberto, Meira Filho, Denisar
Ameiro, Otomar Pinto, DaviAlves Silva, Femando
Gomes, Siqueira Campos e finalmente o Senhor
José Richa que na qualidade de Relator antecipa
o seu posicionamento relativamente aos aspectos
que mais preocuparam os Senhores Constituintes
durante os debates que são os relacionados com
a redMsão territorial com a conseqüente criação
de novos Estados. O Senhor Relator presta, tam
bém, esclarecimentos quanto a entrevista conce
dida à Televisão e que não foi interpretada pelos
membros da Comissão na forma como ele espe
rava. Por fim, usa da palavra o Senhor Presidente
para agradecer o comparecimento à reuníão, da
maioria dos integrantes da Comissão e esclarecer
a colocação de mapas no Plenário e para informar
ainda, que as Emendas oferecidas estarão à dis
posição dos Senhores Constituintes já na próxima
reunião, para melhor orientá-los em seus traba
lhos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião às 20:00 horas. Para constar, eu Edson
Nogueira da Gama, Secretário, lavrei a presente
Ata que após leitura e aprovação será assinada
pelo Senhor Presidente. O inteiro teor das grava
ções será publicado tão logo seja procedida a
sua trasladação pelo Departamento de Taquigra
fia.

Corresponclmcia Recebida
SUMÁRIo

Data Origem'Ofido Il" Assunto DestIno

27-5 Presidente da AfiC - Of CGC n° 658187 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Of CGC n° 729/87 Subsídios.para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Of CGC n° 733/87 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Of CGC rr 735/87 Subsídios para Constítulçêo - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Of CGC rr 740/87 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da Afie - Of CGC rr 668187 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Oí, CGC n° 692187 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Of, CGC n° 701/87 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Cf. CGC rr 742187 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Of CGC rr 744/87 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Of CGC n° 751/87 Subsídios para Constituição - Presidente

27-5 Presidente da AfiC - Cf. CGC rr 746187 Subsídios para Constituição - Presidente
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27-5

27-5

27.5

27-5

OrIgemlOlldo n°

Presidente da ANC - Of CGC rr 759/87

Presidente da ANC - Of CGC rr 763/87

Presidente daSubcomissão da União DF e Terri
tórios - Df. SGC rr 331/87
Presidente da Subcomissão dos Estados - Df.
n° 108/87

Subsídios para Constituição

Subsídios para Constituição

Redação finaldo anteprojeto

Redação final do anteprojeto

DestIno

- Presidente

- Presidente

- Presidente

- Presidente

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Srs. Constituintes, após o som tronituante de nos
sa campainha, na forma regimental estão abertos
os trabalhos da reunião ordinária da Comissão
de Organização dos Estados.

Foi distribuída, a todos os membros desta Co
missão cópia da Atada reunião anterior, pelo que
está franqueada a palavra, se alguém tiver alguma
objeção, alguma retificação a fazer.

Está em votação a Ata. Aqueles que estiverem
a favor de sua aprovação permaneçam como
estão. (Pausa.) Aprovada.

Srs. Constituintes, os nossos trabalhos, segun
do acordamos na data de ontem, deveriam ter
sido realizados pela manhã, quando discutiríamos
o anteprojeto emanado da Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios. Entretanto,
havendo coincidência com a sessão do Congres
so que homenageava a memória do SenadorTeo
tônio Vilela, a Mesa houve por bem não realizar
a sessão matutina. Da pauta desta sessão, então,
constará, primeiro, a discussão do anteprojeto na
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territó
rios. Logo em seguida haverá a discussão do ante
projeto da Subcomissão dos Estados.

A Presidência dá ainda conhecimento aos Srs.
Constituintes de que até a presente data foram
entregues, na Secretaria, vinte e duas emendas,
bem como manifestações do Movimento Pró-Es
tado de São Francisco e do Estado do Triângulo.
Posteriormente a Presidência fará a entrega de
cópia dessas manifestações aos Srs. Constituin
tes, especialmente ao nobre Relator, Senador Jo
sé Richa.

Nos termos regimentais e observando a pauta
da reunião, está franqueada a palavra aos Consti
tuintes que quiserem fazer uso da mesma para
discutir o anteprojeto daSubcomissão da União,
DistritoFederal e Territórios.

Com a palavra o Constituinte Mozarildo Caval
canti.

o SR. CONSTIT(JJNTE MOZARlLDO CAVAL
CAI'ITI - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, na Subcomissão da União, Distrito Fede
ral e Territórios defendi a extirpação da figura
de Território Federal, e o fiz pela experiência de
quem nasceu num Território Federal, de quem
vivenciou, durante 42 anos, exatamente a forma
como esses Territórios são administrados. Pior
ainda: a forma lenta como eles vêm se desenvol
vendo, apesar dos recursos que para lá são car
reados.

Lamentavelmente não foram acolhidas as pro
posições por mim apresentadas neste sentido,
embora, para minha surpresa, eu pudesse cons
tatar, no art. 5° do anteprojeto da Comissão da

União, Distrito Federal e Territórios, um depósito
do seguinte teor:

"Os Estados podem incorporar-se entre
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros ou formarem novos Esta
dos, mediante deliberação das respectivas
Assembléias Legislativas, plebiscito das po
pulações diretamente interessadas e aprova
ção do Congresso Nacional, na forma regu
lada em lei complementar."

Portanto. Sr. Presidente, Sr. Relator, por este
artigo não há a possibilidade da criação de Territó
rios. De onde serão criados os Territórios? Pela
conquista de áreas de países vizinhos? Porque,
de outra forma, não posso entender que lei fede
ral, portanto, complementar ou ordinária, venha
a determinar como serão criados esses Territó
rios.

O capítulo a seguir, que trata dos Territórios
Federais, parece-me, de imediato, sem sentido.
Não se pode, portanto, aceitar a criação de Territó
rios Federais que não estejam previsto na Consti
tuição. Gostaria de defender aqui esse ponto de
vista exatamente porque acredito que estamos
reunidos nesta Assembléia Constituinte para es
crever uma Constituição moderna, sobretudo de
mocrática e que possa servir ao futuro de nosso
País. A história dos Territórios Federais não hon
rou a democracia neste Pais. Portanto, gostaria
de discutir este anteprojeto, de defender a retirada
do contexto da Federação, desta figura esdrúxula
do Território Federal. Faço-o porque, na realida
de, fala-se na defesa de um desenvolvimento que
se apregoa, que irá para essas regiões. Com esta
medida, na realidade, isso não ocorreria, pois é
uma figura que castra as lideranças locais, que
impede até o surgimento de lideranças e, acima
de tudo, provoca, na Federação tremenda desi
gualdade, pois o habitante de um Território Fede
ral, na realidade, é um cidadão de terceira catego
ria. Ele não elege os Senadores, os seus govema
.dores e, portanto, não pode sequer ser chamado
de cidadão por inteiro.

Em nome do povo de Roraima, quero não só
defender nossa transformação em Estado, mas
também a extirpação dessa figura de Território
Federal da nossa Federação.
. Para finalizar, gostaria de deixar também regis
trado - peço que isto conste dos Anais de nossa
Comissão - telex recebido da Câmara de verea
dores de Boa Vista, capital do Território de Rorai
ma. Tal correspondência demonstra que, na inte
gralidade, todos aqueles Vereadores apóiam e de
fendem a tese da transformação do Território em
Estado.

O SR. PRESIDENTE (José !J1!J~~"Nonô)L
A Mesa recebe a correspondênêía e tomará as

providências cabíveis, inclusive dando conheci
mento, às autoridades signatárias da comunica
ção, de que a mesma está recebida e constará
da Ata de nossos trabalhos.

Continua franqueada a palavra.
Tem a palavra o nobre ConstituinteAnnibal Bar

cellos,

O SR. CONSTITUINTEANNIBAL BARCELLOS
- Reforçando aqui as palavras, Sr. Presidente,
Sr. Relator, do nobre Constituinte por Roraima
Mozarildo Cavalcanti, tenho a dizer ainda que o
Território nem símbolo tem. Está escrito que os
municípios têm seus símbolos. O Território é for
mado pelos municípios. Os municípios têm sím
bolos e o Território não tem.

O art. 1°dizque a União compreende os Territó
rios. Ocorre uma série de fatos. Os Territórios,
afinal de contas, não fazem parte da União e ficam
sempre de lado. Como disse aqui o Constituinte
MozariIdoCavalcanti, os Territórios foram criados
para desenvolver uma região de segurança nacio
nal, etc. Eles foram alcançando seus objetivos
muito lentamente. Há 44 anos os Territórios foram
criados e continuam na mesma situação.

Quando chegamos ao Território do Amapá ha
via uma situação muito engraçada: a parte admi
nistrativa. O Território tinha cinco secretarias: uma
Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de
Ação Social; uma Secretaria de Finanças, junto
com a SecretariaAdministrativa. O que se reparou
naquela ocasião é que a União dava pouca impor
tância aos Territórios. Quando tivemos a felici
dade de governar aquele Território durante seis
anos, procuramos modernizar a administração.
Criamos novas Secretarias e o impulso necessário
para seu desenvolvimento.

O Território arrecada ICM, mas este tributo volta
para a União, retomando ao Território, depois de
dois ou três meses, como encargos gerais da
União. De maneira que esta é uma máquina admi
nistrativa meio emperrada. Não podemos con
tratar ninguém. Não podemos aumentar parte da
Secretaria. Há necessidade de criar outros tipos
de Secretarias. Enfim, esta é uma situação bas
tante desagradável para quele povo que vive ali,
que está aspirando à transformação em Estado
para fazer parte da União.

Oportunamente entregarei ao Sr. Relator um
ligeiro trabalho que fizemos, dos anos de 79 até
84, relativo à nossa administração, onde podemos
ver que, no tempo em que estivemos ali,o Amapá
queimou etapas e está alcançando uma situação
tal que para ir adiante só pode melhorar se se
transformar em Estado.

Peço ao nobre Relator verificar esta possibi
lidade, que trará grande alegria àquele povo que
vivelá no extremo Norte, acima do Equador, povo
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que tem as suas limitações, as suas dificuldades.
Para se chegar ao Amapá é sempre muito difícil.
Se, por um lado essa situação foi prejudicial, por
outro lado pudemos fazer uma infra-estrutura ne
cessária para a sua transformação em 'Estado.
Até uma Assembléia Legislativa começamos a
construir: já está quase pronta. Houve pessoas
que não compreenderam o nosso objetivo e en
traram com uma ação popular contra o Govemo.
Mas o juiz achou que, de acordo com o Decreto
n9 411, competia ao Govemador criar toda a infra
estrutura para transformar o Território em Estado.
E assim ganhamos a causa. Encerramos o nosso
pronunciamento chamando a atenção de V.Ex'"
para esse assunto e desejando que estas simples
palavras sejam levadas em consideraçãO pelo Re
lator. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Coro, a palavra o Constituinte Jofran Frejat.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, o Relator da Subcomissão que tive
a honra de presidir não está presente, mas eu
gostaria de defender as razões que o levaram a
incluiralgumas questões polêmicas aqui, não são
as levantadas. pelo ilustre Constituinte Mozarildo
Cavalcanti. Na verdade, quando se foi elaborar
este lexto, havia uma preocupação muito grande
com o que aconteceria com os Territórios e, natu
ralmente, os Territórios do Amapá e de Roraima
foram contemplados com a transformação em
Estado, proposta dos próprios interessados na
área e, inclusive, do ilustre Constituinte Mozarildo
Cavalcanti. Entretanto, o Território de Fernando
de N':>fonha não tinha, ao ver do Relator, a condi
ção de transformar-se em Estado. Então ainda
persiste a figura do Território Femando de Noro
nha, que não foicontemplado com transformação
em Estado e tampouco foi incorporado ao Estado
de Pernambuco. E havia propostas nesse sentido,
porque esse assunto pertencia a uma outra Sub
comissão, que era a Subcomissão dos Estados,
cujo Relator é o eminente Constituinte Siqueira
Campos. Nessa condição, o Relator deixou isso
praticamente em aberto. Ele contemplou a trans
formação dos Territórios em Estados, mas como
não se transformava também o Território de Fer
nando de Noronha, deixou que houvesse uma
legislação sobre os Territórios ou sobre uma even
tual criação dle Territórios, se o Govemo assim
o entender no futuro, até por uma questão de
defesa. Não é o nosso propósito, mas isto ficou
o capítulo sobre Território, embora seja nosso
entendimento que essa figura esteja desapare
cendo, para que houvesse liberdade de discussão
posterior e o ilustre Relator da Comissão Temática
pudesse compatibilizar o assunto, verificando o
interesse ou nãode retirar esse capítulo do substi
tutivo apresentado pelo Relator Sigmaringa Sei
xas. Por esse motivo é que isto foi deixado assim,
não porque tivéssemos interesse também em
acabar com a figura do Território, porque, como
disse o ilustre Constituinte Mozarildo Cavalcanti,
não temos intenção de fazer guerra de conquista,
não vaí interessar-nos trazer um país vizinho para
um Território da nossa competência. O objetivo
é simplesmente transformar os Territórios que
têm condições em Estado. Aqueles que não têm
condições serão incorporados, como já foram,
pelo Relator Siqueira Campos, aos Estados cor
respondentes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com a palavra o Constituinte Mozarildo Caval
canti.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI- Sr. Presidente, aceite em parte as expli
cações do nosso ilustre Presidente da Subcomis
são da União, Distrito Federal e Territórios. Gos
taria de chamar a atenção para o fato de que
me referi, basicamente, ao art. 31, que conflita
flagrantemente com o art 5° Neste, o Relator da
nossa Subcomissão admitiu claramente a não
existência, daqui para a frente, da figura do Terri
tório e, posteriormente, no art. 31, ele diz que
"lei complementar disporá sobre a criação de Ter
ritório..." N. cabe a minha pergunta: a partir de
que pedaço de terra?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra a nobre Constituinte Marluce Pinto.

A SR' CONSTITUINTE MARLUCE PINTO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Membros desta
Comissão, de acordo com as palavras dos Consti
tuintes que me antecederam, com relação à trans
formação dos dois Territórios em Estado, como
representante do Território de Roraima, queria rei
vindicar também ao Sr. Relator que fizesseconstar
no relatório da Comissão Temática, já, a transfor
mação dos nossos Territórios em Estados. Como
o nosso Presidente já explicou, isso não havia
sido constado diretamente da proposta por causa
do Território de Femando de Noronha, que real
mente não tem estrutura para ser transformado
em Estado. No nosso Território, Roraima, temos
oito Municípios. Nesses Municípios todos os pre
feitos foram eleitos e existem as Câmaras de Ve
readores. Nós não podemos continuar com go
vemadores biônicos e não podemos continuar
também na condição de Território, porque não
temos autonomia. Há quarenta e quatro anos,
desde treze de setembro de 1943, o Presidente
Getúlio Vargas criou essa condição de Território
para Roraima, Amapá e Fernando de Noronha.
Queremos aproveitar a -elaboração dessa nova
Carta, porque se não conseguirmos transformar
os nossos Territórios em Estados agora, através
desta nova Constituição, dificilmente o faremos
depois. Muitos expositores disseram que não te
mos ainda economia suficiente para que nos pos
samos tomar autônomos. Mas solicito aos mem
bros desta Comissão Temática que não levem
em consideração a situação econômica, porque
se formos verificara situação de todos os Estados
brasileiros atualmente, veremos que nenhum de- ,
les tem autonomia financeira sequer para garantir
o pagamento de seus funcionários. Então, se não
conseguirmos a transformação do nosso Terri
tório em Estado, nunca vamos progredir, justa
mente porque somos Território. Para que haja
realmente progresso em nossa região e para que
nos tomemos autônomos é preciso que os Srs.
Constituintes nos ajudem, porque é isso que o
povo dos dois Territórios está esperando. Se isso
não acontecer, será uma frustração para o nosso
povo e, principalmente, para os quatro represen
tantes do Território de Roraima e os quatro do
Território do Amapá. Não consideremos a situa
ção econômica, porque se o nosso Território for
realmente bem administrado, só com a madeira
lá existente e com a mineração teremos condi
ções de progredir. A única coisa que nos está
faltando para haver uma transformação para Esta-

do é a Assembléia Legislativa.Já temos nove Se
cretarias de Estado, já temos as Câmara Munici
pais, já temos oito prefeitos eleitos e um gover
nador nomeado. E é isso que dificulta a nossa
administração, porque todos sabem muito bem
que, enquanto esta ficar centralizada aqui em Bra
sília, o Governador do Território será um funcio
nário do Ministério do Interior. Não quero dizer
com isso que os ministros não olhem com boa
vontade para os nossos Territórios. Realmente
eles têm feito o que é possível, mas sabemos
que a falta de autonomia dos Territórios faz com
que até para se nomear um funcionário seja pre
ciso a anuência do Ministério do Interior. Então,
aqui fica o meu apelo. Solicito aos sessenta e
três membros desta Comissão que ajudem o Ter
ritório de Roraima, porque, ajudando o povo que
ali vive, estarão ajudando brasileiros que vieram
o Território há gaúchos, paranaenses, catarinen
ses e, principalmente, maranhenses. E estes últi
mos representam quase 70% do povo que vive
na área rural do Território de Roraima. Solicito
aos representantes do Maranhão e de todos os
demais Estados que, na hora de votar, não esque
çam de que estamos aguardando a ajuda de S.
Ex"., porque aquele povo realmente está necessi
tando de sua autonomia. Eles não podem conti
nuar vivendo o tempo todo a mendigar aqui em
Brasília as coisas de que precisam. Muito obri
gada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Concedo a palavra ao Constituinte Ruben Figuei
ró.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, gos
taria de trazer à discussão um assunto analisado
com muita seriedade na Comissão da União, do
Distrito Federal e dos Territórios, que é a questão
da autonomia do Distrito Federal. A maioria dos
integrantes daquela Comissão manifestou-se pela
autonomia política, legislativa, administrativa e fi
nanceira do DistritoFederal, tese que contou tam
bém com a minha solidariedade. Entretanto, hou
ve divergência, Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs,
Constituintes, com relação à questão da eleição
dos dirigentes maiores do Distrito Federal. A mi
nha posição foi a de que deveríamos voltar ao
passado, pelo bom exemplo que ele nos deu.
O Distrito Federal vem da Constituição do Impé
rio, que considerou a Capital da República como
um Município autônomo. Posteriormente, com a
primeira Constituição republicana e obedecendo
se a um exemplo vindo da Constituição ameri
cana, estabelecemos a figura do Distrito Federal
com o Prefeito eleito. Essa figura legal perma
neceu até 1936, quando foi destituido o-Prefeito
Pedro Ernesto, do antigo Rio de Janeiro, Capital
da União e do Distrito Federal. Com a instalação
de Brasília,e já no período discricionário de 1964,
criou-se a figura do Govemador para atender ao
interesse, à vaidade, de um cidadão que só acei
taria o cargo se tivesse o status de Governador.
Assim, criou-se o cargo de Governador. De qual
quer forma, o povo do Distrito Federal, nesse pe
ríodo de 1936 a esta data, não teve condições
de escolher o seu dirigente maior. Tenho, sincera
mente, Sr. Presidente, dúvidas com relação à au
tonomia do Distrito Federal, tendo em vista a so
ma de recursos que são necessários para a manu
tenção da Capital da República. Mas existe, sem
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dúvida alguma, vozes ponderáveis, sobretudo dos
representantes da brava bancada do Distrito Fe
deral aqui nesta Constituinte, que defendem pon
to de vista oposto ao meu. Não posso deixar de
reconhecer que essas vozesvêm respaldadas pelo
vontade popular. O povo do DistritoFederal dese
ja, sem dúvida alguma, escolher o seu dirigente.
Entendo, entretanto, que eles não fazem distin
ções entre a figura do Governador ou do prefeito.
Desejam, sim, um dirigente que seja escolhido
pela vontade das umas. Neste sentido, Sr. Presi
dente, rendendo-me, portanto, a uma evidência,
apresentei àquela Comissão, e agora estou sub
metendo novamente à análise desta Comissão
Temática, uma emenda que permite a autonomia
do DistritoFederal, mantendo a figura do prefeito
como a pessoa dirigente dos seus destinos. Nesta
circunstância, Sr. Presidente, gostaria de lembrar
ao nobre Relator a existência dessa emenda, pe
dindo a ele que dê atenção especial a sua análise.
E quero aqui destacar que não desejo, absoluta
mente, com ela, restringir a autonomia do Distrito
Federal, mas, sim, dar-lhe condições efetivas pa
raque o povo escolha o seu dirigente, mas que
todos os brasileiros tenham condições de ajudar
na sua administração com os recursos que se
fazem necessários.

É esta observação, Sr. Presidente, Sr. Relator,
que faço à decisão da Subcomissão, que consa
grou, no art. 18, a eleição do Governador e do
Vice-Governador do Distrito Federal. São estas
apenas, no momento, as observações que gosta
ria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com a palavra o Constituinte Jofran Frejat.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, Srs. Relator, na nossa Subcomis
são discutimos muito a respeito das várias possi
bilidades em que se poderia eleger o primeiro
mandatário, o vice-primeiro-mandatário, e ter
uma Assembléia; uma Câmara de Vereadores
aqui. Nesse período também veio à baila a discus
são a respeito daquilo que era tradição no País,
pois, desde o antigo DistritoFederal, nomeava-se
o prefeito e, pela emenda de 1956, admitiu-se
até a possibilidade de eleger o prefeito do Distrito
Federal. Essa eleição não aconteceu, porque em
1961 isso foi modificado, quando era presidente
destaCasa o Deputado Ranieri Mazzilli. Entretan
to, existe certa confusão com r1eação ao termo
"governador" quando se diz que, pelo simples
fato de se satisfazer uma vaidade pessoal daquele
que viria a ser o governador do Distrito Federal,
transformou-se o nome de prefeito para gover
nador. Isso até poderia existir. Mas ocorre um
fato importante. Aqui na nossa Capital vivem e
convivem conosco diariamente, além do presi
dente da República, todos os ministros, todos os
deputados, todos os senadores, todas as grandes
autoridades deste Pais. Naturalmente que o título
de "prefeito" não satisfazia ou não dava a altura
da distinção do cargo de governador, de dirigente
máximo da Capital da República. Nós temos es
quecido sempre desse fato, porque o presidente
da República recebe o governador do DistritoFe
deral, que hoje tem um status de ministro, numa
posição de mais ou menos equilíbrio entre um
e outro. Nós aqui lidamos com as embaixadas,
com todo o corpo diplomático, de forma que me
parece pouco importante, de fato, a nomencla-

tura, desde que tenhamos eleição direta para es
colher o nosso primeiro mandatário. Parece-nos
que seria de bom tom - e isso naturalmente
virá ao tálante do ilustre relator - a discussão
de que se manterá o nome de governador ou
prefeito do DistritoFederal. Mas o de governador,
seguramente, há de manter certo equilíbrio du
rante o relacionamento das autoridades, em que
o governador terá pelo menos um título muito
mais importante do que o de prefeito para lidar
com todas essas autoridades diariamente. Basta
ver, Sr. Presidente - e eu, que fui secretário de
Estado aqui no Distrito Federal pude observar
isso - a diferença da importância que se dá a
do aqui no Distrito Federal e a um secretário de
Estado em qualquer dos Estados da Federação,
pelo fato de aqui conviverem todas as autoridades:
o daqui perde a sua importância. Imaginem V.
~ se em determinado momento voltarmos à
condição de prefeito e de secretário municipal,
para lidar com tão ilustres figuras da Assembléia
Nacional Constituinte, com os ministros, com o
presidente da República! Realmente, isso é um
fato que me parece relevante no momento de
se decidir sobre a hierarquia do Governo do Dis
trito Federal. Era isto que tinha para apresentar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Com a palavra o nobre Constituinte Del Bosco
Amaral.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, Sr. Relator, demais membros
desta Comissão, tenho a impressão que estamos
ingressando num terreno completamente estéril
quando passamos a pinçar assuntos dos 96 arti
gos contidos nos três pareceres de relatores, en
quanto não fixarmos uma filosofla comum para
nós todos. Ontem nos dirigimos, aqui, ao relator,
Senador José Richa. Fizemos um apelo a S. Ex",
que hoje deve ser renovado e reforçado, em fun
ção de uma entrevista de S. Ex" à televisão. S.
EX, ontem, na televisão, manifestou, sempre de
forma educada, cordata, sua grave preocupação
com o que ele considera o grande número de
artigos existentes para serem apreciados - sem
falar nas emendas. Disse S. Ex" na televisão 
eu assisti e outros companheiros também -que,
no seu entender, esta Comissão deveria apresen
tar talvez25 artigos, que seria já um número subs
tancial. Isso foi o que apareceu na televisão. E
por se tratar de uma figura tão simpática como
a do ConstituinteJosé Richa,nosso amigo, presta
mos muita atenção à fala de S. Ex" Mas acho
que várias comissões apresentaram manifesta
ções paralelas. Em outras comissões encontra
mos matérias que forma abordadas aqui. Então
corremos um risco se o relator agir desta forma.
Ele deve estar sofrendo mais do que eu ou mais
até que os autores das proposituras, e mais até
que os relatores, porque é um homem democrata,
é um democrata visceral e quer realmente a valori
zação desta Comissão e das subcomissões.

Mas faço aqui um apelo, que renovo filosofica
mente, não se o nobre RelatorJosé Richa detectar
algum absurdo que nos possa ter escapado. Cer
tamente, se algum absurdo aparecer, devo estar
comprometido com ele. Não quero julgar nin
guém. Ponho-me primeiro,emjulgamento. Tenho
a impressão de que vamos mandar o máximo
de artigos, aproveitar o máximo do trabalho dos
Srs. Relatores para mandar para a Comissão de

Sistematização, até para que lá, cotejado o traba
lho das outras comissões e subcomissões, possa
mos ter a glória de ver talvez sobreviver o nosso
trabalho.

Desta forma volto a fazer um apelo, neste caso,
menos ao Constituinte José Richa, nosso Relator,
e mais aos companheiros de Comissão: vamos
valorizar o trabalho dos companheiros! Se ama
nhã o Relator entender que os Estados foram
apresentados aqui para serem submetidos a um
plebiscito, que não devam constar cada um de
um artigo, mas todos de um artigo SÓ, ou alguns
parágrafos. Façamos isto para diminuir, logica
mente, essa abundância legiferante. Mas, por fa
vor, eu pediria ao Constituinte José Richa, nosso
Relator, e a todos: não matemos os sonhos nos
nascedouros. Falo hoje como faleiontem. Vamos
deixar o assunto para o Constituinte Bernardo
Cabral, vamos deixar para o próprio Constituinte
José Richa, os nossos membros da Subcomissão
e nossos relatores e presidentes das subcomis
sões, para o nosso Presidente José Thomaz Nonô,
que será membro também da Comissão de Siste
matização. Não matemos aqui aquilo que é so
nhado pelo povo e transmitido nas propostas dos
Srs. Constituintes. Tenho certeza de que aquela
é uma entrevista de um homem sério e que o
Sr. Relator, em algum momento desta reunião,
falará sobre esta entrevista. Mas de qualquer for
ma renovo o apelo para que nos unamos, não
contra o Relator, mas junto com S. Ex", para bus
car a melhor solução possível, ou seja, o melhor
aproveitamento do abundante e qualificado traba
lho que veio dessas três soluções.

Muitoobrigado, Sr. Presidente, muito obrigado,
Sr. Relator e demais colegas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Francisco Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Relator, é justamente
para não frustrar as aspirações de 1 milhão e
setecentos mil habitantes desta Capital que uso
da palavra. Queria dizer a V.Ex" que 156 candi
datos, durante a campanha eleitoralpassada, fala
ram para 1 milhão e 700 milhabitantes de Brasília
da sua responsabilidade sobre a representação
politica do Distrito Federal, sobre a autonomia
política do DistritoFederal.

Lembro-me de que, em nome das classes pro
dutoras do Distrito Federal, o empresariado, em
nome da Associação Comercial, da Federação
do Comérico e da Federação das Indústrias, fui
incumbido, numa mansão de Brasília, de saudar
o Presidente Tancredo Neves. E, na oportunidade,
ele dizia o que repetiu no plenário da Asociação
Comercial poucos dias depois: que conhecia ho
mens cassados, mas não conhecia cidades cassa
das. E disse que, se eleito, o próximo governante
do Distrito Federal, depois daquele que ele iria
indicar, seria um governador eleito.

Quanto à representação, à autonomia politica
do Distrito Federal, já na Emenda Constitucional
rr 2 está previsto, no parágrafo único do art. 1°,
que a primeira eleição para prefeito, realizar-se-á
quando se efetuar a do Presidente da República.
Mas no item UI do art. 41 fala-se em governador
do Distrito Federal. Governadores do Distrito fe
deral temos há vinte e poucos anos e não quere
mos retroagir agora ao status de prefeito. Não
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me parece que a exposição do nobre Constituinte,
a quem muito admiro, Ruben Figueiró, atenda
realmente ao povo de Brasília.

Endosso as palavras do Constituinte Jofran Fre
jat, quando S.Ex"dizque, em Brasília,o Presidente
da República recebe altos dignitários de todas
as nações E' que o fato de se encontrar ao lado
de-um prefeito implica num status diferente do
que: se encontrar ao lado de um governador.

Portanto, Sr. Presidente, para não me estender
mais, mudar a posição de governador para a posi
ção de prefeitoé matar uma aspiração do povo,
é retroagir ia um status inferior para 1 milhão
e 700 mil habitantes, para uma cidade que já
possui fortes entidades de classe, como a Associa
ção Comercial, a Federação das Associações Co
merciais, a Federação da Indústria, a Federação
do Comércio e outras entidades como o Uons.
Quase todas estas associações foram fundadas
por mim. Fui presidente de quase todas elas. Es
tou perfeitamente identificado com a sociedade
de Brasília E' posso dizer que isso não representa
de forma nenhuma os interesses dos brasilienses.

Só para ser breve, quero fazer um apelo, não
só ao Relator, mas a todos os componentes desta
Comissão, para olharem com substancial inte
resse o estudo que vamos fazersobre a autonomia
política do Distrito Federal e o status de gover
nadlor, pois nem me passava pela cabeça que
alguém indicasse um prefeito substituindo o Go
vernador do Distrito Federal. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Waldec Ornélas.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉlAS
- Sr. Presidente,meu caro Relator, demais Cons
tituintes, queria manifestar a minha preocupação
com a questào da discriminação de competências
no ãmbítoda União.

Tradícíoneírnente, temos a União com as suas
competências expressas e o regime de compe
tências remanescentes ou residuais para o Esta
do. IE o Munidpio é deixado para o seu peculiar
interesse.•

Tivemos na Subcomissão dos Munidpios certa
identidade de princípios em termos de procurar
se minimizar a questão das competências concor
rentes no âmbito da nossa Federação. É preciso
que o cidadão, o contribuinte, saiba de que esfera
de llrovemo deve esperar ser atendido nas suas
necessidades, nas suas asipirações, nas suas rei
vindicações.

VE!jO que, pela junção dos três anteprojetos, te
mos hoje competências da União, teremos com
petências comuns à União, Estados e Munidpios,
teremos competências legislativas concorrentes
de União, complementares de União e de Estado,
e teremos as competências municipais.

Sobretudo no que diz respeito a estas compe
tências múltiplas entre as três esferas de governo,
creio que seria de bom alvitre que conseguís
semos minimizá-Ias, ou reduzi-Ias, se não for viá
vel elírníná-las, Mas creio que há aspectos que
precisam reallmente da conjugação das três esfe
ras elegoverno para se alcançar objetivos. Ques
tões novas, como a da proteção e defesa do meio
ambiente, realmente demandam esse tipo de
atenção convergente de todas as esferas de gover
no. Mas não estou, a esse respeito, apresentando
qualquer emenda em especial, porque realmente
elas demandam um estudo sistemático. Queria

apenas destacar o fato, chamar a atenção para
o assunto e solicitar ao Relator da Comissão que
atente para esse aspecto, no sentido de que pos
samos até ter melhor correlação entre o sistema
de discriminação de competências e o sistema
de distribuição da receita tribuária neste País. Isto,
sem dúvida alguma, contribuiria de modo salutar
para a eficiência do aparelho administrativo em
nosso Pais.

De outro lado, isto viriatambém contribuir para
que obtivéssemos uma Constituição sintética que,
pelo que se depreende, é também intento e orien
tação do Relator.

Concordo, no entanto, com o Constituinte Del
Bosco Amaral no sentido de que não devemos
nos auto-restringir, não devemos tolher nossas
propostas daqueles elementos que julgamos
complementares e necessariamente articulados.
Volto a referir-me ao relatório da Subcomissão
dos Munidpios e Regiões, no qual inseriu o Relator
capítulo especffico sobre o sistema tributário. Ora,
sabemos que isso não era competência da nossa
Subcomissão, mas várias contribuições vieram
com este conteúdo. É preciso ter-se presente que
não se pode atribuir competências ao Município,
ao Estado ou à União, se não lhes correspon
derem recursos que lhes permitam o exercício
dessas competências. É esta a ponderação que
eu deixaria também ao Relator, para que, se for
o caso, encaminhe, em separado, como apêndice
- não sei que formulação melhor encontraria
- de maneira que à Comissão de Sistematização
ficasse o trabalho de fazer precisamente essa
compatibilização, que é o seu objetivo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ)
Tem a palavra o Constituinte Felipe Mendes.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de retomar

.as palavras do Constituinte Del Bosco Amaral,
para sublinhar a sua preocupação a respeito da
forma e, naturalmente, do conteúdo do relatório
e do anteprojeto desta Comissão. Lembro tam
bém que, como todos, trago para cá sonhos, não
pessoais, mas de gerações inteiras, que, através
dos tempos, foram passando para os que vieram
depois, aqueles anseios até hoje nunca realizados.
Da minha parte, os sonhos sãolimitados à minha
região, o Nordeste, e ao meu Estado, o Piauí.
Mas tenho certeza de que uma outra afirmação
pode ser feita neste momento: a de que o nosso
Relator - sem desmerecer os demais Relatores
de Comissões Temáticas - não pertence mais
só ao seu Estado, o Paraná, mas sim a todo o
nosso Pais. Portanto, nesta Comissão, que vai or
ganizar o Estado brasileiro, as disposições sobre
a União, os Estados e os Municfpios, há nesta
oportunidade a possibilidade de se dar ao Pais
aquilo que todos esperamos nas nossas diferen
ças regionais, para que, com elas diminuídas, te
nharnos um Brasil mais forte e desenvolvido. Era
esta a nossa observação neste momento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Para discutir ainda o anteprojeto da Subcomissão
da União, Distrito Federal e Territórios, tem a pala
vra o último orador inscrito, Constituinte Luiz Al
berto Rodrigues. Logo em seguida, passaremos
à discussão do anteprojeto dos Estados.

O SR.CONSTITUINTE LUIZALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constí

, tuiJ).tes, desejo aproveitar a fala do Constituinte

Del Bosco Amaral e colocar também uma opinão
a respeito do assunto. Primeiro, uma opinião de
aspecto global, um entendimento pessoal, de que
devemos escrever uma Constituição que possa
ser lida e entendida, inclusive num colégio, por
estudantes, por exemplo, de 8' série. A que temos
hoje no Brasil os técnicos de nivelsuperior conse
guem ler, mas entender, duvido, a não ser que
sejam especialistas nos diversos setores. É um
texto numerológico indecifrável,que simplesmen
te não aglutina o Pais, não contém princípios,
aquilo que deve ser a razão de uma Constituição.
É uma opinião de caráter doutrinário. Entendo
que devemos fazer uma Constituição que possa
ser lida e entendida num colégio, para que possa
permanecer e não ser um documento de inicia
dos, que só pode ser lido por pessoas de nivel
superior e entendido em partes. Concordo com
o posicionamento do Constituinte Del Bosco
Amaral e também com o do Relator, sem ser
contraditório. Acho fundamental que o Relator
apanhe a essencialidade do pensamento da Co
missão de Organização do Estado. Se puder reu
nir tudo isso em vinte artigos, muito bem; se puder
reunir em trinta artigos, razoável. O importante
é que os princípiosimportantes constem do rela
tório clara e explicitamente, e que assuntos não
sejam cortados a partir do argumento de que
não dizem respeito a esta Subcomissão. É evi
dente que, chegando à Comissão de Sistema
tização, a parte do relatório que falarsobre sistema
tributário vai ser agregada, adaptada e sistema
tizada à parte de reforma tributária, que, em ter
mos de números está demais para o meu gosto.
Jáa estive lendo e realmente ela não atende àquilo
que precisa ser uma Constituição. Talvez se de
vesse fazer uma Constituição - Princípios Gerais
- em depois, um anexo, bem ao final, para deta
lhar coisas desse tipo. Quero manifestar esta opi
nião e, quanto aos assuntos que possam parecer
invasão de área de outras Comissões, o compa
nheiro Waldec Omélas disse bem. Na Subcomis
são dos Municípios e Regiões fomos acusados
- entre aspas - de estarmos invadindo o territó
rio da Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Receitas. Mas tínhamos de fazê
lo. Os Prefeitos vieram aqui, trouxeram as ques
tões, todas as entidades brasileiras manifestaram
se por uma reforma tributária, e não seria correto
de nossa parte não abordarmos esse tema, apro
vado por unanimidade no plenário da Subcomis
são. Então, se o Relator conseguir fazer tudo em
vinte artigos, muito bem, mas que o trabalho apre
sentado, colhido de maneira sulgeneris na histó
ria da confecção das Constituições, não seja colo
cado de lado por esse argumento de invasão de
área.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
A Mesa esclarece que, doravante, os Srs. Consti
tuintes já podem fazer considerações também s0

bre o anteprojeto da Subcomissão dos Estados.
Tem a palavra o Constituinte Chagas Rodri

gues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
procurarei ser rápido. Quero congratular-me com
o Presidente Jofran Frejat e com o Relator Sigma
ringa Seixas pelo trabalho que nos trouxeram.
Em linhas gerais, estamos de pleno acordo. Acho
que devemos, tanto quanto possível, defender
aqui a Federação. Mas uma Federação forte re-
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pousa sobre Éstados verdadeiramente autonô
mos, e autonomia política sem autonomia flnan
ceira não existe. Temos a Comissão de Sistema
tização precisamente para isso, e acho que, tanto
quanto possível, deveremos estruturar Estados
numa Federação real, mas Estados com autono
mia política e até mesmo financeira. Em ligeiras
palavras, quero dizer que também sou contrário
à figura do Territ6rio, que deve desaparecer con
vertendo-se os atuais em Estados. Sobre o proble
ma do Distrito Federal, gostaria de fazer ver o
seguinte: temos o administrador Presidente, o ad
ministrador Govemador e o administrador Pre
feito. É evidente que o Distrito Federal, que tem
Senadores e Deputados Federais, não pode ser
equiparado a Município,onde há Prefeito. Ou cria
mos urna figura nova de Administrador do Distrito
Federal, ou então adotaremos a de Govemador,
já existente, porque está muito mais pr6ximo o
administrador do Distrito Federal do administra
dor de um Estado, que também possui Senadores
e Deputados Federais, do que, data venia, de
Municípios. Observo que, tanto na Subcomissão
da União, Distrito Federal e Territórios, quanto
na Subcomissão dos Estados, que tive a honra
de presidir, houve, até certo ponto, matérias su
perpostas. Acho isto muito natural, inclusive por
que vai ajudar o nobre Relator, em seu trabalho,
a atender às sugestões que constaram de mais
de um anteprojeto.

Gostaria de falar ainda aqui sobre o assunto
relacionado ao art. 39. Eu falei em autonomia,
de modo que n6s temos que ter todo o cuidado
ao tratar da intervenção da União nos Estados
e da intervenção dos Estados nos Municípios.

Finalmente, Sr. Presidente, eu queria falar sobre
o problema constante do art. 39. O art. 39 se
refere à Companhia de Desenvolvimento do Vale
do Parnaíba, Esta matéria surgiu justamente aqui
nesta Comissão, da qual não tive a honra de ser
membro. Esta sugestão não foi de minha autoria,
de modo que me sinto muito à vontade para de
fendê-Ia. Foi da autoria do nosso nobre compa
nheiro Constituinte Felipe Mendes.

Reza o art. 39:

"Art, 39. Lei complementar disporá sobre
a criação, os recursos financeiros e as atribui
ções da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do Parnaíba, com sede e foro em Tere
sina."

Eu queria pedir a atenção dos nobres Consti
tuintes para 11m aspecto que é o maior problema,
hoje no nosso Pais. Já que n6s estamos cami
nhando para a plena regularização política, a res
tauração democrática, a reconstitucionalização
do País, a eleição do pr6ximo Presidente da Repú
blica pelo processo direto, o nosso maior proble
ma, hoje é o dos grandes desníveis regionais,
problema esse também associado aos desníveis
sociais. Precisamente onde ocorrem os grandes
desníveis regionais é que os grandes desníveis
sociais são mais acentuados.

Então o art. 39 se refere à Companhia de De
senvolvimento do Vale do Parneíba,

Anteriormente n6s tivemos o desenvolvimento
do São Francisco. O rio Parnaíba é o maior rio
do Nordeste. O São Francisco não é propriamente
rio do Nordeste, já que ele atravessa o Nordeste.
Mas ele não é um rio nordestino no sentido de
nascer e ter a sua foz no Nordeste. Então, o rio
Pamaíba é o maior do Nordeste, na região mais

subdesenvolvida do Brasil. Temos o Vale do Par
naíba Sendo o rio Pamaíba pertencente à União,
eu pediria a atenção dos nobres Constituintes e,
de modo especial, do nobre Presidente, e do no
bre Relator para esse problema do Vale do Par
naíba que, como os senhores sabem, para uns
separa, para outros une o Piauí e o Maranhão.

São estas as considerações que eu deixaria
aqui, certo de que iremos ao encontro das aspira
ções de várias populações, se realmente defen
dermos uma Federação democrática, forte, Esta
dos autônomos, Municípios autônomos, transfor
mação de Territórios em Estados, acabarmos
com essa figura de Territórios e darmos ao Distrito
Federal a autonomia política a que ele tem direito,
com o seu administrador conservando o status
de governador.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O Sr. PRESIDENTE (José Thomas Nonô)
Tem a palavra V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Sr. Presidente, eu gostaria de me solidarizar
com o Constituinte Chagas Rodrigues. Realmen
te, o Constituinte Felipe Mendes teve uma inicia
tiva bastante louvável;inclusive, conseguiu a apro
vação da Subcomissão da União a dispositivo que
obriga a União a dar tratamento prioritário aos
bens de sua propriedade nas regiões subdesen
volvidas do' Pais, no que se insere a questão do
Parnaíba,

Eu gostaria também de chamar a atenção dos
Constituintes para que, se é verdade que a Carta
de 46 já trouxe no ato das suas Disposições Tran
sitórias uma referência expressa ao São Francis
co, atribuindo-lhe inclusive 1% da receita pública
da União, a verdade é que somente agora, ou
durante esse período, apenas a exploração do
potencial energético do São Francisco foi desen
volvido, estando neste momento sendo feita a
implantação das hidrelétricas de ltaparica e Xing6.
E ainda assim está faltando energia para o Nor
deste. Só recentemente houve a decisão política
de se implantar um programa de irrigação no
Nordeste.

Desta forma, Sr. Presidente, encaminhei emen
da ao anteprojeto da Comissão da União propon
do que seja estabelecido que a União manterá
programa permanente para o desenvolvimento
do Vale do São Francisco, porque não basta s6
a irrigação. N6s temos toda a área de cerrados
do oeste da Bahia, cuja produção vem crescendo
ano a ano. Já há cerca de três anos e aquela
delegacia fiscal que apresenta o maior crescimen
to proporcional na receita do Estado, como refle
xo de uma atividade que se vem desenvolvendo
sem o apoio sequer de um programa federal.
Com muito trabalho conseguimos incluir este re
gião no Programa de Desenvolvimento do Cerra
do, mas com uma área que eu diria de demons
tração, porque correspondente à implantação de
25 mil hectares, quando n6s dispomos aí de 9
milhões de hectares de cerrados que estão ocio
sos e que poderão e deverão se constituir no
celeiro de abastecimento do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Embora não haja questão de ordem a resolver,

•a j1esa recebe mais uma positiva colaboraçaõ
do Constituinte Waldec Omélas.

Tem a palavra o Constituinte MozariIdo Caval·
canti.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVAL
CANTI- Sr. Presidente, na Comissão da União,
DistritoFederal e Territórios, quando discutimos
o capítulo da intervenção federal, houve uma
preocupação muito grande em se preservar exata
mente a autonomia política dos Estados. Tanto
é que os casos previstos em que se admite a
intervenção federal são realmente plenamente
justificáveis.

No entanto, uma questão que eu gostaria de
levar à consideração do nobre Relator é quanto
à aplicação do que eu chamaria de remédio útil,
ou heróico, até da União, ao intervir no Estado
para garantir principalmente o cumprimento das
disposições constitucionais, porque os arts. 15
e 16, que tratam especificamente da intervenção
a condicionam à prévia autorização do Congresso
Nacional, o que à primeira vista parece uma me
dida altamente democrática.

Mas parece-me que, se alguém está por mere
cer uma intervenção e é avisado previamente de
que vai sofrer essa intervenção - e se vai discutir
e até prever se o Congresso estiver em recesso
que se convoque o Congres;;o.para decidir sob~
a pretensa medida - o objetivo pode se esvair
e até mesmo se complicar.

Portanto, gostaria de ponderar à Comissão e
ao Relator que se fizesse uma nova análise desses
dispositivos, invertendo os fatos. Que a União ti
vesse, através do Presidente, o poder de ínterven
ções, condicionando em vinte e quatro horas, co
mo está previsto, a sua aprovação ou não. Então,
aí, o Presidente teria que meditar muito sobre
uma medida dessa, porque dentro de vinte e qua
tro horas ele teria essa medida cassada ou apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Chico Hum
berto.

O SR. CONSmUlNTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a minha pre
sença neste momento se faz porque nós somos
o autor do projeto de emancipação do Estado
do Triângulo.

Na verdade, queríamos apenas fazer alguns es
clarecimentos a todos os componentes da Subco
missão, uma vezque temos em mãos um trabalho
feito pela Universidade Federal da Uberlândia, em
1985. Não podendo distribuir um exemplara cada
um dos Srs. Constituintes, tentarei resumi-lo,
mostrando o desejo que tem aquela região de
se emancipar, de ter sua autonomia.

Não se trata de uma reivindicação momentânea
e passageira, mas que existe desde o primeiro
instante de colonização brasileira. Trata-se de
uma região que não tem autonomia, mas que
esconde a sua história. Muito antes de Tiradentes
e dos Inconfidentes, aquela região já era palco
de lutas históricas e sangrentas com vistas à
emancipação da Comunidade de Desemboque,
porque assim era conhecida na confluência dos
rios Paranaíba e Grande. Pois bem, Senhores, para
lá convergiram os negros escravos que fugiram
de suas senzalas, como também os jesuítas em
busca do ouro e das pedras preciosas. Depois,
foram para lá os bandeirantes. Durante mâs de
cem anos a região foi palco de lutas sangrentas
para que se promovesse a colonização pela raça
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branca. Portento, a reivindicação que fazemos ho
je nêo é nossa. A vontade de nos emanciparmos
já existia desde quando pertencíamos à Capitania
de São Paulo, pois queríamos obter a nossa auto
nomia e independência.

Em 1740, passamos a pertencer à Capitania
de Goiás. Continuamos a brigar e lutar, reivindi
cando a nossa emancipação.

Em 1816 integramos o Estado de Minas Gerais.
Não temos a identidade necessária com o Estado
de ,,\inas Gerais, temos a nossa comida, a nossa
cultura, o nosso folclore. Temos a nossa gente
e costumes, que não são respeitados até hoje,
porque não se conta na história mineira a verdade
sobre a regi,ão do Triângulo Mineiro e do Alto
Paranafba.

Gostariade contar com V. Ex.", ao elaborarmos
uma nova Carta Magna, no sentido de darmos
o direito àqueles cidadãos que ali estão de, através
de um plebiscito, poderem opinar sobre o seu
destino, autonomia, e poderem integrar esta Na
ção 'como mais uma Unidade da Federação. An
tes ele sermos separatistas, somos emancipacio
nistas e jamais quereríamos mutilar Minas Gerais.
Fomos alvo de um artigo do redator do jomal
Esblldo de l'1lnas que dizia que mutilaríamos
Minas Gerais. Não, somos responsáveis por quase
20% da arrecadação total do Estado, mas não
recebemos nem 3% em beneficios e em retomo
dos !Jovemadlores que por lá passaram.

Portanto, a necessidade que temos de nos tor
narmos independentes nesta hora é porque vive
mos um momento histórico para todos nós, brasi
leiros. E gostaria de contar com o apoio de V.
Ex'", nessa luta que não é s6 nossa, mas que
virá epoíada por mais de 500 mil assinaturas que
traremos para esta Casa, em favor da causa que
tivemos a honra de apresentar e em favor da auto
nomia dos mElUS concidadãos, que lá estão aguar
dando que esta Casa responda às necessidades
e ansiedades de todo o povo daquela região.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Gostaria de esclarecer ao Constituinte Chico
Humberto que a Mesa terá o maior prazer em
distribuir aos ilustres membros da Comissão, e
especialmente ao Relator, qualquer tipo de docu
mento que nos chegue às mãos. Faremos isso
- aproveito para esclarecer - com relação às
emendas e á todo e qualquer documento que
a Presidência entender importante na formação
do juízoda Comíssão,

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer um convite
que trago da Universidade Federal e da Câmara
dos Vereadores de Uberlândia para todos os
Constituintes desta Comissão, a fim de que visi
tem aquela região, para debatermos com o povo
este projeto que aqui foi apresentado, Assim que
esta Comissão puder lá estar, para nós será uma
honra recebermos todos os Constituintes que se
dignarem a estar conosco debatendo esse tema.

O 8R. PRESIDENTE (Josê Thomaz Nonô) 
A Mesa aguardará a formalização do convite e
ouvirii o Plenário quanto à data e possibilidade
da vislita.

Com a palavra o Sr. Constituinte Paulo Roberto.

O SR. CONSTlTrnNTE PAULO ROBERTO-,
DustmPresidente .Josê Thomaz Nonô, nobre Rela
tor José Richa, nobres Constituintes que integram

a Comissão de Organização do Estado, não pode
ríamos também deixar de manifestar o desejo
nossoe do povo do BaixoAmazonas e do Tapajós,
os quais nos credenciaram para defender nesta
Constituinte a criação do Estado de Tapajós.

Sr. Presidente, sabe V. Ex',como sabe o nosso
Relator, que o sonho brasileiro daredivisão territo
rial é muito antigo, principalmente em se tratando
de uma região como o Norte, onde destaco o
Tapajós e o Estado do Pará, que têm um milhão,
duzentos e quarenta e oito mil quilômetros qua
drados, uma área bem superior às Regiões Sul
e Sudeste do Brasil.

É lógico e evidente que, por uma questão de
coerência e entendimento,julgarão os Srs, Consti
tuintes que dificilmente se poderá dar uma admi
nistração adequada a urna região como a do Esta
do do Pará, com a sua dimensão absurda.

Acredito, Sr. Presidente, que nesta fase de tran
sição que vivemos, se estamos imbuídos no sen
tido de fazer uma Constituição voltada aos interes
ses das comunidades e respeitando os interesses
comunitários, é oportuno observar que também
o povo do Baixo Amazonas e do Tapajós clamam
e trabalham diuturna e incansavelmente para al
cançar o objetivo de desmembrar o Estado do
Pará.

Como tenho sido abordado constantemente 
Constituintes me perguntam sobre a possibilidade
econômica da região - acredito que, com rela
ção a isso, devemos deixar para as leis ordinárias,
pois elas traçarão as melhores diretrizes para a
futura administração dessas regiões. No entanto
não podemos perder a oportunidade de trans
crever nas disposições gerais e transitórias esta
modernização que pretendemos dar à nova Carta.

Não pretendemos, de maneira alguma, sensí
bilizarqualquer dos Srs. Constituintes, mas V. Ex"s
devem, coerente e inteligentemente, observar
que, para desenvolvermos o nosso País, há neces
sidade, principalmente na Região Norte do Brasil,
de uma redivisão imediata, a fim de que possamos
chegar mais pr6ximos à administração pública
e beneficiarmos aqueles companheiros que vivem
muito afastados do centro administrativo desta
Nação.

51'. Presidente, agradeço penhoradamente a V.
Ex" e ao nobre Relator, esperando que o parecer
positivo do Relator venha a atender a nossa solicí
tação e do povo tapajônio.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
AMesa esclarece que tem ínscrão apenas o Cons
tituinte Meira Filho. Se mais alguém desejar se
inscrever, peço que faça sinal para que anotemos.

Tem a palavra o Constituinte Meira Filho.

O SR. CONSTITUINTEMEIRA FILHO- Preza
do Presidente, Exm" Relator. prezados Constituin
tes, meus companheiros, foi muito felizo Consti
tuinte Del Bosco Amaral quando falou em sonho,
Desk!raçado o homem que não sonha Infelizde
urn povo que não tem o seu sonho, Brasília nas
ceu de um sonho que foipor muito tempo acalen
tadopelos nossos antepassados e, algum tempo
depois, acalentado pelo vibrante e otimista Jusce
lino Koo~hek, um sonho de Dom Bosco que,
corri o passar do tempo, tornou-se uma grande
realidade: a realidade de uma Capital que foi cons
truída por nós brasileiros de todos os rincões da

Pátria, e que, em vinte e sete anos de existência,
já possui um milhão e setecentos mil habitantes.

Brasília foi um sonho que se tornou realidade.
A representação política do Distrito Federal tam
bém era para nós, desta cidade, um sonho, urn
sonho que, graças ao bom entendimento dos nos
sos Congressistas. tornou-se realidade, também
pela vontade do nosso povo.

Hoje temos os nossos representantes no Con
gresso Nacional. Agora estamos sonhando com
a nossa autonomia política. E creio que, a exem
plo dos outros sonhos que tivemos, estamos bem
próximos da realidade, porque entregamos à
competência, à clarividência, ao patriotismo desta
Comissão e da nossa augusta Assembléia Nacio
nal Constituinte a realização do nosso sonho.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Denisar Ar
neiro.

O SR. CONSTITrnNTE DENISAR ARNElRO
Sr. Presidente, Sr. Relator,Sr. Vice-Presidente, Srs.
Constituintes, parece que esta minha intervenção
é fora de oportunidade, porque venho de um pe
queno Estado cujos eleitores não me deram auto
rização para que eu dividi~ o Brasil em outros
Estados.

No entanto, Sr. Presidente, após ouvir as ponde
rações de todos aqueles que me antecederam,
se chegamos à conclusão de que num Estado
como o meu - Rio de Janeiro - minúsculo,
com sessenta e quatro Municípios - os proble
mas do sul do Estado não são os mesmos do
norte do Estado, o que não dizer do Estado do
Pará, do Estado do Maranhão, dos Estados do
Amazonas e da Bahia, onde há mais de uma cen
tena de Municípios?TalvezMunicípios até maiores
do que o meu Estado. Acho que o exemplo está
aí. Uma grande nação conseguiu desenvolver-se
de uma forma e hoje é a maior nação do mundo.
Ela não é constituída de vinte e dois ou vinte
e três Estados, e sim de quase cinqüenta Estados:
são os Estados Unidos da América do Norte.

Acho, Sr. Presidente, que estamosjudiando dos
brasileiros. Temos que andar mais de mil e qui
nhentos quilômetros para chegar à capital de Ma
naus para tratar de algum problema do Estado.
Esta é uma judiaria que se está fazendo com
o povo.

Tenho a impressão de que o momento exato
é este. Todos nós, conscientes das nossas respon
sabilidades dentro desta Casa, temos que redividir
o Brasil, para mostrar às gerações futuras que
esta Constituição veio para ficar, porque não é
possível que daqui a vinte ou trinta anos tenhamos
de emendá..1avisando a criação de novos Estados.

Esta é a minha proposição, Sr. Presidente. Mui
to obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Tem a palavra o nobre Constituinte OttomarPinto.

O SR. CONSTITrnNTE OTfOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Vice-Presidente,
queremos aqui secundar o que foi dito pelos ou
tros companheiros que, nesta Comissão, plei
teiam a autonomia dos Territórios do Amapá e
Roraima, pela sua transformação em Estado, nes
ta nova Carta Constitucional.

Devemos assinalar - não sei se já o fizeram
- que os Territórios têm quarenta e quatro anos
de existência. Foram criados no tempo da ditadu-
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ra do Presidente Vargas. E: um modelo centrali
zador. Os Territórios só mostraram prosperidade
durante os Governos autoritários deste País. Fo
ram criados e se desenvolveram um pouco du
rante o final da di~d~ do Presidente Vargas.
No regime democrático, de 1946 até 1964, o cres
cimento foi mínimo, irrisório,porque eles não ti
nham representação significativano Parlamento.
Depois veio o regime de 1964 e aí eles tiveram
realmente uma expansão notável, porque as deci
sões eram centralizadas, pois partiam da tecnobu
rocracía. E agora, que entramos na diástole polí
tica do País, quando a representação p<:')(":~ c
justamente a força que vai determinar as ações
resultantes de quaisquer iniciativas das socieda
des que elas representam, com essa inexpressiva
representação política de apenas quatro Deputa
dos, não terão os Territórios vez, nem voz, nesta
Nova República.

Por isso há uma angústia, uma ansiedade per
manente do povo que ali trabalha, das suas lide
ranças empresariais mais expressivas, dos agri
cultores, sindicalistas, garimpeiros, no sentido de
que esses Territórios saiam desse colete, dessa
camisa-de-força, da estrutura que ali foi implan
tada no regime do Presidente Vargas, em 1946.

Devemos dizer a V. Ex'", Sr. Relator e Sr. Presi
dente, que as decisões do Território passam por
um gargalo, por um funil muito estreito: o funil
do Ministériodo Interior.O Govemador tem pode
res para atuar interna cOlpOrls, mas aquelas de
cisões que dependem de recursos, ou de provi
dências fora desuas fronteiras, são efetivadas por
que a sua autoridade exaure-se, a sua compe
tência exaure-se nos limites do Território.

Quaisquer agências federais - lncra, IBDF,Su
depe - que têm ações e jurisdições, em nome
da União, na área do Território, não são coorde
nadas pelo Govemador do Territótio, porque ele
é uma figura dependente, é uma figura biônica.
É o único não eleito, numa sociedade onde Prefei
tos, Vereadores e Deputados são todos eleitos
pelo voto popular. Isso gera uma capltls dlminu
tio, um acanhamento na figura do Chefe do Poder
Executivo local, que não somente o inibe, como
o despojá de certa autoridade para falar alto e
bom som na defesa do que sejá mais necessário
e mais urgente para a sociedade que vive nesses
Territórios.

Devemos também mencionar, en passant, o
problema fundiário dos Territórios. Roraima, por
exemplo, tem vinte e três milhões de hectares
de solos extremamente agricultáveis, propícios à
agricultura e à pecuária. Tem extensos maciços
madeireiros e jazimentos minerais. Mas tudo é
resolvido ao arrepio, à revelia do Govemo e da
sociedade, com o desconhecimento das duas li
deranças locais.

Não é sem outra razão que hoje, por exemplo,
30% das superficies de Roraima, justamente on
de se encontram os seus melhores jazimentos
minerais, estão nas mãos de multinacionais. Qua
renta por cento das superficies de Rondônia, en
quanto Território, foram loteados em beneficio
das multinacionais, que lá exploram cassiterita,
ouro, diamante e outros minérios.

No Amapá a situação é mais vexatória. Mais
de 50% de sua superficie onde estão os seus
mais ricos jazimentos minerias, está, nas mãos
das grandes empresas: A1can, A1coa, Brascan, etc.

Tudo isso por quê? Porque a sociedade local
é uma sociedade apoquentada, cuja liderança é
pequena, inexpressiva, e não, pode, por c0JtSe
guinte, fazer valer nos órgãoS. do escalêo mais
alto da União, ou do Legislativt>;' aqui da Capital
da República, as suas pretensões, os seus pleitos
mais urgentes e necessários.

Para não me alongar muito, Sr. Presidente, fala
rei sobre um assunto que também merece um
pensamento, uma reflexão especial, de'quem vai
decidir sobre essa questão da maior importância
para aquele povo: o Poder Judicário dos Territó
rios. A Justiça dos Territórios depende de deci
sões do Govemo Central. A instância recursal,
o juízo plural é aqui em Brasília. Outro dia havia
vinte e nove garimpeiros, colonos e gente pobre,
presos na penitenciária, com prisões preventivas
decretadas pelo Juízo local. Muitas vezes, para
aquela população de duzentos e trinta mil habitan
tes, só exíste um juiz por lá. São três, mas se
um está de licença, um está de férias, o outro
fica de plantão para atender a essa pletora de
casos. A maioria das ações criminais prescreve
porque não há tempo para a Justiça opinar ou
decidir sobre esses feitos. Pois bem, vinte e nove
indivíduossimples estavem presos. Para se conse
guir um habeas corpus é preciso mandar um
advogado a Brasília, pagando passagem aérea,
dez, quinze, vinte dias de hotel. É preciso fazer
Iobby para que ele venha a Brasíliae possa movi
mentar-se aqui. Quem tem cem, oitenta mil cruza
dos - dentre os trabalhadores, os colonos, peões
de fazenda ou garimpeiros - para despender
com esses encargos, a fim de obter justiça? As
populações dos atuais Territórios vivem à mar
gem da Justiça, além de serem cidadãos de se
gunda categoria, porque lhes é defeso o direito
de eleger o seu governador. São esses alguns
aspectos que não sei se os companheiros das
representações dos Territórios já colocaram em
meditação perante os membros desta colenda
Comissão. Gostaria de mostrar, além disso, a al
gumas pessoas talvez menos avisadas a respeito
da situação financeira dos Territórios, que os Ter
ritórios não teriam caclíe para bancar despesas
adicionais com uma Assembléia LegislativaEsta
dual e com a Justiça local. Ora, o que recebem
os Territórios, em termos de transferências cor
rentes da União, é a mesma coisa que recebem
os Estados. Com as novas medidas de fortaleci
mento do federalismo em nosso País que vão
ser refletidasna nova Constituição, os novos Esta
dos terão um quinhão maior na fatia do bolo
orçamentário da Federação brasileira,em compa
ração com a União. Isso significa que esses recur
sos adicionais apertados aos novos Estados serão
mais que suficientes não só para os investimentos,
mas também para atender aos encargos adicio
nais. E por quê? Porque a folha de pagamento
dos servidores dos Territórios já é honrada pela
União e, ao se transformarem em Estados, aos
funcionários atuais é permitido escolher entre fi
carem como funcionários federais trabalhando
nos novos Estados ou passarem à condição de
funcionários estaduais. Obviamente, todos eles
'- e essa foi a regra observada em outras áreas
como Acre e Rondônia, que obtiveram sua eman
cipação - vão fazer a opção pelo sistema de
funcionário público federal. O novo Estado já co
meça com seus recursos de transferências cor
rentes utilizados, na sua quase totalidade, para
investimentos e para atender aos encargos adicio-

nais da Assembléia Legislativa e da Justiça Esta
dual. Isso serve apenas para corroborar que não
haverá nenhum problema de ordem financeira
que venha a toIdar os passos dos novos Estados
no caminho do seu progresso. Pelo contrário, ha
verá notório desenvolvimento nessas regiões, por
que o que constrange, oprime e dificulta o pro
gresso dessas áreas é justamente o modelo auto
ritário,centralista, o modelo tecnocrático que hoje
espartilha os Territórios. Dizem que eles não se
transformarão em Estados porque não têm uma
situação econômica das melhores, não estão de
senvolvidos e, por outro lado, não se desenvolvem
porque não são Estados. Este círculo vicioso pre
cisa ser quebrado e é por isso que as esperanças,
os sentimentos mais caros, a confiança das popu
lações de Roraima e do Amapá - e creio que
de outras Unidades que pleiteiam suas transfor
mações em Estados - estão voltadas para esta
Comissão, para esta Assembléia Nacional Consti
tuinte, porque é a única possibilidade que têm,
talvez nos próximos cem anos, de quebrarem os
grilhões que as amarram ao subdesenvolvimento,
à miséria e à condição de cidadania de segunda
classe que todos repelem altivamente.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra o nobre Constituinte Davi Alves
Silva.

O SR. CONsmUINTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidente,nobre Relator,
ouvi com muita atenção o pronunciamento dos
nobres Constituintes que aqui vieram, hoje, nesta
primeira assembléia, para discutiros assuntos que
mais interessam aos seus Estados. Ouvi de perto
o pronunciamento de um Constituinte que dizia
não ter sido eleito para dividir Estado, até por
que seu Estado é pequeno e não cabe mais divi
são. Mas S. Ex" fez uma colocação bastante inte
ressante ao dizerque o seu Estado -que é consi
derado pequeno quando comparado com a Ama
zônia, com o Estado do Pará, com a Bahia, com
o Maranhão e com o estado de Goiás - ainda
sofre alguma discriminação, até, por parte do Go
verno, não sei se do Estado, ou federal, pois isso
não ficou bem claro, porque o nobre Constituinte
não disse quais são os órgãos que marginalizam
alguns setores do seu Estado. Imaginem, Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, no Estado do Mara
nhão, em Imperatriz, cidade que mais contribui
com o nosso Estado, e que ficaa setecentos quilô
metros, aproximadamente, da capital do Estado.
Quando Deputado Estadual, ia acontecer, na As
sembléia Legislativado Maranhão, o que vejo hoje
acontecer aqui na Assembléia Nacional Consti
, na Assembléia Constituinte - não querendo
dizer que seria a maioria dos Constituintes do
Sul -, muitos sempre levantam uma bandeira
contra qualquer coisa para o Nordeste. Muitos
parlamentares do Sul do Pais têm uma compreen
são de acordo com aquilo que deve ser levado
ao Norte do País. Mas encontrava esta mesma
diferença na Assembléia Legislativado Maranhão.
Quando se falava em Imperatriz e em Açailândia,
a Assembléia levantava-se. Por quê? Porque Impe
tratriz só tinha quatro representantes e era tida
como uma cidade rica que devia ser discriminada
do resto do Estado. Aqui, Deputado Denisar, para
reforçar o seu pronunciamento, o Governador do
meu Estado não foi a Imperatriz nem durante
a campanha para pedir votos. Durante sua cam
panha para govemador não foia Imperatriz,região
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de quatrocentos mil votos em um Estado peque
no. E não foi porque o povo tinha obrigação de
votar no seu nome, porque S. Ex' era um candi
dato reforçado pelo Governo federal, pela Aliança
Democrática e pelo sistema que domina nosso
Estado. Não estou aqui defendendo a criação do
Estado do J'-'aranhão do Sul como a meta que
mais gostaria de defender na Assembléia Nacio
nal Constituinte, mas porque vejo o momento
oportuno paradar independência ao povo daque
la região, o povo do Rio de Janeiro, o paulista,
o paranaense, o mineiro e o de tantos Estados
que estão ali na região tocantina porque acredí
taram nos homens públicos do meu Estado e
hole estão líi construindo uma grande região. Te
mos Açailândia, que é a capital da indústria do
Maranhão do Sul, uma cidade que, se Deus quiser,
dentro de aproximadamente cinco anos terá cinco
mil, empregos diretos e, aproximadamente, qua
renta mil empregos indiretos. Esta cidade já rece
beu Constituintes de diversos lugares do Brasil
que, a título de experiência, foram conhecê-Ia.
Mas ainda não recebeu meu Governador, nem
como candidato nem depois das eleições. Mesmo
tendo 82% dos votos em Açailândia e 81,4% dos
votos em Imperatriz, ele não as visitou depois de
eleito. A Assembléia Constituinte, sim, já mandou
Deputados do Rio Grande do Sul, de São Paulo,
de J~nas Gerais, de Goiás, da Bahia, de Brasília,
do Rio Grande do Norte, de muitos Estados, para
conhecerem de perto a vontade daquele povo
de se libertar daqueles que não vêm respeitando
os sentimentos de uma massa hunana que está
ali e que, com o seu suor, construiu a tão admirada
Imperatriz, uma cidade que cresce muito e vai
crescer muito mais. AAssembléia Nacional Cons
tituinte vai dar sua independência, transforman
do-a na capital do Estado do Maranhão do Sul,
pera que possamos levantar bandeira e dizer que
a Assemblêía Nacional Constituinte respeitou seu
pensamento e sua vontade, que não é de hoje;
de há muito tempo ela sente a necessidade de
ter sua independência.

Assím, Sr. Presidente, para concluir estas pou
cas palavras, quero dizer aos nobres Constituintes
que é agora ou nunca mais. Temos de defender
o nosso ideal, independentemente de partidos.
A questão não é partidária, é democrática, é o
sentimento de um povo que está sufocado por
aqueles que nunca respeitaram a liberdade dos
brasileiros.

A~redito que a Assembléia Nacional Constituin
te saberá devolver não só ao povo do Maranhão,
mas ao povo da Bahia, ao povo de Roraima, do
Amapá, do Pará, do Amazonas e do Tocantins,
que é Goiás - já se chama Tocantins porque
em Hmperatrizjáse considera o Estado do Tocan
tins -, pelo menos o direito de manifestar-se
publicamente através das umas e dizer aquilo que
disse a Subcomissão dos Estados: "Vocês têm
dírefo de dlzer se querem ou não a criação do
Estado do J'llaranhão do Sul e de tantos outros
Estados que foram realmente colocados no ante
projeto do nosso Relator Siqueira Campos". Apelo
parti o Relator, Senador José Richa, no sentido
de deixar o nosso projeto percorrer mais espaço
na Assembléia Nacional Constituinte em busca
de melhores dias, em busca de um grande dia.
O do plebisc:ito dos Estados que esperam a sua
independênc:ia. Quero associar-me aqui aos de
mais Constituintes que fizeram o seu pronuncia-

mento visando à uma expansão bem ampla, o
qbe me deixou convencido de que o momento
é leste, e ao meu Presidente Chagas Rodrigues,
quando aqui se pronunciou fazendo um relatório
que dispensava até o meu pronunciamento. Muiw
obrigado.

'O SR. PRESIDENTE (Josê Thomaz Nonô)-
•Tem a palavra o nobre Constituinte Waldec Or
nêlas,

io SR. CONSmUlNTE WALDEC ORNÉLAS
-:. Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apresentei
duas emendas ao anteprojeto da Subcomissão
dos Estados que objetivam, conjuntamente, pre
servar a integridade física da Bahia. Não sei que
razões, no passado, determinaram que a chama
da Comarca de São Francisco pertencesse ao
EStado de Pernambuco, porque as capitanias se
mediam pelo litoral e penetravam adentro por
lin,hasretas. Talvezpor nãose dispor de elementos
cartográficos naquela época ou talvez por não
sei conhecer o percurso que o rio São Francisco
faz, nascendo nas Minas Gerais e percorrendo
o sentido sul-norte, a própria colonização dessa
área foi feita pelos bandeirantes e entradistas a
partir do sul do Pais e não a partir do Recife.
Sr~ Presidente, não remanescem direitos a Per
nambuco sobre essa área. É verdade que a pri
m~ira Constituição da República não fez referên
cia aos territórios dos Estados. A de 1937 dizia,
no art. 184:

"Os Estados continuarão na posse dos ter
ritórios em que atualmente exercem a sua
jurisdição, vedadas entre eles quaisquer rei
vindicações territoriais,

§ 10 Ficam extintas, ainda que em anda
mento ou pendentes de sentença no Supre
mo Tribunal Federal ou em juizo arbitral, as
questões de limites entre Estados."

Dír-se-á que foi uma Constituição autocrétíca,
mas a Constituição de 1946, no art. 60 do ato
das suas Disposições Constitucionais Transitó
rias, estabeleceu que:

"Os Estados deverão, no prazo de 3 (três)
anos a contar da sua promulgação, promover
por acordo a demarcação de suas linhas de
fronteira, podendo, para isso, fazer alterações
e compensações diárias que atendam aos
acidentes naturais do terreno, às conveniên
cias administrativas e à comodidade das po
pulações fronteiriças."

Esgotado esse prazo, nenhum acordo foi pro
vocado entre a Bahia e Pernambuco, porque não
havia razões para isso. De maneira que estamos
vendo a criação de uma figura nova: a transpo
sição de parcela de um Estado para outro. Pare
ce-me que, se a moda pegar, isso começará a
constituir um precedente muito perigoso no Pais,
sobretudo a nível constitucional. Não há dúvida
quanto ao passado colonial. Há um antecedente
histórico. O que se há de discutir, no entanto,
é o presente e o futuro dessa região. Afirmo, sem
medo de errar, que não há qualquer vinculo entre
essa região e o Estado de Pernambuco. Até mes
mo a navegação do rio São Francisco termina
nos limites de Pernambuco, ao se chegar no eixo
Juazeiro-Petrolina. Existem, sim, nessa área mui
tos projetos agropecuários do Fínor, apoiados pe
la Sudene, de interesses de grupos econômicos

do Estado vizinho, que vêm contribuir para o de
senvoMmento da Bahia. Mas mesmo essa se
constitui ai numa atividade complementar: não
é a que conduz ao processo de desenvolvimento.
Não obstante, Sr. Presidente, concordo com a
anistia post mortem pleiteada para o Frei Caneca
e seus companheiros de luta. Sugiro, por conse
guinte, que seja escoimado do texto do trabalho
da nossa Comissão o artigo referente a isso e
encaminhada à Comissão competente - a Co
missão dos Direitos Individuais - a proposta de
anistia do Frei Caneca e de seus companheiros
deluta.

A segunda emenda, Sr. Presidente, diz respeito
à supressão do inciso 11 do art. 25 do anteprojeto
relativo à criação do Estado de Santa Cruz. Não
vou recorrer, neste caso, às razões históricas que
são relevantes e nacionais. Mas quero fazer refe
rência ao processo global do desenvolvimento
da Bahia. A região sul é, sem dúvida, a região
mais rica do meu estado. Sou, aliás, desta região,
natural do Municipio de Ipiaú. Só recentemente
deu-se a industrialização do Recôncavo e mais
recentemente ainda teve inicio a ocupação econô
mica do oeste. Por várias décadas - é preciso
que se reconheçe - o sul, a zona cacaueira, sus
tentou a economia do meu Estado. Quanto à
insatisfação existente no eixo IIhéus-ltabuna, são
justas as razões do sul. É preciso, no entanto,
que a região também aprenda a explicitar as suas
reivindicações. Há um sentimento difuso. Não há
bandeiras claras. O cacau foi recuperado através
de um amplo programa executado. Mas o que
se necessita de fato é romper com a monocultura,
é diversificar a sua economia, e isso não será
obtido através da criação de um novo estado.
É preciso ter-se presente que só a partir de agora
a Bahia passou a ter condições de atender a essas
reivindicações graças ao trabalho desenvolvimen
tista dos últimos 15 a 20 anos. Trata-se, por con
seguinte, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, de
uma tese defasada historicamente. Quando ela
foi lançada, nos anos 40: tinha sentido, sim, por
que a zona cacaueira carregava um pesado fardo.
I:.preciso reconhecer-se isso. O projeto, a rigor,
tem uma lógica simplória. Parece que se pôs uma
régua e se traçou uma reta, que é a menor distân
cia entre dois pontos, sobre o mapa do Estado
da Bahia. Mas, decididamente, esse não é o me
lhor critério para delimitar-se um Estado, ainda
que ajustada essa reta aos limites municipais
preexistentes. O resultado é que se obtém uma
proposta de um Estado cujo território carece de
unidade econômica, cultural e até mesmo física.
De outra forma, não se compreende e não se
entenderia, Sr. Presidente, que viesse a haver uma
compatibilização entre a proposta de criação do
Estado de Santa Cruz e a proposta de transfe
rência do oeste da Bahia para Pernambuco. Mas
o que se viu foi uma cessão de parcelas de áreas.
No primeiro relatório da Subcomissão do Estado
estava a proposta do estado de Santa Cruz vindo
até os limites com Goiás e, paradoxalmente, na
redação fmal,o Estado se vê diminuido, reduzido,
com a proposta. Duvido, Srs. Constituinte, que
o Deputado Siqueira Campos pudesse concordar
com a retirada de um só municipio do seu Tocan
tins, porque lá há uma consciência defmida da
importância e do interesse da viabilização daquela
área. Considero essa negociação, essa transação,
uma vergonha, um escândalo, uma ignominia,
considero-a um desrespeito à Constituinte e uma
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ofensa à Bahia e aos baianos. Tenho a certeza
de que este Plenário votará pela retirada desses
doisdispositivos do projeto de Constituição.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Tem a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTIT(JJNTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, chegamos à conclusão de que te
remos um combate realmente difícil em relação
à Bahia. Um Estado que não perdeu nem a letra
UH" de seu nome dificilmente fará concessão de
uma parte de seu território.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Para o sagrado e democrático exercício do contra
ditório, tem a palavra o nobre Constituinte Feman
do Gomes.

O SR. CONSTIT(JJNTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, Sr. Relator, SenadorJosé Richa,
Sr. Vice-President; Nabor Júnior, meus colegas
Constituintes, em primeiro lugar quero parabe
nizar o meu colega da Bahia, Deputado Waldec
Ornélas, por seu reconhecimento de que nossa
região é rica, que já sustentou a Bahia em todos
esses anos e construiu Salvador, com a energia,
o pólo petroquímico, tudo feito com o dinheiro
do cacau. Dizia ontem o porquê da criação do
Estado de Santa Cruz. Discordo frontalmente de
V.Ex"quando coloca que houve negociatas. Acho
que isso é até um desrespeito aos Constituintes,
porque todos aqui somos independentes, somo
cidadãos que para cá viemos com o voto do povo,
não podemos ser tratados como barganheiros.
Não estamos aqui para fazer barganhas e por
isso espero que V. Ex'., depois, repare suas pala
vras, quando disse que houve barganhas. Esta
foi uma má colocação feita por V. Ex'. Por outro
lado, fico vendo V. Ex' não poder discordar, pois
V.Ex' foi até Secretário de Planejamento da Bahia,
do ex-governador - para infelicidade da nossa
terra. A Bahia é muito boa, mas, às vezes, surgem
desacertos, como o de ter um governador do
quilate de João Durval Cameiro. V.Ex' sabe muito
bem que esse Governo do qual participou nem
passou pelo sul da Bahia. Desafio esta Casa a
que me apresente uma obra feita, na região de
Ilhéus e ltabuna e na região extremo-sul, por João
Durval Cameiro ou por um dos Governos passa
dos, na época do arbítrio, dos 22 anos de ditadura.
Se alguma obra existe nessa região cacaueira,
foi feita por interesses de particulares, interesses
absurdos. Então, nobre Constituinte Waldec Or
nélas, acho que é um direito seu contestar o Esta
do de Santa Cruz, direito não só de V. Ex'., mas
de outros Parlamentares de meu Partido, o PMDB,

. inclusive um amigo particular e correligionário,.
meu líder, evidentemente que com alguma inde
pendência, visto não ser liderado por homem al
gum, pois só quem lidera é Deus e o povo. Waldir
Pires, meu amigo de todas as instâncias, homem
democrático, está discordando do Estado de San
ta Cruz, mas está aceitando a minha posição co
mo democrata e liberal. Não troco o meu voto
por barganha com ninguém: Aqui existe o respeito
a todos os Constituintes. Não posso admitir essas
colocações. Não houve barganha nestas Comis
sões. Temos um homem do quilate do Senador
Chagas Rodrigues, do Deputado Siqueira Cam
pos e tantos outros colegas nossos, que não são

homens de barganha. Existe interesse daqueles
que vivem naquela região abandonada e sofrida
e, como V. Ex' disse, onde não há cultura 
e não é para existircultura na nossa região, porque

,a única universidade que temos só não fechou
as portas porque o Governador Waldir Pires, mes
mo com o Estado falido, mandou pagar aos pro
fessores. Se não fosse assim, a Universidade San
ta Cruz, que hoje é uma fundação, estaria fechada.
Srs. Constituintes, as obras existentes no sul da
Bahia - e faço esse desafio aqui dentro - foram
realizadas, todas elas, com o dinheiro do agri
cultor, não com o dinheiro pago dos impostos,
mas com o dinheiro da Ceplac, que é um dinheiro
extra, fora dos impostos normais. Damos 10%
para manter esse órgão. Todas as obras de llhéus,
o porto, e até o pólo petroquímico foram cons
truídas o com nosso dinheiro. Quem está na capi
tal recebendo as benesses do sul da Bahia, rece
bendo o ouro, que é o nosso cacau, recebendo
quase 4 milhões de cabeças bovinas e o azeite
de dendê e o café, não olha para a região, mas
na hora de dividir acha que a Bahia não é melhor
do que Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Mara
nhão e nenhuma outra terra; é indivisível. Se o
Brasil não tivesse sido descoberto na Bahia, pode
ria ter sido no Rio de Janeiro. Quando lemos
na História que foi em Porto Seguro e São Jorge
dos llhêus, o que aconteceu? Mudaram a capital
para o Rio de Janeiro e tiraram a Capitania de
São Jorge dos Ilhéus de Porto Seguro e levaram
para Salvador. Até a História está a nosso favor,
não queremos dividir a Bahia, queremos que ela
cresça, queremos desenvolver uma região que
não tem cultura, porque não tem quem a defenda
do lado de lá. Queremos ter condições de andar
com as nossas próprias pernas, pois construímos
a Bahia do lado de cá e agora queremos construir
o nosso lado. Quero, neste momento, mais uma
vez, voltar a pedir ao nobre Deputado que retire
as suas colocações. Não as aceitamos, porque,
não houve barganha na Subcomissão. Temos ho
mens do quilate de Nabor Júnior, Chagas Rodri
gues. Houve parecer contrário. Não podemos
aceitar a colocação feita por V. Ex"., que feriu
a dignidade desses Constituintes. Jamais aceitarei
qualquer acordo, Sr. Presidente, para votar qual
quer projeto de criação de Estado ou de território.
Não farei barganhas, porque, acima de tudo, ajo
que me elegeu. Não sou subordinado a político

nenhum, sou independente e estou na política
porque o povo assim o quer, e tanto é assim
que defendi o Estado de Santa Cruz na eleição
passada, tendo o Prefeito do Município e o Gover
nador do Estado contra mim. Apesar disso, fui
o mais votado da região sul da Bahia, com 29
mil votos apurados. Por isso mereço respeito. Não
estou aqui para barganhar. Estou aqui para uma
coisa séria: fazer uma Constituição para 200 anos,
como a dos Estados Unidos. Não vamos aceitar
as colocações de V.Ex'.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -
V. Ex" já concluiu, nobre Constituinte Fernando
Gomes?

O SR. CONSTIT(JJNTE FERNANDO GOMES
- Já conclui, Sr. Presidente, já pedi ao Constí
tuinte Waldec Ornélas que modifique as coloca
ções feitas, porqueS. Ex> agrediu os meus compa
nheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Antes de ceder a palavra ao Constituinte Waldeck
Ornélas, a Mesa gostaria de fazer uma ponde
ração. Evidentemente, não cabe à Mesa atropelar
a conduta de quem quer que seja, nem nesta
Comissão nem em qualquer outro lugar da As
sembléia Nacional Constituinte, mas gostaria de
lembrar a finalidade precípua de nossa reunião,
qual seja a de discutir objetivamente as propostas
apresentadas. Em termos práticos, penso que ca
da Constituinte aqui tem por objetivo traduzir aqui
lo que pensa, os sentimentos de que está imbuído,
voltados exclusivamente, agora em termos íme
diatistas, para lograr um relatório do nobre Consti
tuinte José Richa, Relator de toda a Comissão,
que contemple as questões debatidas nesta Co
missão. Gostaria de reiterar que procurássemos
postergar, até para o foro competente, as ques
tões específicas da política regional. Solicitaria aos
companheiros que nos ativéssemos à discussão
dos temas institucionais, que são, em última análi
se, a razão de ser desta própria Comissão da As
sembléia Nacional Constituinte.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte WaI
dec Ornélas, pelo prazo de três minutos, que
é o prazo regimental para esse tipo de consi
deração.

O SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
-'- Sr. Presidente, sem dúvida alguma, existem
duas propostas que se superpõem fisicamente.
Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espa
ço. Se na primeira versão do relatório havia, em
toda a sua plenitude, um Estado que vinha até
o limite de Goiás, no segundo esse projeto dimi·
nuiu. Houve uma cessão, uma negociação, ou
então entendo que juridicamente uma das duas
propostas deveria ter caído. O pior é que se redu
ziu a proposta de um Estado que seria novo para
ceder espaço à transposição de parcela de territó
rio de um Estado para outro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Siqueira
Campos. V. Ex" já teria a palavra em qualquer
circunstância.

O SR. CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Sr. Presidente, espero não ficar somente nas inter
venções, porque precisa haver explicações por
parte do Relator. O nobre Constituinte Waldeck
Ornélas, com muita propriedade, dissertou sobre
a inconveniência, no entender de S. Ex", da criação
do Estado de Santa Cruz, e também reclamou
a inserção, em nosso relatório, que S. Ex' pede
hoje seja reparada por esta Comissão, de plebis
cito para efeito da finalização, da conclusão, do
término dessa longa questão entre Pernambuco
e Bahia, que se arrasta ao longo da História, preo
cupando populações e autoridades. Explicaria ao
nobre Constituinte Waldeck Ornélas que o nobre
Constituinte Fernando Gomes sempre agiu com
muita lisura. S. Ex' fez questão de que a Comissão,
ou pelo menos parte dela, na impossibilidade de
irmos todos, se deslocasse ao sul da Bahia para
ouvir autoridades, lideranças e entidades repre
sentativas de todos os setores da sociedade. E
a Comissão, efetivamente, o fez, e o fez avisando
ao nobre Governador Waldir Pires e aos dois Pre
feitos das duas cidades visitadas. Conquanto a
ser conveniente ou não, vamos entregar esta
questão, naturalmente, ao Plenário desta Comis-
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são, ao Relator, a V. Ex" e ao Plenário da Consti
tuinte. Naturalmente as duas partes precisam ser
ouvidas. Há realmente aqui um espírito demo
crático que permite audiência a todos, como hou
ve na Subcomissão. Tivemos oito audiências pú
blícas, O Governador Waldir Pires foi convidado,
insistentemente, pelo nobre Presidente e por mim,
mas !2ão pôde vir à Subcomissão. Chegamos a
um (entendimento de que realmente deveria ser
acolhida a proposta do nobre Constituinte Fer
nando Gomes e, posteriormente, alterada essa
proposta pelas razões expostas em sua emenda.
As razões são fundadas em um parecer técnico
que diz a S. Ex" que geopoliticamente não se
recomendava a extensão da área do futuro Estado
de Santa Cruz à margem esquerda do rio São
Francisco, não em função da pendência que exis
te, porque nesta época o primeiro relatório não
previa a realização de plebiscito para efeito da
devolução, reíncorporação da área da antiga co
marca do rio São Francisco até Pemambuco. O
Relator, naquela época, deu parecer contrário ao
pedido do nolbreConstituinte José Carlos Vascon
celos, O Relator deferiu o que hoje o nobre Consti
tuinte Waldec:k Omélas pede: deferiu a remessa
da parte que trata da anistia a Frei Caneca à Co
missão de Direitos Políticos e, in Ilmine, foi con
trário ao acollhimento daquela proposta. Ocorre
que IIáriOS Deputados, toda a bancada do Estado
de Pernambuco, compareceram pedindo que se
desse o direito de pôr termo a essa questão. Eles
não estavam - isto foi dito alto e bom som 
reivindicando a área, queriam uma reparação his
tórica, uma reparação de tudo que ocorreu, por
que em razão de posições políticas eles foram
punidos por D. Pedro I com a perda do território.
Houve punlçào não só por parte de D. Pedro I
- mas antes até já havia a primeira punição 
num brilhante arrazoado que fez o nobre Constí
tuínte José Carlos Vasconcelos. Então, S. Ex" acha
que 1\ maior instância, como todos entendemos,
é o povo. A reincorporação não foi dada sem
ouvir o povo. No final, a decisão caberá ao povo.
Vai haver um .plebíscíto que está marcado para
120 dias, no mínimo, e 150 dias, no máximo,
após a publicação da promulgação da Consti
tuição. De forma que uma questão não interfere
na outra. E por quê? Porque, mesmo que a área
do Estado de Santa Cruz viesse a se sobrepor
à área pleiteada por Pemambuco, não haveria
nenhuma collidência em se inserir no relatório
as duas propostas, pelo que me decidi depois
de todas essas razões. Mas, depois de ouvir a
Comissão, essa proposta foi acolhida, contra o
voto do nobre: Constituinte Femando Gomes. Foi
e a essa questão. De forma que não há coinci
dência, porque o plebiscito de uma está marcado
de 1~!0 a 150 dias e o plebiscito que virá aprovar
ou não a criação do Estado de Santa Cruz está
marcado para 180 dias após a publicação da pro
mulgação da Constituinte. São estas as explica
ções que queria dar ao nobre Constituinte WaI
deck Ornélas, que tem todo o direito de defender
as suas posições, como todos têm. Mas fique
certo V. Ex" de que o Presidente, o Relator e os
demais membros da Comissão não aceitariam
um conchave. para aprovar ou desaprovar qual
quer matéria. Gostaria de dizer que a última reu
nião que tivemos, Sr. Presidente, Sr. Relator, foi
das reuniões mais longas que já tive em minha
vida. Não me levantei da cadeirà um minuto, uma

vezsequer, durante oito horas e meia, não falando,
dando explicações quando me pediam, mas ou
vindo atentamente os debates que se travaram
naquela Subcomissão. Eram estas as explicações
que queria dar a V. Ex" e ao nobre Constituinte
Waldeck Omélas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
A Mesa recebe, com satisfação, as colocações
do nobre Constituinte Siqueira Campos, e dá a
palavra ao nobre Relator José Richa, para as suas
considerações sobre os questionamentos dos
membros desta Comissão.

O SR. RELATOR (José Richa) - Sr. Presidente,
Sr. Vice-Presidente e demais membros da Comis
são, nestas reuniões iniciais o meu propósito era
apenas ouvir. Acho que ao Relator não cabeficar
questionando as abalizadas opiniões dos compa
nheiros Constituintes. O meu dever é ouvir, para
depois, ao final, formar um júizo.Entretanto, neste
momento, julguei meu dever dizer alguma coisa
mais a propósito do que colocou aqui o nobre
colega Constituinte Del Bosco Amaral, a respeito
de uma entrevista que teria dado ontem a um
dos canais de televisão. Vejam bem os nobres
companheiros. Eu, que sou bastante prudente,
verifico que devo, nesta hora, como Relator, ser
mais prudente ainda ao fazer qualquer tipo de
declaração, porque ontem, ao dar essa entrevista,
a única coisa que disse foi que iria procurar, no
trabalhode sistematização dos anteprojetos das
Subcomissões, reduzir o número de artigos que,
na minha opinião, foram excessivos. Evidente
mente, tentarei fazer isso na medida do possível.
Nenhum de nós quer atrapalhar a qualidade do
trabalho da nova Constituição apenas com a ob
sessiva preocupação da quantidade de artigos
que ela deva ter. E evidente que todos nós deve
mos ter - não apenas eu, como Relator, mas
todos nós - a preocupação de produzir um traba
lho de boa qualidade. E para isso que estamos
aqui; vamos tentar fazê-lo. De parte do Relator,
podem ter a certeza de que o esforço nesse sen
tido será até sobre-humano. Se não sair um bom
trabalho de sistematização da nossa Comissão
Temática, será por absoluta incompetência do
Relator, não por falta de esforço e dedicação. Gos
taria de dizer, apenas para justificar o que disse,
para que todos os companheiros da Comissão
possam ajuizar melhor minha intenção, que vejo
o trabalho de elaboração da Constituição propria
mente dita dividido em quatro etapas bem distin
tas. A primeira etapa foi o trabalho das Subco
missões e, como não havia um texto básico, evi
dentemente os companheiros das Subcomissões
tinham o dever de colocar tudo o que entendes
sem tivesse de ser colocado, até para chamar
a atenção, nas etapas seguintes, das coisas impor
tantes que devessem estar contidas em uma
Constituição. Na primeira etapa, tudo, no meu
entendimento, deveria ser incluído. A partir da
segunda etapa, a das Comissões Temáticas 
a terceira é a da Comissão de Sistematização e
a quarta a do Plenário -, temos o dever de ir
sistematizando os trabalhos, porque, se a tarefa
dos Relatores das Comissões Temáticas fosse re
petir pura e simplesmente todos os artigos já con
tidos nos trabalhos das Subcomissões, não have
ria a necessidade de perdermos tempo com essa
segunda etapa; bastava mandar o trabalho das
Subcomissões para a Comissão de Sistematiza-

ção e estaria liquidado o nosso objetivo, não preci
saríamos estar aqui. Exatamente em benefício do
bom andamento dos trabalhos, adotou-se essa
forma de operacionalizar a elaboração da nova
Constituição. Entendo que, já nesta segunda eta
pa, temos de nos preocupar com a sistemati
zação.

Como exemplo do que pode ser reduzido em
termos de quantidade de artigos, citaria dois ca
sos: o primeiro, de artigos repetitivos que existem
nos anteprojetos das três Subcomissões. Não pre
cisamos repeti-los. Há artigos exatamente iguais,
repetidos, e artigos razoavelmente semelhantes,
que poderemos juntar em um só. Este é um
exemplo.

O segundo exemplo é sobre a questãoda auto
nomia. Todos nós, já pude aferir - e, por isso,
em algumas questões já me antecipei na análise
do mérito, porque sinto que há unanimidade -,
somos a favor da descentralização. Então, a esse
respeito, é pOSSÍVel sistematizar, de tal forma que
não precisemos, no capítulo competente, nos es
tender muito. Por quê? Porque, segundo nossos
assessores técnicos, quanto mais estendermos
a definição de competências mais as estaremos
eliminando. Se queremos, efetivamente, que Es
tados e Municípios, para poder haver um maior
equilíbrio político na nossa Federação, sejam
mais independentes, mais autônomos, quanto
menos nos referirmos a isto na Constituição, me
lhor. Basta defmirmos as competências exclusivas
da União, porque o que não estiver nelas contido

, fica subentendido que Estados e Municípios po
dem fazê-lo.Estou procurando, dentro desse espí
rito, que colhi nas discussões das Subcomissões,
evidenciar o desejo de que haja a descentrali
zação, eliminando, assim, vários artigos.

Outra inclinação é com relação às Disposições
Transitórias. Vique há muitos artigos nos antepro
jetos das três Subcomissões tratando de matérias
transitórias na nova Constituição. Ainda não sei
como fazer, mas minha idéia, minha inclinação
- e, para isso, deixo à consideração de meus
companheiros para receber sugestões - é tirar
essas Disposições Transitórias da Constituição,
porque entendo que elas, exatamente por serem
transitórias, não podem ficar como apêndice da
Constituição eternamente. Teríamos que encon
trar uma fórmula, não sei se uma lei comple
mentar especial, que pudesse conter isso, porque
as Disposições Transitórias têm um prazo fIXO
de validade e, a partir daí, tendo cumprido sua
finalidade, não precisam mais constar do texto
constitucional. Esta é mais uma questão técnica
que podemos imaginar, na nossa capacidade
criadora, como fazer para diminuir o número de
artigos na nova Constituição. Estes são alguns
exemplos.

Entendo que temos o dever de elaborar uma
Constituição moderna e, por isso mesmo, ela tem
de ser sintética. Por quê? Porque todas as nações
do mundo, sempre, ao elaborarem suas Consti
tuições - e o Brasil, historicamente, sempre ado
'tou a mesma inclinação - procuraram dificultar
as mudanças em seu texto. Muitos falam da Cons
tituição norta-arnerícana, que já está comemo
rando, neste ano, 200 anos. Como isso foi conse
guido? Através de uma Constituição sintética. E
tinha de ser sintética, porque foram "amarradas
de tal forma as mudanças constitucionais que
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é praticamente impossível mudá-Ia. Qualquer
emenda constitucional exige um quorum super
qualificado no Congresso Nacional e também a
adesão, o referendo obrigatório da maioria dos
Estados - parece-me que dois terços - que
compõem a Federação. Essas amarrações para
dificultar é uma idéia inteligente. Por que não
aproveitá-Ia? Fui um dos que se bateram pela
Constituinte exclusiva,porque achava que podia
mos elaborar um texto de melhor qualidade a
partirdo instante em que tivéssemos Constituintes
que, sem vocação para o exercício do mandato
parlamentar, Deputados ou Senadores, pudes
sem dedicar-se exclusivamente ao trabalho de
elaboração da nova Constituição. Fui voto venci
do. Dentro do voto vencido, o que temos de fazer?
Não sou daqueles que ficam chorando o leite
derramado. Fato consumado, votada pelo Con
gresso a convocação de uma Constituinte con
gressual, vi-me no dever, dentro do meu pragma
tismo, de procurar tirar o máximo de vantagens
da Constituinte congressual. E qual é a extraor
dinária vantagem da Constituinte congressual? É
que nós, que vamos elaborar a nova Constituição,
vamos regulamentá-Ia; então vamos deixar para
as leis complementares e ordinárias a tarefa de
esmiuçar um pouco, explicitarmelhor aquilo que
queremos e que achamos, na nossa sensibilidade
política, que seja o melhor para o Brasil. Dessa
maneira podemos enxugar bem a nova Consti
tuição. Mé para evitarque a Constituição pudesse
ter muitos dispositivos eternamente sem regula
mentação, apresentei uma emenda - não sei
se foi aproveitada -, dando prazo para o Con
gresso Nacional, de duas Sessões Legislativas.
Então, a primeira Sessão Legislativaestamos con
sumindo na elaboração da própria Constituição,
que é esta Sessão Legislativaque estamos viven
do atualmente. Pela minha sugestão, dou mais
o prazo de duas Sessões Legislativas- portanto,
a segunda e a terceira - para o Congresso Nacio
nal regulamentar todos os dispositivos constitu
cionais. A partir dessas duas Sessões Legislativas
- isto é para realmente até mexer com os nossos
próprios brios - dou poderes ao Supremo Tribu
nal Federal para regulamentar, através de resolu
ção, até que Q Congresso Nacional se manifeste
e dê, politicamente, a sua regulamentação. Enten
do que, dessa forma, podemos, dentro desta Le
gislatura, de quatro Sessões Legislativas, ter uma
Constituição bem elaborada, sintética, moderna
e, ao mesmo tempo, todas as leis complemen
tares bastante explicitadas.Acho que o nosso de
ver, ao elaborar a nova Constituição, passa por
três coisas absolutamente importantes e comple
mentares entre si. O nosso primeiro dever é zelar
pela imagem de cada um de nós. Aqui não há
ninguém que não tenha, pelo menos, algum pra
trimônio político a defender. Ninguém veio aqui
por acaso. Viemos por delegação da população
brasileira. Então somos obrigados, cada um de
nós, a zeiar pela própria imagem. E, pelo espírito
até de corporativismo, temos também o dever
de zelar pela imagem dos nossos companheiros,
todos os demais Constituintes. Além disso, deve
mos zelar pelaimagem do Brasil.Pude viajar um
pouco, antes de começar os trabalhos constituin-

tes, e fiz uma rápida viagem mesmo durante os
trabalhos. Posso dar o testemunho - certamente
muitos dos companheiros também já sabem dis
so, já viajaram,já verificaram- de que há muitos
países, quase todo o mundo, com os olhos volta
dos para o Brasil.Todos sabem que estamos em
uma fase importante da nossa vida política e insti
tucional: a fase de elaboração de uma nova Cons
tituição. Saímos de vinte e um anos de arbítrio
e agora vai depender exclusivamente da compe
tência da classe política elaborar um documento
que tenha a acuidade de verificarquais as mudan
ças institucionais capazes de amarrar definitiva
mente as instituições comprometidas com a de
mocracia, para que não tenhamos, daqui para
a frente, retrocessos, golpes de estado. Temos
também esse importante dever de zelar pela ima
gem do Brasil,procurando uma boa Constituição.
Então, dentro dessa ótica, como princípio, vejo
o trabalho sob dois ângulos: o técnico e o político.
Sob o aspecto técnico, eu, como Relator,confesso
aos companheiros - posso até ser derrotado na
soberania dos meus companheiros de Comissão,
em qualquer questão - que não farei no meu
relatórioconcessão alguma. Mesmo sabendo que
algumas questões possam ser aqui derrotadas
pelo voto, marcarei uma posição, colocando téc
nica, exata e exclusivamente, aquilo que deva
constar pelo menos no capítulo pelo qual somos
os responsáveis. O outro aspecto é o político.
Neste, haverá de minha parte, como político, te
das as concessões possíveis. Não estou aqui co
mo técnico, não vim para esta Constituinte como
técnico, vim como político. Toda a minha visão
vai estar exatamente centrada nos aspectos políti
cos. Por isso, procurei cercar-me de um corpo
de técnicos da melhor qualidade. Posso ter até,
por falta de competência, selecionado mal. Mas
não acredito, porque até agora pude ter provas
ria técnica, tanto do Senado Federal quanto da
Câmara dos Deputados e de outros companhei
ros que me acompanham há muitos anos na vida
pública. Então essa comissão de assessores é
da melhor qualidade e está dando o melhor de
si para me assessorar devidamente. Então, sob
o aspecto técnico, não haverá concessões; mas
sob o aspecto político todas as concessões são
possíveis, e tentarei encaminhar todas as maté
rias, mesmo as polêmicas, dentro de um concen
so, Quando não houver concenso, em um deter
minado momento, na fase fatal de apresentar o
meu relatório, terei de fazerminhas opções e sub
metê-Ias, democraticamente, ao crivo da discus
são e da votação pelos meus companheiros.
Qualquer que seja a decisão do Plenário, serei
o maior defensor das questões aqui aprovadas
pela maioria. É mais ou menos isso. Fiz questão
de fazerestas declarações, porque quase não falei
aqui. Desgraçadamente, a única entrevista, en
trando no mérito de alguma coisa e manifestando,
por antecipação, algum ponto de vista, foi aquela
a que o companheiro Del Bosco Amaral faz refe
rência. Então, para evitar que haja até mau juízo
a meu respeito, quero dizerque os companheiros
vão ter em mim o mais democrata, o melhor
de todos os companheiros para ouvi-los. E se
não for possível o consenso, vamos tomar uma

decisão:mas sempre respeitando depois a mani
festação soberana do Plenário desta Comissão.
Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonê) 
APresidência tem alguns esclarecimentos a fazer.
Em primeiro lugar, quanto à posição desses ma
pas. Algumas pessoas indagaram o porquê des
ses mapas estarem apostos na sala da Comissão.
O objetivoé óbvio. Desta forma muito pouca gen
te terá dificuldade de visualizar a conformação
desses novos Estados, o que acarretarão em ter
mos de redefinição do perfil geopolítico do País.
A Comissão agradeceu àqueles que tomaram a
iniciativa de os mandar fazer e fez questão de
apô-Ios aqui, pois é muito fácil para a imprensa
e para o povo em geral, verem, mais ou menos,
de que tamanho são e onde ficam essas áreas
do Brasil que estão na pendência de se tomarem
novos Estados.

Em primeiro lugar, queremos esclarecer que
as emendas que estão sendo recebidas ficarão,
no iníciode cada sessão, à disposição dos Senho
res Constituintes. Como este é um processo dinâ
mico, não poderemos estar remetendo-as a todo
momento aos gabinetes. Mas antes das sessões,
todas elas estarão aqui à disposição de cada
Constituinte que queira consultá-Ias, para permitir
ao membro da Comissão a informação atualizada
do que se está passando no decorrer dos traba
lhos.

Em segundo lugar, queremos esclarecer que
um esclarecimento. Durante os trabalhos, a Presi
dência tem-se abstido de fazer qualquer come
tãrio sobre qualquer intervenção dos companhei
ros. Isso não significadesapreço nem desrespeito.
Aocontrário, temos sentido, em outras comissões
de que participamos, que a intervenção reiterada
do Presidente - cada vez que um Constituinte
toma a palavra o Presidente comenta, discute,
interpreta, opina - na realidade, ao invés de aju
dar, atrapalha o andamento dos trabalhos na Co
missão. Então, a Presidência vai-se reservar sem
pre para usar da palavra em último lugar e da
forma mais profissional possível.

Por último, gostaríamos de reiterar aos mem
bros da Comissão, o comparecimento amanhã,
à reunião às 15 horas. Gostaria de esclarecer que
não pretendemos fazer reuniões aos sábados e
aos domingos, a não ser que, da discussão de
amanhã, surja a necessidade de fazê-Ias. Então
seria extremamente importante, na forma como
já foi feita a convocação, o comparecimento dos
Senhores. Constituintes amanhã, às 15 horas. Ao
encerrarmos esta reunião, gostaríamos de para
benizar todos os companheiros pela forma civili
zada, política e produtiva com que fizeram suas
intervenções e particularmente ao Relator,Consti
tuinte José Richa, pela antevisão que deu a todos
nós da maneira como irá nortear e como será
conduzido democraticamente - parece-me bas
tante democratico - seu relatório.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
reunião.

Está encerrada a reunião.
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SUBCOMISSÃO DA UNIÃO,

DISTRITO FEDERALE

TERRITÓRIOS

1"- Reunilão OrdInária, realizada em
1·1de junho de 1987

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
dezoito minutos, na Sala "B1" - Anexo fi da Câ
mara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão
da União, Distriito Federal e Territórios, sob a presí
dência do Senhor Constituinte Jofran Frejat, com
a presença dos seguintes Constituintes: Rubem
Fíqueíró, Sigmaringa Seixas, Annibal Barcellos,
Chagas Duarte, Felipe Mendes, Francisco Car
neiro, Geovani Borge, Paes de Andrade, Roberto
Rollemberg, VilsonSouza. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou iniciados

os trabalhos e passou à leitura da Ata da reunião
anterior, que foi aprovada por unanimidade. A
seguir, deu-se início ao Expediente que constou
da seguinte leitura: Correspondências recebidas:
1) Of rr 212/87, de 13-05-87, do Presidente da
ANC,interpretando o § 1o do art. 17 do Regimento
Interno; 2) Carta da SI'" Elizabeth Sussekind, coor
denadora do Centro Pró-Memória da Constituinte.
enviando subsídios; 3) Telex do Senador Mauro
Borges, acusando recebimento de cópia do qua
dro de audiências realizadas nesta Subcomissão;
4) or PSC-Circ. 064/87, de 07-05-87 do Primei
ro-Secretário Marcelo Cordeiro, designa assesso
res para a Subcomissão. 5) Carta do Sr. José
Alves Cardoso, Presidente do Sindicato do Co
mércio Varejista de Feirantes de Brasília-DF,con
gratulando-se pela instalação e eleição da Mesa
desta Subcomissão. Findo o Expediente, o Se
nhor Presidente anunciou os trabalhos do dia,
consultando o Plenário sobre a melhor forma de
discussão do anteprojeto, e lendo os artigos do
Regimento Interno da ANCreferentes a discussão
e votação do anteprojeto. A seguir, discursaram
os 'Srs. Constituinte Francisco Carneiro e Rubem
Figueiró. O inteiro teor dos trabalhos será publi
câdo, após a tradução das notas taquigráficas e
o competente registro datilográfico, no Diário da
Assembléia Nadonal Constituinte. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por

encerrados os trabalhos, às o;ze horas e sete
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada dia quinze
de maio, às quatorze horas e trinta minutos, para
continuação do debate de Matéria Constitucional.
E, para constar, eu Antônio Fernando Borges
Manzan, Secretário. lavrei a presente Ata que, de
pois de lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Jofran Frejat, Presi-
dente. .

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A lista
de presença registra a presença de dez Srs. Cons
tituintes. Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos desta Subcomissão.

(Leitura da ata da reunião anterior.)
(Leitura do Expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Quero,
inicialmente, congratular-me tanto com os mem
bros desta Subcomissão como, em particular,
com o Sr. Relator e os membros da Assessçría,
pelo trabalho que foi feito, tanto no mérito, com
relação ao anteprojeto, como pelo trabalho de
assessoria desenvolvido. Sabemos da dificuldade
que foi receber todas essas propostas e, em prazo
exíguo, fazer a composição dos avulsos que estão
hoje sendo distribuídos aos Srs. Constituintes.

O Sr. Relator Sigmaringa Seixas está de para
béns, com sua equipe, pelo trabalho aue desen-:
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volveram e que honra esta Subcomissão, porque
realizado dentro do prazo e das normas. O Sr.
Relator é, portanto, merecedor do nosso respeito,
por estar contribuindo para o sucesso da Subco
missão. Esse período, a partir da distribuição dos
avulsos, hoje, até o dia 19, é destinado pelo Regi
mento à discussão do anteprojeto e apresentação
das ~mendas. Como V. Ex'" acabaram de ouvir,
o Presidente G1ysses Guimarães mandou-nos
uma correspondência, abrindo um espaço para
que todos os Constituintes possam apresentar
emendas, mesmo em Comissões, que não sejam
as suas. Isso vai aumentar consideravelmente o
trabalho desta Subcomissão, tanto da Assessoria
como do Relator e, naturalmente, do Presidente.
De forma que vamos ter que pautar as reuniões
da nossa Subcomissão a partir do número de
emendas apresentadas e, naturalmente, da dis
cussão dos diversos itens.

Observamos o trabalho de algumas Comissões
e verificamos que o anteprojeto está, praticamen
te, sendo discutido de maneira informal, não ha
vendo uma ordenação de artigo por artigo. Gos
taria de consultar o Plenário sobre se vale a pena
trabalharmos, discutindo cada um dos artigos,
em seqüência, e eliminando-os à medida que for
mos ultrapassando, ou se deixamos o assunto
em aberto, para qualquer Constituinte discutir so
bre assunto que seja do seu interesse. Essa a
indagação inicial que trago a Plenário: devemos
discutir item por item ou franqueamos o uso da
palavra?
. Além disso, quero lembrar aos Senhores Cons
tituintes alguns aspectos que me parecem impor
tantes, para que possamos ordenar os trabalhos.
Recebido o anteprojeto, teremos prazo até o dia
19 para discuti-lo e apresentarmos emendas. O
Relator terá o prazo do dia 19 até o dia 22 para
analisar todas as emendas e apresentar o Substí
tutivo, ou a sua proposição final, para ser votada
entre os dias 22 a 25, porque no dia 25, segura
mente, à tarde, estaremos enviando o nosso ante
projeto à Comissão.

Encerrada a discussão, as emendas deverão
ser apresentadas por escrito, em formulário pró
prio, e acompanhadas de justificativa. V. Ex'" terão
à disposição, na Assessoria da Subcomissão, um
bloco próprio para apresentação de emendas. A
medida visa facilitar o trabalho, porque estamos
tentando ordenar as emendas dentro de uma enu
meração especifica. As emendas rejeitadas serão
arquivadas, podendo, no entanto, ser reapresen
tadas em fase oportuna. É uma questão de lem
brar o que vai acontecer, porque, quando lemos
o Regimento, passamos por diversos assuntos
que não nos interessam.

Fica vedada a apresentação de emenda que
substitua integralmente o anteprojeto ou que diga
respeito a mais de um dispositivo.Asdeliberações
sobre matéria constitucional exigirão maioria ab
soluta de votos.

Temos nesta Subcomissão dezoito Constituin
tes. Deveríamos ter 21 membros, mas alguns par
tidos não apresentaram titulares para a nossa
Subcomissão. O número de Constituintes sendo
dezoito, precisamos de dez votos a favor de qual
quer matéria para que ela seja aprovada. O Presi
dente votará em todas as deliberações, tendo ain
da o voto de desempate. Este é o único privilégio
que o Presidente tem. O voto será pela aprovação,
com restrições ou vencido, quando for pela rejei-

çâo, Cada membro da Subcomissão poderá apre
sentar, no momento da votação, a justificação
escrita do seu voto. Não serão concedidos pedi
dos de vista.

Da DISCUSlIáo

Art. 14. Durante a discussão do anteprojeto
o Relator usará da palavra pelo prazo de trinta
minutos.

Art. 15. Ao membro da Subcomissão será
concedida a palavra, durante a discussão, pelo
prazo de 15 minutos e ao Constituinte, não perten
cente à Subcomissão, pelo prazo de 5 minutos,
improrogáveis.

Parágrafo Único. Serão admitidos apartes, des
de que concedidos pelo Constituinte que estiver
com a palavra e por prazo não superior a 2 (dois)
minutos, deduzidos do tempo do orador.

Art. 16. Ao final da discussão serão conce
didos mais 30 (trinta) minutos ao Relator, para
considerações finais, sem apartes.

Vou colocar em votação, mas é bom lembrar
mos como será isso.

Art. 17. Avotação do anteprojeto far-se-á em
globo, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos.

Art. 18. Asemendas serão votadas em globo,
conforme tenham parecer favorávelou contrário,
ressalvados os destaques concedidos.

Art. 19. No encaminhamento da votação po
derão usar da palavra, por 3 (três) minutos, um
membro a favor e outro contra.

Art. 20. Verificadaa inexistência de quorum
para votação, o Presidente poderá suspender a
reunião pelo tempo necessário à sua complemen
tação.

Art. 21. Concluída a votação, será elaborada
a redação final do anteprojeto, com as emendas
ou alterações de correntes de seu resultado.

Dos Destaques

Art. 22. Admitir-se-á requerimento de desta
que, para votação, em separado, de partes do
anteprojeto ou de emenda do grupo a que perten
cer, devendo o requerimento ser apresentado por
escrito, até o início da reunião em que se der
o processo de votação respectivo.

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

Não há votação simbólica.As matérias constitu
cionais somente serão votadas pelo processo no
minal. O processo nominal será feitopela chama
da dos Constituintes, utilizando-se a listagem es
pecial de votação elaborada em ordem alfabética.
Na medida em que se sucederem os votos, o
resultado parcial da votação será anunciado, ve
dada a modificação do voto depois de colhido
o de outro Constituinte. Terminada a chamada,
antes de encerrar o processo de votação, os Cons
tituintes qiie não votaram poderão fazê-lo,dirigin
do-se ao microfone de apartes, declinando seu
nome parlamentar e o voto.

Questão de Ordem. Verificams que muitas
questões de ordem são, na verdade, questões e
não ordem. Constituirá questão de ordem, susci
tada em qualquer fase da reunião, pelo prazo de
três minutos, toda dúvida sobre a interpretação
dessas normas ou do Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte. Acho que, com

isso, já temos uma idéia do processo de funciona
mento da Subcomissão.

Naturalmente, não vou ficar falando sobre
questões de ordem, que todos os Senhores co
nhecem, mas há a questão de ordem e outra
questão de ordem para contraditar a questão de
ordem inicial.Com esses dados, vamos começar
o nosso processo de trabalho. Hoje, teremos a
apresentação de alguns dados do anteprojeto. O
Relator terá trinta minutos para falar sobre o que
achar conveniente, podendo usá-los ou não. Os
Senhores Constituintes, por favor, apresentem as
suas proposições para o bom andamento dos
trabalhos, inclusive,para as discussões, daqui pa
ra frente. Com a palavra o Sr. Relator. Não sei
se V. Ex" quer ler alguma coisa do anteprojeto.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Não,
nobre Presidente, basta ler o relatório.

Tenho a impressão de que é a primeira vez
que todos, ou quase todos os membros da Subco
missão estão conhecendo o relatório. Acho que
leriao relatório,o que pode ser enfadonho, porque
é um pouco longo, ou discutiríamos o trabalho,
sem um critério mais objetivo. E, ainda, dentro
da proposição do próprio Relator, e por sugestão
do nobre Constituinte Ruben Figueiró, a partir
de um exame mais acurado do relatório de cada
um dos membros desta Subcomissão, poderia
mos voltar a nos reunir para discutir os pontos
que pareçam essenciais a cada um dos membros
desta Subcomissão. Acho que a Subcomissão
poderia decidir, preliminarmente, sobre isto, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex" as ponderações. Gostaria de ouvir
a opinião dos Srs, Constituintes a respeito da dis
cussão: se vamos encaminhar, item por item, ou
se vamos deixar a palavra em aberto, para a dis
cussão.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o nobre Constituinte Francisco Cameiro.
Peço a V. Ex" que fale no microfone, para que
fique registrada nos Anais a sua colaboração.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEI
RO- Sr. Presidente, com relação às proposições
feitas à Mesa:Primeiro, se devemos analisar, ques
tão por questão, ou se podemos deixar o assunto
em aberto? Sou favorável a que deixe em aberto,
porque isso poderá tolher alguém que queira falar
sobre qualquer assunto. Por isso, sou favorável
a que deixe a questão em aberto. Encerrada a
discussão, o texto será montado.

Segundo, quanto à proposição do Relator,após
a explicação dada por S. Ex", creio que só pode
mos começar a nos pronunciar sobre esse relató
riodepois de uma análise mais perfeita. Eu pediria
que nos fossem dadas algumas horas - ou até
amanhã - para fazermos uma análise e trazer
o assunto já discutido e avaliado. Eram essas as
observações que queria fazer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agra
deço a V. Ex' o aparte. Lembro a V. Ex" que,
se não formos eliminando artigo por artigo, segu
ramente, vamos voltar a cada artigo várias vezes.

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, peço a palavra.
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(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Peço a Se' Secretária que proceda à leitura do
expediente.

(Leitura do expediente)

O SR. PRESIDENTE; (Chagas Rodrigues) 
Antes de passarmos à Ordem do Dia, desejo es
clarecer aos Srs. oradores e debatedores que a
reunião está sendo gravada para posterior trans
crição e inserção nos nossos Anais. Por isso, solí
cito que todos falem bem próximo ao microfone.

A nossa reunião de hoje tem como pauta o
quarto painel do ciclo de debates. O tema: "A
criação do Estado do Maranhão do Sul e a redivi
são territotial do Brasil". Serão expositores o Sr.
Deputado Estadual do Maranhão Daniel Silvaque,
parece, não pôde comparecer; o Dr.Damião Bení
cio dos Santos, advogado e empresário; o Sr.
Agostinho NoIeto Soares, representante do Co
mitê de Apoio Pró-Criação do Estado do Mara
nhão do Sul; e o Sr. Wanderley Ferraz, Prefeito
de Montes Altos e representante da Associação
de Prefeitos. De modo que, dos quatro exposi
tores, apenas o Sr. Deputado Daniel Silva, por
motivo de força maior, não pôde comparecer.

'Desejo esderecer aos expositores - os Srs.
Constituintes já sabem - que cada um dos se
nhores terá até vinte minutos para proceder a
sua exposição. Ouvidos todos, passaremos enli10

.à fase dos debates, em que qualquer dos Srs.
Constituintes ou expositor poderá pedir os escla
recilnentos que julgar necessários. Finalmente,
falará o nO$SO Relator da Subcomissão, o Consti
tuinte Siqueira Campos.

Assim, iniciando os nossos trabalhos, dou ai

palavra ao Dr. Damião Benício dos Santos, advo
gado e empresário. Peço a S. Sa. que venha até
à mesa.

(Intervenção fora do microfone -Inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Bem, então pbdemos inverter a ordem.

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Sr.
Agostinho No/eto Soares. representante do Co
mitê de Apoio Pré-Criação do Estado do Mara
nhão do Sul.

. O SR. AGOSTINHO NOLETO SOARES - Sr.
Presidente desta Subcomissão, nobre Constij.uin
te Chagas Rodrigues; Sr. Relator, Constituinte Si
qtIeÍfaCampos;Srs. Constituintes, Senhoras e Se
nhores, represento um comitê criado recentem
mente na cidade de Imperatriz para dar apoio'
à'criaç~ do Estado do Maranhão do Sul, uma
in'iciativa louvável do Deputado Davi Alves SilVE!,
que propõe essa matéria à Constituinte.

Tive o cuidado de trazer o trabalho elaborado
pelo comitê, que depois terei a honra de passar
às mãos do Presidente e do Relator e a cada
um dos membros desta Subcomissão. Esse tra
balho faz um perfJlligeiro, mas muito respeitável,
do novo Estado que queremos criar ao Sul do
Maranhão atual. Queríamos convencê-los - se
for assim possível e se já não estiverem conven
cidos - de que existem precondições no Sul
do Maranhão para se instalar ali uma nova Unida
de Federativa.

Diria mais, isso é uma idéia antiga já bastante
arraigada no seio do povo. Aquela região precisa
desligar-se do Maranhão, com quem não mantém
de fato relações sociais, políticas, sociológicas e

8' Reunião Ordinária

SUBCOMISSÃO OOS ESTADOS

(Quarta Reunião de Audiência Pública)

Àsdezessete horas e trinta minutos do dia vinte
e nove de abril de hum mil novecentos e oitenta
e sete, reuniu-se a Subcomissão dos Estados,
sob a presidência do Constituinte Senador Cha
gas Rodrigues. Compareceram os Senhores
Constituintes: Chagas Rodrigues, Presidente; Val
mir Campello, 1° Vice-Presidente; Fernando Go
mes, 2° Vice-Presidente; Siqueira Campos, Rela
tor; José Teixeira,Paulo Roberto, Renato Bernardi,
DaviAlvesSilva,DelBosco Amaral e Carlos Cardi
nal. Havendo número regimental, foi declarada
aberta a reunião. O Constituinte Paulo Roberto
pediu que fosse dispensada a leitura da ata por
ter sido a mesma distribuída a todos os membros.
Colocada em discussão e votação, a Ata foi apro
vada. A Secretária fez a leitura do expediente. O
Senhor Presidente declarou que a reunião tinha
por finalidade a realização de uma audiência pú
blica, e que seria debatido o tema: "A criação
do estado do Maranhão do Sul e a redivisãoterrito
rial do Brasl". Em seguida, o Senhor Presidente
passou a palavra ao representante do Comitê de
Apoio Pró-Criação do Estado do Mal'àhhão do
Sul, Senhor Agostinho Noleto Soares que díscor
reu sobre o tema em debate. O Constituinte Davi
AlvesSilvapediu que fosse convidado a participar
da Mesa o Dr, José Ribamar Fiquene, Prefeito
de Imperatriz e que fosse registrada a presença,
em Plenário, do Constituinte Amaldo Falia de Sá,
de São Paulo; do Dr.NilsonSantes; do Dr.Fernan
do Fírveda, Secretário para Assuntos Políticos da
Prefeitura de Imperatriz - MA; e do Deputado
Estadual do Maranhão Raimundo Cabeludo. Ter
minada a exposição do tema passou-se tIOS deba
tes, tendo interpelado o orador os Constituintes
José Teixeira, Del Bosco Amaral, Fernando Go
mes, Carlos Cardinal e Paulo Roberto, inscritos
em lista especial. O Constitujnte Siqueira Campos
pediu que fosse ouvido também o Prefeito de
Imperatriz Dr. José RibarTÍar Fiquene que discor
reu sobre a necessidade e ímportãncía da criação
do estado do Maranhão do Sul, para um melhor
Constituinte Siqueira Campos usou também da

palavra em apoio às sugestões dos Oradores e
com eles solidarizanda-se. O Senhor Presidente
afirmou estarem registradas as palavras dos Se
nhores expositores, cumprimentou-os e agrade·
cem-lhes a presença. Nada mais havendo a tratar,
às vintehoras e cinco minutos foideclarada encer
rada a reunião, convocando-se outra para o dia
trinta próximo, às dez horas. E, para constar, eu
Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente. - Chagas Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Havendo número regimental e sob a proteção
de Deus, declaro abertos os trabalhos da Subco

. - dos Estados.
~Secretáriaprecederáà leitura de ata refe
rente à última reunião.
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COMISSÃO DA ORGAI'IlZAçAO
DO ESTADO

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Algum
Constituinte quer fazer uso da palavra? Estão to
dos de acordo? Na damais havendo a tratar, sus
pende, asessão, para que haja tempo para que
os Senhores Constituintes analisem o antepro
jeto,. 1111arco urna reunião para amanhã, no mes
mo horárioàs 9h50min, a discussão.

(Intervenção fora do microfone - inaudível)

o SR. PRESlpENTE (Jofran Frejat) - Como
estamos na expectativa da apresentação de inú
meras emendas pelos Srs. Constituintes quenão
pertencem a esta Sbucomissão, rogamos a V.
Ex" que apreentem as suasemendas ornais rapi
damente possível,para queelas possam serena
lísadas com maior cuidado pelo Sr. Relator. A
palevraestá franqueada aos Srs. Constituintes.

Não havendo quem queria fazer uso da palavra,
damos. por encerrada esta sessão, convocando
uma reunião amanhã, às 9h e 30min., para o
início da discussão do relatório e do anteprojeto.

Acolhemos-a proposta intermediária do nobre
Constiluinte Ruben Figueiró, no sentido de exami
narmos artigo por artigo. Mas sugerimos que o
exame seja feito por capítulo de cada uma das
proposições. Assim que encerrarmos o capítulo,
aquele assunto sreá considerado vencido na dis
cussão, e esará resolvdio o problema apra nós.

Agradeço a V. Ex'" pela prê~lÇa.

oSR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) -Indepen
dentemente disso, a partir de hoje aqueles que
j6 tiverem lido o relatório e tenham propostas
a apresentar podem fazê-lo apartir de hoje.

(lntervenção fora do microfone - inaudível)

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra V.EX'

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, nesta hipótese que consta do Regi
mente, iniciaríamos as discussões apartir de ama
nhã. Hoje,teríamos tempo para a análise do traba
lho deiSr. Relatore, a partir de amanhã, na hora
em que V.EX'determinasse, iniciaríamos sua aná
lise, capítulo por capítulo, até segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - No mé
rito, a proposição de V.EX'é perfeitamente perti
nente. Com relação ao prazo, sabe V. Ex' que
no dia 19 encerra-se a discussão. Então, temos
de hoje até o dia 19 para a discussão e apresen
tação de emendas. Se deixarmos para segunda
feira, teremos apenas um dia para discutir e apre
sentar emendeis.

o SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ 
Sr. Presidente, penso que na fase de discussão,
seria lnteressante que a fizéssemos por capítulo.
São seis capítulos. Teremos do dia 19 até parte
do dia 25, tempo suficiente para apreciar todos.
A Mesa poderia, perfeitamente, disciplinar, se o
Plenário concordar, as discussões a partir de se
gunda-feira. Proponho que na segunda-feira, dís
cuternos o primeiro e o segundo capítulos; terça,
quarta, os seguintes, até concluirmos porque, des
ta forma, haveria uma racionalização do nosso
trabalho. É a sugestão que deixo à consideração
de V.Ex"
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históricas que justifiquem persista a junção da
quela área ao Estado, uma região tocantina cha
mada pré-Amazônia maranhense, com a capital
em São Luís do Maranhão.

Realmente, os antecedentes históricos provam
que há mais de dois séculos, já no fim do Século
XVIII, bandeirantes baianos, saindo da Bahia, bus
cavam regiões do Sul do Maranhão para ali insta
lar os seus rebanhos bovinos.

Eu lembraria a saga de Domingos Afonso Ser
tão, o "Mafrense" - para diferenciar do paulista
que fundou o Piauí do nosso ilustre Senador, Pre
sidente desta Subcomissão - e seus colegas que
buscavam a região dos pastos bons, assim cha
mada, no sertão do Maranhão, a fim de instalarem
uma nova colonização que se chamou depois
de Civilização do Boi. A minha terra que já fez
cem anos - Carolina,no sul do Maranhão, festeja
sempre um bandeirante ilustre,Elias Ferreira Bar
ros, da mesma época de Domingos Afonso Ser
tão; Riachão, outro centro cultural do sul do Mara
nhão, tendo Manoel Coelho Parede, um bandei
rante, também um ilustre homem que descobriu
aquela região e ali implantou aquilo que se cha
mou a Civilização do Boi.

Digo isso para mostrar a diferença do surgi
mento da colonização do Maranhão litorâneo,São
Luís do Maranhão, descoberta por franceses e
depois colonizada por portugueses, que teve real
mente um diferenciação muito grande. Em São
Luís,implantou-se uma civilização litorânea ligada
à pátria-mãe, ao além-mar, a Portugal; e o sul
do Maranhão um século depois implantava o seu
deserwoívírnento, a sua colonização, através dos
bandeirantes baianos - as suas entradas, como
eram chamadas - em busca de novos caminhos
para aclimatar os seus rebanhos e escravizar ín
dios: os macamecranos, ou craôs, e outros, índios
que abundavam por ali e eram escravizados por
bandeirante, homens realmente de saga que ex
ploraram aquela região.

Para provar que de fato hã um distanciamento,
uma diferenciação entre São Luís, a Capital, a
baixada maranhense, Maranhão propriamente di
to, e nós do Tocantins - nós do sul do Maranhão,
que não nos consideramos bem maranhenses
- anos depois, ou já hã pouco tempo, três ou
quatro décadas atrás, um outro bandeirante, (se
assim posso dizer),Juscelino Kubitschek, fez um
rasgo pelo centro do Maranhão, através de uma
estrada muito conhecida na época até, alcunhada
de "Estrada de Onça" ou "Estrada da Onça" pelo
célebre Prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, e
implantou uma nova mentalidade.

Foi por essa nova estrada que se redescobriu
Imperatrize baianos outra vez, mineiros, goianos,
gente do Sul, todos procuravam aquela região,
porque ali começava a Amazônia, era a pré-Ama
zônia maranhense, o fim dos contrafortes do Pla
nalto Central do Brasile o inícioda pré-Amazônia,
a boca da Mata. Iúk hoje chamamos Imperatriz
de "O Portal da Amazônia", porque é ali que nas
ce, de fato, a Amazônia.

E essas levas de correntes migratórias desen
volveram de tal modo Imperatrizque, aquela que
era uma pequenina cidade do sul do Maranhão,
transformou-se numa das cidades que mais cres
cem e se desenvolvem hoje em todo o Brasil.
Com uma população de 350 mil habitantes 
o município, sendo mais de 200 mil habitantes
na cidades, no centro urbano -Imperatriz é uma

metrópole e se desenvolve muito, bastante. Foi
a partir da Belém-Brasília, nos fins da década
de 50, portanto, que começou um novo desenvol
vimento para Imperatriz.

Outra cidade, Açailândia,que fica a 70 quilôme
tros de Imperatriz,também demonstra o mesmo
índice de crescimento, se não maior do que Impe
ratriz hoje em dia. E é uma nova esperança do
nosso novo Estado, porque ali se implanta Um
pólo industrial no Projeto Carajás, com um pólo
siderúrgico e já sete projetos aprovados no consi
der, conselho vinculado ao Ministérioda Indústria
e do Comércio, projetos referentes a ferro-gusa
e ferromanganês. Um pólo do Estado dos mais
promissores do Norte do Brasil está ali, em Açai
Iândia. Foi outra etapa do desenvolvimento da
quela região.

Lembraria mais ainda, só para conferir um pou
co mais de autenticidade histórica a essa nossa
pretensão antiga, que outra região também sofreu
um processo recente de desenvolvimento acele
rado: é a região de Balsas, terra do nosso ex-Go
vemador Luiz Rocha, que chefiou o Estado até
há poucos dias. Balsas foi redescoberta por gaú
chos agora; em vez de baianos, agora os gaúchos
lá de Alegretechegaram em Balsas e descobriram
terras férteis e baratas naquela região e implan
taram ali uma agricuItura muito modema, meca
nizada, que já produz centenas de milhares de
toneladas de arroz e soja, uma soja c1imatizada
para os terrenos tropicais, que faz de Balsas e
municípios vizinhos, todos incluídos no projeto
do Maranhão do Sul, uma das regiões de maior
produção agrícola em todo o Maranhão e em
todo o Norte do Brasil.

Então, o tripé de desenvolvimento do Maranhão
do Sul estaria ai montado em Imperatriz, Açai
lândia e Balsas, porque todas essas três cidades
sofreram um processo antigo de desenvolvimen
to, através da colonização dos baianos que ali
chegavam. Até hoje, nobre Constituinte da Bahia
- ou do Estado de Santa Cruz - chamamos
as pessoas interioranas naquela região de baia
nos; uma tradição antiga talvez - talvez não 
com certeza fundamentada nessa origem baiana
da colonização do sul do Maranhão. São os baia
nos que moram até hoje - famíliasantigas, tradi
cionais - no interior do Estado, no sul do Mara
nhão.

Eu queria afirmar aos nobres Constituintes, en
tão, que existe uma idéia, que não é nova, não
surgiu hoje, há um desejo antigo respaldado nes
sa formação histórica pioneira de 200 anos e,
mais recentemente, na saga das colônias, das
levas de correntes migratórias que chegavam do
Sul, do Nordeste, do Leste e do extremo-SuI do
Pais para desenvolver aquela região de Imperatriz.
Hoje, realmente, ela é uma cidade de aspecto
cosmopolita e tem uma indústria bem desenvol
vida, como quero afirmar adiante. E Açailândia,
um ex-distrito, município dos mais importantes
do Maranhão, está acolhendo um pólo industrial
siderúrgico dos mais promissores do Brasil.

Para a formação geopolítica dessa área, o Esta
do do Maranhão do Sul, n6s queremos desmem
brar - permita-me o Constituinte DaviAlvesSilva
fazer até um acréscimo ao seu projeto - uma
área de cerca de 120 mil quilômetros quadrados,
representando 20 municípios do sul do Maranhão.
Seria o quinto Estado do Nordeste em extensão,
superado apenas pela Bahia, pelo Maranhão (o

que sobrar dele), pelo Piauí e pelo Ceará; seria
maior que Pernambuco (que é um grande Estado,
tem 98 quilômetros quadrados) maior que
Paraíba, Afagoas e Sergipe juntos, ou seja, o quin
to maior Estado do Nordeste, se ao ser criado
ficar incorporado ao Nordeste - Subcomissão
dos Municípios e Regiões o professor constitu
cionalista Paulo Lobo Saraiva lembrando que as
nossas regiões geoeconômicas são mal divididas,
que o Maranhão, que é meio-norte, poderia estar
no Nordeste, e tanta coisa assim.

Eu acho até que, quem sabe, amanhã uma
nova região geoeconômica seria criada, se e
quanto for criado o Estado de Tocantins - que
tem aqui como baluarte o nobre Constituinte Si
queira Campos - e junto com Goiás e o Mara
nhão do Sul formaria o BrasilCentral,uma região
geoeconômica perfeitamente definida, que não
seria Nordeste nem Norte, seria meio-Norte, uma
região de transição entre o Norte e o Nordeste,
e ficaria perfeitamente bem enquadrado, se me
permite antecipar aquilo que deve ser objeto de
lei ordinária, em uma nova região geoeconômica
- esse Estado, o quinto maior Estado do Nor
deste.

O Maranhão tem atualmente 328.663 quilôme
tros quadrados. Teríamos um terço dessa área
e ele ainda ficaria,o Maranhão, um grande Estado.
Essa área de 120 mil quilômetros quadrados, al
guém já alegou que ela é muito pequena para
se criar um novo Estado. No entanto, repito, seria
maior que Pernambuco, maior que a maioria dos
Estados do Nordeste, maior que a maioria dos
Estados do Brasil. Não seria, assim, tão pequeno
que não desse para aproveitar os recursos natu
rais, permanentes ou renováveis, nem tão grande
que fosse inadministrável, como o é o Maranhão
de hoje.

Nossos municípios do sul do Maranhão ficam
a mais de 1.000 quilômetros da capital, São Luis;
portanto, toma-se impossível administrar muni
cípiosassim tão distantes. São vinteos municípios
que queremos desmembrar, já foi dito aqui, o
projeto fala o nome deles; a capital seria Impe
ratriz,eu já dizia,uma cidade de 200 mil habitan
tes, que ganhou notoriedade com problemas co
mo o do Bico do Papagaio. Há questões sociais
bem complicadas por lá. Não nos consideráva
mos Bico do Papagaio, mas a imprensa do Sul
vem chamando Imperatriz de capital do Bico do
Papagaio. Achamos Bico do Papagaio apenas o
norte de Goiásque vai integrar o Estado do projeto
do Constituinte Siqueira Campos; aquela CUNa
faz o Tocantins e o Araguaia formando um bico
que lembra um bico de papagaio - não sei se
tem muita semelhança.

Mas é a nossa região que realmente polariza
o desenvolvimento naquela área toda, o norte de
Goiás, o extremo norte de Goiás, o Bico do Papa
gaio, o sul do Pará e o sul do Maranhão. É de
fato para Imperatrizque se dirigem todas as pese
soas' que moram em volta, em busca do centro,
comercial, do centro médico, do centro cuItural
e de ensino que serve a toda aquela região. Impe
ratriz possui já uma estrutura mínima - pode
ser mínima, mas é uma estrutura.

Hápouco, vimos o Prefeitode Imperatrizassinar
convênio,ligado ao Govemo Federal e ao Grande
Projeto Carajás, para a firma Odebrecht - que
está instalada em Imperatriz - implantar mais
de 60 quilômetros de asfalto na cidade e construir
uma estrada de rodagem, chamada Estrada dà
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Produçêo, que liga a região produtora de arroz.
E há outras obras em Imperatriz que dão condi
ções de se implantar ali uma sede de governo.

As cidades principais, já falei, seriam: Açailân
dia, Balsas, Carolína, Grajaú, Porto Franco, cida
des que já têm um desenvolvimento bem iniciado
e acelerado e que têm formação bastante para
desempenhar o seu papel no novo Estado.

População e eleitores do novo Estado: eu falava
da Civilização do Boi, da colonização via baianos
nos séculos XVIU e XIX; lembrava, também, as
sagas das correntes migratórias que chegaram
em Imperatriz há três décadas. Foi dai que come-,
çou o crescimento vertiginoso da população. Há
uma espêcíe de explosão, houve e ainda há, mas
houve, principalmente na década passada, uma
espécie de explosão demográfica naquela região.

Imperatriz surgiu de uma cidade pequena, foi
chamada no passado de "A Sibéria Maranhense",
porque era para lá que os governadores manda
vam os políticos em desgraça para com o Poder.
Hoje é uma cidade de 200 mil habitantes na sede
- um pouco mais de 200 mil, segundo os dados
do IBGE, que estima a população em 256.292
habitantes; mais a Sucam, serviço do Governo
Federal, do Ministério da Saúde, que visita casa
por CEI5a toda a região, calcula a população em
343.611 habitantes. O número de eleitores é
93.140, o que, segundo um dado multiplicador
que nos forneceram de 3,33, autoriza-nos a ver
uma população de 310.156 habitantes em Impe
ratriz.

Para o Estado todo, o IBGE, no censo demo
gráfico de 198:5,cita uma população de 711.353
habitantes para os vinte municípios do sul do Ma
ranhão; pelo número de eleitores, que são
261.037, teremos 869.253 habitantes. A Sucam
nos fornece uma população de 832.892 habitan
tes, dados de janeiro de 1987.

Para reforçar mais a nossa convicção de que
o Estado do Maranhão do Sul é viável, faria tam
bém ligeiramente alguns retrospectos sobre a
economia daquela região. É dito e sabido que
nenhum estado poderá ser criadose não se provar
que terá viabilidade econômica, que poderá man
ter-se por seus próprios recursos.

Forneço mais adiante um quadro demonstra
tivo da receita de todos os munidpios da região
- receita municipal e federal- que nos dá uma
previsão para este ano de 1987 (impostos, tribu
tos, 10'\ IPVA, ITBI e taxas), fornecida pela Dire
toria Regional da Fazenda de Imperatriz e de Bol
sas, de arrecadação de ez$ 742.653.679,00, com
um índice de crescimento de aproximadamente
180% em relação ao ano passado, que foi de
Cz$ 268.233.000,00. Q.lase um bilhão de cruza
dos serão arrecadados pelo Estado do Maranhão
nos vinte municípios que vão integrar o Maranhão
do Sul.

O Constituinte José Teixeira, que conhece mui
to bem as finanças do Maranhão, talvez pudesse
confirmar esses. dados que quero fornecer à con
sideração da Subcomissão, entregues pela Dire
toria Regional da Fazenda de Imperatriz e de Bal
sas-quase um bilhão e 742 milhões de cruzados
a previsão de arrecadação da receita estadual na
quela região.

A recelta federal arrecadadora local- a agên
cia passou agDlra à condição de delegacia regio
nal, abrangendo 21 municípios - teve um au
mento de ano para ano: do ano passado para

este ano de 1986/1987, foi de425% o aumento
de arrecadação ou seja, sobre a arrecadação de
88 milhões de cruzados pretende-se obter em
1987 quatrocentos e sessenta e três milhões de
cruzados, um crescimento de 425% ao ano, por
que foi criada uma delegacia e a Receita Federal
se instalou melhor para cobrar os impostos de
nível federal.

A economia da região está baseada nos setores
primário, secundário e terciário. Como disse, a
colonização se deu depois dos ciclos todos que
envolveram aquela região. Eu diria até que são
quatro os ciclos econômicos, perfeitamente defi
nidos, naquela região de Imperatriz e sul do Mara
nhão: primeiro o ciclo do boi, antigo, colonizador,
histórico; depois, mais recente, o ciclo do arroz.
Imperatriz, por ser pré-Amazônia, por ter matas
disponíveis, recebeu levas, contingentes mesmo
de correntes migratórias que ali implantaram as
suas lavouras de arroz, principalmente nordes
tinos - baianos, mineiros, gente de outros Esta
dos desenvoMdos; implantaram fazendas de ga
do, introduziram lá grandes pastagens de capim
colonião e criavam o seu gado.

Os nordestinos derrubavam as matas e planta
vam arroz: foi o ciclo do arroz. Os mais antigos
naquela região lembram que se secava arroz nas
ruas da cidade - como se faz hoje, por falta
de armazéns e silos, no Sul do Pais. Havia abun
dância de arroz. Foi o ciclo do arroz que fez a
cidade crescer muito, partindo de uma população
de 3 mil para 200 mil habitantes em duas décadas
apenas.

Depois do ciclo do arroz, tivemos o ciclo da
madeira, aproveitamento industrial das madeiras
de lei: o ipê, o cedro, etc. Hoje, segundo o IBGE.
Há 247 indústrias madeireiras e similares em Im
peratriz - indústrias de grande porte que têm
mil empregados, indústrias de médio porte e pe
quenas indústrias, que fazem a riqueza daquela
região com o chamado ciclo da medeira. Aprodu
ção é enorme e faz com que se tenha esperança
de que até daqui a 10 anos a madeira daquela
região poderá, ainda, manter em níveis elevados
a arrecadação, a riqueza e o nível de emprego
de Imperatriz e da região. Mas já almejamos e
vemos com muita alegria e otimismo um outro
ciclo econômico naquela região: o ciclo do ferro
- esse a que me referi há pouco. Por dentro
do Maranhão do Sul, o futuro estado, passa uma
ferrovia que em mais de 200 quilômetros percor
reu o Estado: a Ferrovia do Projeto Grande Cara
jás,ligando a Província mineral de Carajás ao por
to de São Luis.

Ali, em Açailândia, já sete projetos industriais
siderúrgicos começam a se implantar, numa
grande bateria de fomos de carvão vegetal, por
que a cobertura vegetal é convertida em carvão
e esse carvão, pelo processo químico, é transfor
mado em ferro-gusa com o minério que vem
de Carajás. Sete indústrias já se instalam, algumas
delas para funcionarem este ano ainda. Espera-se
que haja ali milhares de empregos, dados a meta
lúrgicos que poderão trabalhar nessas usinas.

Lereipara V.Ex-s. um pequeno tópico de relató
rio, feito ainda este ano, a respeito de Açailândia:
Relatório de mão-de-obra Industrial do Município
de Açailândia, do Senai. Dizo seguinte, na página
11: "A implantação de usina de ferro-gusa, que
já conta com sete áreas adquiridas pelas empre
sas interessadas no Distrito Histórico de Piquiá
e cinco projetos aprovados pelo Programa Grande

Carajás, pela Secretária de Planejamento da Presi
dência da República e pelo Consider - Conselho
de não-Ferrosos em siderurgia, do Ministério da
Indústria e do Comércio - com capacidade no
minal de produção em tomo de 420 mil tonela
das-ano de gusa, ao lado da existência de uma
oficina para manutenção e reparo da via férrea
da Companhia Vale do Rio Doce, abre a perspec
tiva de se transformar a região no principal centro
industrial do interior do Maranhão."

Então, esse é o quarto cicIo que vem trazendo
àquela região grande desenvoMmento, que faz
com que possamos almejar com mais segurança
a transformação daquela região em um novo esta
do.

Energia: para pensarmos em desenvolvimento
temos que falar em energia. Somos vizinhos da
Usina Hidrelétrica de Tucurui, que produz já al
guns milhões ou um milhão de quilowatts de ener
gia e vai produzir muito mais; com a ampliação,
chegará a 9 milhões de quilowatts. É a segunda
maior usina do País, depois de ltaipu: o potencial
dos rios Tocantins e Araguaia implica a constru
ção de duas outras usinas, como se sabe: a de
Santa Isabel e a de Carolina, vizinhas da terra
do Constituinte Siqueira Campos, que dariam um
potencial extraordinário, também, para o desen
volvimento daquela região.

Agricultura e pecuária: somos um dos maiores
produtores de arroz da região. Em Balsas, devido
aos gaúchos, existe agricultura moderna naquela
região; Imperatriz e região já dispõem de um mi
lhão e trinta mil bois (é a produção pecuária da
quela região). A produção de arroz é de 338.000
toneladas, só na região de Imperatriz, sem incluir
o milho, a soja, etc. Creio que mais de 500 mil
toneladas de grãos são produzidas naquela área.
Então, espera-se que em pouco tempo, principal
mente depois da criação e construção da ferrovia
que liga o Norte ao Sul, a chamada Ferrovia do
Grão...hoje, tive o desprazer de ouvir aqui alguém
dizer - um dos nobres Deputados ou um Sena
dor, não sei, um Constituinte - que era um des
perdício de recursos construir-se uma estrada de
2 ou 3 bilhões ele falou em 6 bilhões, mas sabe
mos que o projeto custaria 2 bilhões e meio de
dólares, ligando o Sul ao Norte.

Acho que nós, que defendemos a integração
do Brasil - Norte ao Sul, Nordeste com o Sul
- não podemos lamentar que se construa estra
da de tamanha envergadura e necessidade para
o desenvolvimento do Brasil. Nós do Maranhão
do Sul vemos com a maior alegria a construção
dessa estrada de ferro, porque nos proporcianaria
condições de superar as dificuldades de trans
porte e comercialização dos nossos grãos produ
zidos naquela região.

Temos além disso, uma boa ligação rodoviária
com todas as partes do Brasil, através de rodovias
federais como a BR-OI0, Belém-Brasília; a
BR-222, que liga Itaqui ao Nordeste, Piauí; a
BR-226, que liga Porto Franco a Teresina e a
todo o Nordeste, até Patos; a BR-230, que liga
Carolina a Floriano, e outras estradas estaduais
e municipais que nos dão uma cobertura de ma
lha rodoviária perfeitamente necessária para po
dermos falar no bom desenvolvimento daquela
região.

Ferrovias, já falei. É a região sul-maranhense
também servida de linhas aéreas, temos vôos diá
rios norte-sul da Varig-Cruzeiroe de uma empresa
regional do Brasil Central, a Votec, e um aeroporto



44 Sexta-feira 19 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NAQONAL CONSmUNTE (Suplemento) Junho de 1987

de proporções adequadas de terceira categoria,
já caminhando para a segunda categoria. Meios
de comunicação, esses também não nos faltam.
Temos bons meios de comunicação: radiodifu
são, televisão já com dois canais próprios, a TV
Mirante do Grupo Fernando Sarney e uma outra
TV que se instalou em Imperatriz, de um outro
grupo empresarial; duas rádios, três com a de
Balsas. Temos todos os meios de comunicação
com o mundo civilizado,com o nosso Brasil mais
integrado.

Gostaria de falar de recursos humanos, mas
o tempo não me vai permitir. Temos recursos
humanos bastante para nos tomarmos uma nova
Unidade federativa.

Aspectos sociais, culturais e políticos estão des
critos aqui em nosso trabalho, não dá para dívul
gar também, mas podemos ver posteriormente
na leitura desse documento que é possível organi
zarmos qualquer coisa nesse sentido naquela re
gião, porque temos também já uma boa organi
zação social e política, temos participação política
em todo o Maranhão do Sul.

É uma exposição sucinta desse perfil que faço
questão e tenho a honra de passar ao nobre Presi
dente da Subcomissão e ao Relator, Constituinte
Siqueira Campos. Peço antecipadas desculpas,
porque a marcação desta audiência hoje nos fez
correr com o projeto e a secretária cometeu al
guns deslizes datilográficos que peço relevem 
devido à pressa. Posteriormente, faremos um tra
balho melhor e o entregaremos à Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVESSILVA
Sr. Presidente, como não chegaram os outros
convidados e o Sr. Agostinho Noleto Soares ainda
não concluiu a explanação do seu projeto, gosta
ria que V.Ex' lhe cedesse o tempo de outro. Houve
uma conversa aqui de que as outras exposições
ficariam para amanhã e eu adiantei aos outros
dois convidados que provavelmente eles seriam
ouvidos amanhã, e não hoje. Acho que foi este
o motivo de terem saído, não voltando mais aqui.
O Sr. Agostinho Noleto Soares poderia usar mais
um pouco do tempo e fazer o esclarecimento
até entrarmos nos debates, porque me parece
que não concluiu o seu pensamento.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pergunto: o Sr. Agostinho Noleto Soares, que
acaba de nos brindar aqui com uma brilhante
e fundamentada exposição, seria o único expo
sitor?

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVESSILVA
Nesse caso seria, porque os outros dois ...Chegou
o Prefeito de Imperatriz, que gostaria que V. Ex"
convidasse para tomar assento à mesa. Ele é o
comandante-chefe da região tocantina. Chegou
também o representante do Prefeito Wanderley
Ferraz e eu tinha comunicado a todos que ne
nhum dos dois havia chegado. Mas acredito que,
até por uma questão de linha de raciocínio, meu
amigo, Constituinte Fernando Gomes, poderia
conceder o seu tempo ao Dr. Agostinho Noleto
Soares, para que ele completasse essa linha tão
brilhante de raciocínio que vai ilustrar muito o
projeto do Estado do Maranhão do Sul.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Se S. S' quiser mais alguns minutos para con
cluir, pode continuar com a palavra.

O SR.AGOSTINHO NOI..ETOSOARES-Será
um prazer.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V.Ex"continua com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVESSILVA
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' convidasse o
Prefeito de Imperatriz para participar da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tenho a satisfação de convidar o ilustre prefeito
para nos honrar, integrando a Mesa.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, encontra-se também no recinto da
Subcomissão o Deputado Estadual Raymundo
Cabeludo, que é um dos representantes, na As
sembléia Legislativa do Estado, da região tocan
tina, que se pretende sejá transformada em Es
tado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
É uma satisfação registrar a presença também
do nobre Deputado Raymundo Cabeludo. Peço
que V.Ex" se considere como integrante de nossa
Mesa.

O nosso expositor Agostinho Noleto Soares
continua com a palavra para concluir as suas con
siderações.

O SR.AGOSTINHONOLETO SOARES -Mui
to obrigado.

Eu gostaria, para concluir estas considerações
- se possível, se houver tempo e o Regimento
permitir, pois um debate seria até mais proveitoso,
não sei se seria possível isto - reafirmar aquelas
condições que preexistem na região e que nos
garantem pleitear essa separação, essa emanci
pação política do Maranhão, criando o Maranhão
do Sul.

Reafirmo, a idéia não é nova, é antiga, está
enraizada no povo. Há uma sensação generalizada
de que é preciso mudarmos um pouco, é preciso
nos separarmos do Maranhão para retomarmos
nosso desenvoMmento; que temos antecedentes
históricos profundos de mais de dois séculos; que
depois haverá uma retomada do desenvolvimen
to, uma redescoberta do Maranhão com as cor
rentes migratórias de todo o Brasil para o Mara
nhão do Sul.

E a economia é forte na região, gera emprego,
gera impostos, arrecada bastante e poderá man
ter-se sozinha a região, principalmente, depois da
criação do novo Estado e que puder ter uma
administração arrecadadora mais dinâmica, em
nlvel de Estado e em nível federal, para que se
possa alcançar marcas superiores a esta que aca
bei de dar aqui, colhidas na Receita-Estadual e
Federal.

Diria também que temos recursos humanos
disponíveis, temos uma boa malha rodoviária, te
mos a integração do Maranhão do Sul com o
Nordeste, com o Sul, com o Norte, com o Porto
de ltaqui, com a Transamazônica, sempre por
estradas federais, a maioria delas asfaltadas; Já
são 850km de estradas asfaltadas no Maranhão
do Sul; temos 1.100 km de estradas federais e
estaduais implantadas e aguardando o asfalta
mento, o que nos daria a integração de todos
os municípios atuais e os futuros municípios com
a capital por via asfáltica, o que poucos Estados
possuem.

As ferrovias que lá existem, a Ferrovia de Cara
jás, o corredor de exportação para São Luís, ltaqui

e Ponta da Madeira nos dão condições de desen
volvimento propícias. E a nova estrada que cortará
o Maranhão do Sul, cortará o futuro Estado de
Tocantins e chegará até Anápolis e Brasília, tam
bém nos propiciará grande possibilidade de de
senvolvimento, produzindo mais, porque teremos
agora como transportar a baixo custo a nossa
produção de grãos, além de outros produtos, até
os recursos minerais que existem na região e in
dústrias de madeiras e outras que lá operam.

Falávamos dos meios de comunicação, que
já são abundantes e nos integram com todo o
mundo civilizado.E quero destacar, porque acho
importante, que nesses recursos humanos nós
também de certo estamos preparados. A nossa
formação humanística, nobre Presidente, é real
mente tradicional. Cidades antigas do Maranhão
do Sul como Carolina - minha terra, que sempre
faço questão de lembrar - Balsas, Grajaú, lmpe
ratriz e Porto Franco tiveram sempre um processo
educativo dos mais elogiáveis e humanísticos.

Eu queria lembrar aqui - está no documento
que apresentei a V. Exo5 - que lá na cidade de
Balsas (para citar apenas um episódio) há um
velho professor, Joca Rego, que se orgulha muito
de ter eqtre seus ex-alunos deputados, ex-gover
nadores, profissionais liberais de todos os níveis
e classes (advogados, médicos, engenheiros) ge
nerais, e agora se orgulha muito mais, porque
o atual Presidente da República também foi seu
aluno. O Presidente José Sarney foi seu aluno
no Educandário Coelho Neto, da cidade de Bal
sas. Então, é uma cidade que tem tradição, uma
região que tem tradição de ensino, de cultura
e de desenvolvimento.

E perguntariam: criado o novo Estado, haverá
dirigentes políticos para administrá-lo? Temos
duas universidades de Imperatriz, a federal do Ma
ranhão e a estadual, com seus campus avança
dos já em Imperatriz, com sete cursos, me parece.
Permita-me o Professor Dr. Fiquente, que é o
Prefeito, parece que ,ele f~z alguma retificação,
porque achou que eu havia colocado cursos de
menos. A Universidade do Maranhão tem os cur
sos de Direito, Pedagogia e Supervisão Escolar,
e a Universidade Estadual do Maranhão os cursos
de Ciências, Estudos Sociais, Letras, Química e
Matemática. Ele falou em mais um curso, pare
ce-me.

O SR. JOSÉ DE RIBAMAR FIOOENE - Lícen
ciatura plena: Português e Inglês, na área de le
tras; na área de Estudos Sociais, História e Geo
grafia; na área de Ciências, Matemática, Física,
Química e Biologia, preparando já o professor
universitário.

O SR. AGOSTINHO NOLETO SOARES-Mui
to obrigado, Prefeito Fiquene. Essas duas univer
sidades seriam o embrião da nova Universidade
do Maranhão do Sul, que tem tradições de cultura,
de ensino, e teria agora a sua universidade. Quem
sabe já temos aqui à frente o futuro reitor dessa
universidade, sua universidade, já que foi reitor
da Universidade Estadual do Maranhão há alguns
anos?

Quanto ao ensino público e privado - também
peço a confirmação do Prefeito Fiquene - só
Imperatriz possui 50 mil alunos no curso funda
mentai de 1° grau. Temos várias escolas de 2°
grau, não sei o quanto chega a universo de matri
culados no Maranhão do sul, mas será de algumas
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centenas de milhares de alunos nessa região toda
ou dezenas de:milhares, acima de 100 mil alunos
matriculados nos diversos cursos fundamentais
de 10 e 2" grau em todos os vinte municípios.

Aorganização política Está presente um depu
tado da regiãc), há mais três. São quatro deputa
dos estaduais e três constituintes deputadas fede
rais; além do Constituinte DeputadoJosé Teixeira,
do Constituinte Senador Edison Lobão, que tam
bém são votados naquela região. Temos três de
putados federais eleitos lá mesmo: os Consti
tuintes DaviAlvessOva, Onofre Corrêa e Francisco
Coelho, todos do sul do Maranhão. Também há
outros constituintes deputados que fazem suas
carreiras políticas naquela área.

Ternos, portanto, uma elite política pronta para
assumir a liderança administrativa e política do
novo Estado do Maranhão do Sul. Não haverá
problemas. E eu acrescentaria ainda que a região
possui um gr,ande contingente de empresários
do SuII do Pais, goianos, mineiros, paulistas, catari
nenses e gaúchos, que estão em Imperatrizdesen
volvendo as suas indústrias e que poderiam ser
aproveitados na administração do novo Estado.

Não vejo difkuldade também quanto aos recur
sos. E reafirmo, a região tem recursos humanos,
tem recursos econômicos, tem recursos culturais,
tem antencedentes históricos que nos garantem,
nos apontam para a criação do Maranhão da Sul.

Era isso o que eu queria dizer a V. Ex'" nobre
Presidente, Relator Siqueira Campos e nobres
Constituintes da Subcomissão dos Estados: esta
mos preparados para acolher o novo Estado do
Maranhão do Sul. É uma grande idéia e uma
grande aspíraçêo do povo daquela região, que
vem reclamendo, há muito tempo, do abandono
por parte das administrações estaduais que pas
sam pelo Maranhão.

Queremos, agora, ser senhores do nosso pró
prio destino, regular as nossas necessidades, con
forme a nossa vocação, inclinação e vontade 
vontade de servirao povo, de preparar o progresso
e o desenvolvimento daquela região, que tem a
vocação aberta para isso. Muito obrigado.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex"tem a palavra.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, por conhecer a mecânica como V.
Ex' conduz os trabalhos, e sabendo ser o Dr,Agos
tinho I'foleto Soares o único orador...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Não será o único. Vamos ter o prazer de ouvir
também outros, expositores.

O sa CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Eu
me confundi. Mesmo assim, Sr. Presidente, conti
nuo com minha questão de ordem, dizendo o
seguinte: infelizmente, por questão de compro
misso médico inadiável, não poderei participar
dos debates que se seguirão às exposições. Entre
tanto, gostaria de deixar registrado alguns dados
coletaclos da minha própria vivência em relação
à área que se pretende tornar independente como
Estado, e pediria permissão aos demais exposi
tores e a concordância de V.Ex" para que pudesse
prestar um depoimento a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pois não, V.Ex"tem a palavra.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Devo recordar aos companheiros e dizer aos
que não sabem que no periodo do governo passa
do tive a oportunidade de ocupar, sucessivamen
te, a Secretaria do Planejamento, a Secretaria da
Fazenda e a Chefia da Casa Civil do Governo
do Estado. Sobre esses três aspectos pude formar
uma idéia muito prática, muito objetiva, muito
direta e, sobretudo, muito clara da região tocan
tina, da região em que se pretende implantar o
Estado do Maranhão do Sul. Posteriormente, rnilí
tei na área como político e como candidato a
Deputado Federal. E sobre esses quatro aspectos,
Sr. Presidente, que eu gostaria de dar um depoi
mento.

Como Secretário do Planejamento, pude obser
var que aquela região é dinâmica em si, com
identidade própria, com uma corrente de pensa
mento e com aspirações muito bem identificadas.
E diriamais, essa visão que pude coletar da região
tocantina é uma visão que o próprio Governo
Federal também formou quando mandou ali pro
ceder a um estudo que denomiou de Prodiat,
- Programa de Desenvolvimento Integrado do

Araguia-Tocantis.
Através desse estudo feito pelo Ministério do

Interior, pela coordenação específica do Prodiat,
identificaram-se as reais potencialidades da re
gião, a vocação da região basicamente para a
agricultura, para a pecuária, mas também para
a industrializaçãb, como efetivamente está ocor
rendo. De sorte que o Governo Federal, ele pró
prio, pôde montar uma rede de informações mui
to objetivas - e muito atualizada também - a
respeito da região. O próprio Governo Federal,
como diziao expositor agora há pouco, identifica
aquela região como uma região de identidade
própria.

Eu, como ex-Secretário do Planejamento, po
deria concluir dando a minha visão sintética a
V. Ex', da seguinte forma: a região tocantina é
uma no que diz respeito ao Maranhão. A região
tocantina se identifica pelo seu alto dinamismo
político,social e empresarial - portanto, de negó
cios. E a visão sintética que eu poderia dar a
V. Ex', como ex-Secretário do Planejamento, é
de que sevislumbra para aquela região, em futuro
muito próximo, uma 'onda bastante grande de
progresso. J

Eu diria mais, a região tocantina está sob a
ameaça de atropelár valores culturais, valores so
ciais, vaIares políticos. Daí por que diria ser neces
sário que aquela região fortaleça o seu esquema
organizacional sob todos os aspectos, para que
possa resistir à imensa, à grande, à avassaIadora
onda de progresso que se está abatendo sobre
aquela região. Felizmente.

Como Secretário da Fazenda pude constatar,
mais objetivamente, aquela visão que adquiri co
mo Secretário do Planejamento - a vitalidade
empresarial. Eu próprio, como Secretário do Pla
nejamento, fui diversas vezes a Imperatriz, rece
bendo apoio do nosso Prefeito Figuene, que foi
sempre um entusiasta da região, um grande cola
borador de todas as boas ações que se dirigem
para a região tocantina. Junto com ele, tive diver
sas reuniões com os empresários, empresários
que têm um modo típico de proceder, que têm
preocupações específicas e que não se carate
rizamcom outras regiões do Estado.

Devo confessar que, por diversas vezes, senti
a grande dificuldade de se administrar a região
tocantina, a partir de São Luis. É, na verdade,
complexo. Asestradas que ligam São Luisa impe
ratriz não são bem conservadas. Durante parte
do ano, geram dificuldades de tráfego, mas, sobre
tudo, a distância é muito esmorecedora. São qua
se 700 Km por via terrestre pela estrada mais
curta, e há uma outra estrada onde a distância
atinge 1.000 Km. E isto coloca uma série de difi
culdades.

·É bem verdade que há comunicação telefônica
e que o executivo público, principalmente o do
Estado, é o meio de transporte mais conveniente.
E vejam V. Ex, é o pequeno avião, o bimotor de
fabricação nacional, como usávamos no Governo
do Estado, que nos socorre. Mas isso para os
executivos. Mas os níveis menores, de coorde
nação, de acompanhamento e de supervisão pa
decem muitíssimo, como diversas vezes pude
acompanhar com o Chefe da Casa Civil, a quem
me referirei logo mais. Certas supervisões que
devem ser feitas sofrem dificuldades bastantes
grandes. Foi o caso, por exemplo, da supervisão
em que teve que ser feito um estudo sobre a
estrada que liga o Município de Montes Altos a
Imperatriz. Tivemos dificulades, porque as estra
das estavam com dificuldade de acesso naquela
ocasião.

Como Secretário da Fazenda pude ver a vitali
dade da área. Dalivem um bom volume da arreca
dação, dos tributos estaduais daquela região. De
ve dizer até mais e registrar na Casa que, diversas
vezes, recebi severas reclamações do prefeito, que
está presente, e dos empresários locais a respeito
da aplicação dos tributos arrecadados na própria
região. Reclamações que nem sempre eram fun
dadas, nem sempre correspondiam à realidade,
mas dizem do sentimento, sobretudo - é essa
a conclusão que devemos tirar- que tem o povo
tocantino em relação aos tributos que paga ao
Govemo do Estado.

Como ex-Chefe da Casa CM!, devo dar o se
guinte testemunho V.Ex': o Governo do Estado
preocupou-se bastante com a questãoda região
tocantina, com a administração da região tocan
tina. Tanto assim que, a certa altura, o Governador
decidiu criar uma subchefia específica para a re·
gião tocantina e, mais tarde, até mesmo uma Se
cretaria de Estado específico para a coordenação
dos assuntos da região tocantina.

Ora, há uma declaração patente de que o Go
verno entende que os negócios daquela região
são complexos, que os negócios daquela região
merecem uma coordenação específica. Se a partir
da própria capital, por via de conseqüência, deve
mos concordar que se essa coordenação fosse
feita no próprio local, claro, seria muito mais efi
caz.

Por último, Sr. Presidente, Srs. Constituintes e
visitantes, quero dar o meu testemunho como
político. Percorri toda a região tocantina. Todos
esses municípios aqui citados, conheço-os pes
soalmente. Não fuivotado em todos, mas conhe
ço-os todos pessoalmente. Em todos pude sentir
no povo, nos dirigentes, nos empresários uma
grande expectativa quanto à criação de uma re
gião independente em relação ao Estado do Mara
nhão atual. Se junto com parte do Pará e de Goiás,
ou se apenas uma parte do Maranhão, é um deta
lhe, parece-me, no conjunto das preocupações
do povo daquela região.
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Tantas vezes ouvi o povo falar a respeito desse
tema e vi platéias silenciarem para melhor pode
rem captar a idéia do orador a respeito da inde
pendência daquela região, posso e quero teste
munhar a esta subcomissão, sem pesquisa cientí
fica alguma, mas como militante políticodaquela
região, que isso na verdade corresponde a uma
grande ansiedade do povo daquela região.

Sr. Presidente, Sr. Relator,companheiros Cons
tituintes, era esse o depoimento que queria dar
à subcomissão, subsidiando a bela exposição. fei
ta pelo nosso companheiro Agostinho Noleto
Soares.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Consti
tuinte José Teixeira,V.Ex'me concede um apar
te?

O SR.CONSTIT(J)NTEJOSÉTEIXEIRA- Pois
não.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor é quem se dirige a V. Ex"O eminente colega
tem muito conhecimento sobre o Estado do Ma
ranhão e revela um domínio completo da reali
dade da área. Eu me atreveria a perguntar se
V. Ex' se lembra, por acaso, das rendas.

Vamos tomar por base o ano de 1986. O muni
cípio da capital teria uma renda igual ou maior
à do município de Imperatriz? Haveriauma dife
rença muito grande? E a favorde qual dos municí
pios? Não sei se V.Ex' ainda se recorda, porque
sei que é um dado que já não está muito presente
nos estudos que poderia ter feito no tempo da
sua administração como Secretário da Fazenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - O
companheiro Siqueira Campos, estudioso do te
ma de criação de novos Estados, como no caso
de Goiás, sabe muito bem que parece ser parte
da Históriado Brasil,especialmente do Nordeste,
que as capitais sejam áreas privilegiadasda admi
nistração estadual. Os investimentos públicos diri
gem-se prioritariamente para a capital.

Agora, há pouco, conversando com o nosso
Deputado Raymundo Cabeludo, ele me diziaque
até parece que o Govemo vai cuidar apenas de
São Luís.Faz mais ponte, mais asfalto, mais esco
la, enfim, mais tudo na capital, esquecendo-se
de boa parte do restante do Estado.

Devo dizer-lhe, nobre Constituinte Siqueira
Campos, que a cidade de Imperatriz atingiu hoje
um bom nível de desenvolvimento porque rece
beu em décadas passadas injeções maciças de
capitaI externo ao Estado e de tecnologia externa
ao Estado. Os principais empresários de Impe
ratriz são brasileiros, mas não são maranhenses.
E hoje integram-se à idéia da maranhensidade,
comungam com a idéia tocantina, mas trouxeram
capital e tecnologia de fora. Não vejo mal algum
nisso. Pelo contrário, vejo nisso um grande valor.
É Imperatrizé a região tocantina despertando em
brasileirosde outras regiões a curiosidade de para
lá se dirigirem,mostrando a esses brasileiros que
aliexisteclima para o desenvolvimento, sobretudo
para o desenvolvimento de negócios, como eles
estão fazendo.

De sorte que, companheiro, devo dizer-lhe 
e o nosso prefeito aqui irá testemunhar - como
no Estado todo, quando assumi a Secretaria da
Fazenda, o esquema de arrecadação tributáriaem
Imperatriztambém era bastante deficiente.

Eu não era ainda Secretário da Fazenda, mas
do Planejamento, quando os empresários de lm-

peratriz levantaram-se numa grande algazarra,
posso dizer assim, reclamando contra o Governo
do Estado do que estaria sendo um arrocho fiscal.
Eu próprio tiveoportunidade de participar de uma
reunião, da qual o Governador também partici
pou, e mostrar que na verdade não estava haven
do arrocho fiscal.Estava havendo apenas cobran
ça usual, uma cobrança fiscal.

Devo dizer o seguinte: se a máquina arreca
dadora do Estado se fizer presente sem arrocho
e sem injustiça tributária fiscal - como tentei
fazer e me parece que tive sucesso, pelos relatos
que ouço de todos da região tocantina - acho
que a capacidade de pagamento de tributos da
região será bastante expressiva.

Devo, a bem da verdade, dizer entretanto que
Imperatriz arrecada bastante menos do que São
Luís. Também, pudera, São Luís tem hoje mais
de oitocentos milhabitantes, dispõe de três portos
marítimos, um dos quais fazparte de um conjunto
de dois - o outro é na Holanda, onde a profun
didade é exemplar e incomum. São Luístem hoje
uma fábrica, de bom porte, de alumínio. SãoLuis
é a capital do Estado, tem todos os serviços públi
cos lá instalados e um comércio trissecular, o
que não é o caso de Imperatriz. São Luis tem
toda uma tradição, que começa por voltade 1600,
portanto seria até injusto querermos uma compa
ração entre Imperatize São Luis.Entretanto, direi,
se formantido o ritmo de crescimento dos últimos
dez anos, daqui a dez anos, seguramente, Impe
ratrizarrecadará muito mais do que São Luís.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Interfe
rindo novamente em seu pronunciamento, lem
braria que parece que havia chegado um dado
àsminhas mãos, em que se provava que a arreca
dação percentual de Imperatriz seria maior do
que a de São Luís. Percentualmente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Ar
recadação per caplta.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - per
caplta. Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - É
provável. Não lhe posso afiançar. Teria que me
recorrer a dados, a estatísticas. Não retivena me
mória, mas é provável que a arrecadação per
caplta de Imperatriz seja maior.

Complementando, e finalizando, Sr. Presidente,
diria, portanto, que é esse o meu depoimento,
essa a minha visão.

f Aproveito a oportunidade para declarar diante
da Subcomissão que o meu pensamento é muito
liberal em relação à criação de municípios e de
Estados. Sou francamente favorávelà redistribui
ção e à redivísão geográfica do País. Entretanto,
no que diz respeito à criação de municípios e
de Estados, mais especificamente à criação de
novos Estados, devo dizer que sou favorável à
criação de Estados desde que sua instalação não
resulte em ônus novos para o Governo da União.
Acho que não é o caso da criação do Estado
do Maranhão do Sul, de se necessitar de recurso
novo para sua instalação.

Aí fica, portanto, o meu pensamento, expresso
nesses termos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fica registrado o valioso depoimento de V. Ex",
ilustre Constituinte José Teixeira, que abrilhanta
esta Subcomissão, dignificao seu Estado e é hoje

um dos Parlamentares mais dignos desta nossa
Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Tenho a impressão de que o Relator da nossa
Subcomissão, Constituinte Siqueira Campos 
se o entendi bem em algumas reuniões atrás,
- tem apensado todas as propostas e sugestões
oferecidas à parte das Disposições Transitórias,
digamos, sobre redivisão territorial.Ele iria então
dar à matéria um parecer englobado. Como um
dos precursores no caso de Goiás, ele faria Isso,
digamos, de um fôlego só, para evitar privilégios
para essa ou aquela proposta, até numa atividade
muito democrática.

E ouvindo agora alguém que já teve uma parti
cipação tão grande na área govemamental do
Estado do Maranhão, eu me permito, primeiro,
para justificar ter chegado tarde e sair até mais
cedo, dizer que é porque há uma reunião da vice
liderança. O líder Mário Covas, da Constituinte,
convocou todos os vice-líderespara uma reunião.

Diria, como sugestão em questão de ordem,
que nós - que somos das Regiões Sul e Sudeste
do País - e muitos de nós temos de confessar
que desconhecemos a grandiosidade que existe
neste Brasil imenso - deveriamos ilustrar dora
vante... Até lamento não ter, já a esta altura, um
grande mapa do Brasil,ou pelo menos de certas
regiões, fixado na parede, para que esses painéis
possam ser apreciados com uma visão, digamos,
territorialdo que se pretende.
Sugeriria que se providenciassem alguns peque
nos mapas do Brasil e ali fosse assinado, logica
mente pelos interessados, o que será a divisão
territorial,com esses dados anexados à proposta,
ou que ao menos fique a proposta aqui para o
relatório do Constituinte Siqueira Campos. Em
cada parte do relatório, em relação a qualquer
proposta e para qualquer região do País, que se
jam incluídos o mapa e a definição social e econô
mica, e outras tantas que se façam necessárias
para que os Deputados Constituintes não envol
vidos diretamente - ou geograficamente, ou
emocionalmente, ou empresarialmente- nos as
suntos da região, possam ter de saída não só
a visão física, como a visão socio-econômica do
Estado.

Essa é uma sugestão que estou fazendo, em
questão de ordem, até aproveitando para justificar
a chegada tardia e a saida em seguida, para aten
der aos reclamos da Liderança.

Não sei se isso é viável,mas facilitamuito, quan
do ouvimos números. Assistia isso ontem, numa
Comissão, às vinte horas, quando o Presidente
da ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, foi
fazer uma exposição sobre toda atividade da Em
presa de Correios e Telégrafos em todo o Brasil.
Ele levou tudo já discriminado e os mapas feitos,
com as regiões que têm resultados positivos e
negativos.

Diga-se de passagem, só a região Sul e Sudeste
é que têm resultados positivos. As restantes são
deficitárias.
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No nosso caso, em que possivelmente, teremos
de opinar sobre redivisão territorial, seria muito
bom, até para conhecimento geográfico, social
e econômico dos Srs. Constituintes, que isso vies
se mapeado para cada um.

O SFt PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
É evidente. Parece que o nosso Relator gostaria
também de se pronunciar, mas antes devo dizer
a V. Ex": pode estar certo de que nós vamos,
tanto quanto possfvel, orientar nesse sentido. Se
os autores de emendas não sugerirem os mapas,
nós, para conhecimento perfeito de causa, tere
mos que ser orientados sobre essa redistribuição
do Estado. Mesmo porque, muitas sugestões po
derão ser oferecidas. Algumas poderão ser acolhi
das, outras não. Critérios poderão ser adotados.
Enfim, a Subcomissão, soberanamente, terá que
se pronunciar oportunamente sobre o anteprojeto
do nobre Relator.

O Relator pediu a palavra e eu a concedo, para
que ele se pronuncie sobre esse assunto.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, nobres companheiros, Constituinte Del
Bosco Amaral, lê isso. V. Ex' trouxe, mais uma
vez à Casa uma demonstração do que podem
as empresas do Executivo e do quanto é fraco
o Parlamento, mesmo nesta condição superior
de Assembléia Nacional Constituinte.

A SI'" secretária, a nosso pedido e por determi
nação do Sr. Presidente, a quem recorremos, já
tentou fazer com que o IBGEnos desse condições
- o que acho ser do seu dever - para que
possamos infonnar bem aos ilustres membros
da Comissão sobre as propostas, colocando no
mapa do Brasil essas propostas de criação de
novos Estados, essas mudanças que estão sendo
sugeridas, Se esses mapas estivessem nas pare
des da nossa Subcomissão, no momento em que
estivéssemos tratando de uma determinada pro
posta poderíamos consultá-los. Mas não logra
mos êxito junto ao IBGE.

Pedimos à secretária, inclusive, que se dirigisse
ao Departamento de Engenharia da Casa para
que colocassem à nossa disposição desenhistas,
a fim de que fizéssemos um trabalho eficiente,
embora simples, para informar.

V. Ex' está tocando num ponto importantís
simo. Como é que vamos aprovar determinadas
matérias se não tivermos condições, não tivermos
meios de estudar bem essas propostas? Seus au
tores fundamentam bem as propostas, mas...Não
é o caso do Constituinte Fernando Gomes, que
trouxe inclusive o mapa-sua propostajá é antiga
- do nosso projeto, p qual tem também o mapa
a respeito da criação do Estado do Tocantins.
Mas não é possível, dentro da exigüidade do nosso
prazo, que os autores dessas propostas tragam
mapas.

Quando pude assessorar alguns companheiros
- já que a minha luta é mais antiga - sugeri
que observassem o princípio constitucional de
que não se deve desmembrar área de município.
Deve-se propor fi formação de Estado com tais
e tais municípios. Inclusive, até para facilitar. Su
geri também que fizéssemos um trabalho artesa
nal, de recortar mapas e fazer a montagem aqui.
Isso está sendo feito até pelos próprios colegas
que propõem a criação de novos Estados.

É lamentável essa situação de verdadeira men
dicância 'em que se coloca a Assembléia Nacional

Constituinte, o colegiado que deve levar a efeito
as mudanças que a Nação reclama. Não temos
condições de tempo e não temos condições ma
teriais para fazer um trabalho como esperam que
possamos fazer.

Então, o registro que V. J;x" faz é mais uma
denúncia de que não estão dando a importância
devida, de que faltam os meios, os recursos e
as condições para atendermos às expectativas do
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Muito bem. Providências já solicitamos e espera
mos ter aqui grandes mapas. Na hora até, se
for possível, com distribuição a cada Constituinte,
a fim de votarmos, tanto quanto possível, bem
orientados.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma qües
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Gostaria de saber se os palestrantes já encer
raram suas exposições, para que possamos deba
ter, ou se .ainda há algum.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Esclareço a V. Ex' que tivemos de interromper
a ordem natural dos nossos trabalhos, porque
o ilustre Constituinte José Teixeira, que é do Mara
nhão, por força maior precisava ausentar-se e soli
citou dar o seu depoimento de antemão, a fim
de que não se pudesse concluir que sua ausência
implicaria uma fuga, ou uma não-manifestação
sobre a matéria.

Temos ainda dois expositores. Não sei se, a
esta altura, ainda gostariam de falar. Mas teremos
muita satisfação em ouvir ainda o expositor Dr.
Damião Benício dos Santos, advogado e empre
sário. Não sei se está presente. (Pausa) Não estan
do presente, ouviremos então o Dr. Femando Fír
veda, ilustre secretário para Assuntos Políticos da
Prefeitura de Imperatriz.

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

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

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Solicito ao palestrante, já que estamos com
horário um pouco reduzido e como teremos opor
tunidade no sábado, em Imperatriz, de fazer um
debate sobre a divisão do Estado do Maranhão,
que nos permita fazer hoje aqui apenas um deba
te, rapidamente. O palestrante poderia deixar para
fazer sua explanação em 'Imperatriz, perante sua
comunidade. Seria, talvez,até muito mais interes
sante.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Desde que o palestrante concorde, passaremos
aos debates. Mas nem todos terão a satisfação
de poder chegar até Imperatriz. Então gostaría
mos de que, ainda que em pronunciamentos rápi
dos, ficassem desde já registrados nos nossos
Anais os pronunciamentos dos ilustres Consti
tuintes presentes e dos eminentes visitantes.

Passaremos então aos nossos debates e acre
dito que o nobre Prefeito, Dr.José Ribamar Fique-

ne, oilustre e nobre Deputado Raymundo Cabe
ludo e outros terão oportunidade também de fa
zer, pelo menos, uma breve manifestação sobre
o assunto.

Nossos Constituintes inscritos podem iniciar os
debates, fazendo qualquer interpelação ou pedido
de esclarecimento.

Com a palavra o nobre Constituinte Fernando
Gomes que por sinal é Vice-Presidente da nossa
Subcomissão e ilustre representante da Bahia.

O SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, meu prezado amigo Siqueira
Campos, Relator da Subcomissão, Sr. Prefeito de
Imperatriz demais colegas Constituintes, Srs. De
putados estaduais aqui presentes, que são de Im
peratriz, Senhor palestrante Damião Benício dos
Santos.

Sr. Agostinho Noleto Soares, assisti atentamen
te à palestra de V. SX" e para mim não é mais
novidade, porque sabemos que quando um Esta
do é grande, os governos passados, principal
mente os das duas últimas décadas, vivenciaram
o arbítrio neste País, esqueceram-se de muitos
Estados e de muitas regiões: olharam para um
lado e abandonaram o outro.

A situação do Maranhão, no caso de V. S" da
área do sul, é a mesma situação minha, na Bahia,
é a mesma situação de Siqueira Campos com
o norte de Goiás, que conheço bem, é a mesma
situação com os do norte de Minas Gerais e com
os de tantos outros Estados com áreas territoriais
enormes, que foram abandonadas.

Uma coisa aqui chamou-me a atenção. Do ca
cau produzido no Brasil minha região produz
94%. Este ano deveremos produzir dois bilhões
de dólares de cacau para o País. Temos hoje
um rebanho quase chegando a cinco milhões
de cabeças de bovinos. Temos café. Somos o
maior produtor de mamão do mundo, apenas
em quatro municípios, 65% do Brasil. E temos
apenas uma universidade, cujo nome é Univer
sidade de Santa Cruz, entse Ilhéus e ltabuna.

O que me chama a atenção é que estamos
numa luta horrível junto ao Governo Federal, ago
ra com o novo Governo que assumiu na Bahia,
pegando um Estado falido, totalmente falido. E
não foi por falta de governo não; foi por roubo.
Na Bahia, todos os órgãos foram corrompidos
por um ex-governador incapaz e imoral que pas
sou naquele Estado. E a Universidade de Santa
Cruz, que está num lugar onde só o cacau irá
produzir dois bilhões de dólares este ano, está
em vias de fechamento.

Quero até parabenizá-lo, Sr. Prefeito de impe
ratriz, por ter lá duas faculdades: uma federal e
uma estadual.

o SR. JOSÉ DE R1BAMAR AQUENE - É a
terceira unidade de ensino, com vestibular mar
cado já para janeiro de 1988, é a nossa Faculdade
de Ciências Agrárias, com os cursos de Veterinária
e Agronomia, mantida pela Prefeitura.

o SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- Parabenizo-o mais uma vez, nobre Prefeito,
pelo que ouvi.

É evidente que se deve dividir o Estado, para
que ele seja melhor administrado. Todos os Esta
dos que foram divididos, como é o caso de Mato
Grosso, expandiram os dois lados. É o que vai
acontecer quando for dividida a Bahia, Minas Ge-
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rais, Goiás - acabando-se com aquela miséria
que estamos vendo lá no norte de Goiás.

Meu colega José Teixeira dízíaaqui que se deve
estudar bem o assunto para que não se dividam
Estados que não tenham rendas, pois daí o Gover
no Federal seria obrigado a injetar recursos para
a criação desse novo Estado. Acho que o Govemo
Federal tem que injetar recursos, porque ele tem
levado recursos da região e não os devolve. Então,
tem que devolver, porque nós, que vivemos com
problemas nos municípios, nos Estados - e os
problemas dos Estados, evidentemente são maio
res ainda que os dos municípios - não somos
culpados dos desmandos do Govemo do Brasil.
Não pelo contrário. Quem tem a terra, quem tra
balha e quem produz somos nós que estamos
no município. E vivemos achatados pelo Govemo
central, sem poder.

Hoje,muitos municípios estão em greve. Vihoje
na televisão, ao meio-dia e meia, enquanto almo
çava em casa, que no Paraná vinte e nove prefei
turas fecharam hoje, em protesto, porque não
têm dinheiro sequer para pagar funcionários.

O Governo centralizou os recursos em Brasília
e para os Estados não vai nada. Pior para os
municípios, principalmente para o Norte e Nor
deste.

Então só nos resta fazeruma coisa, começando
nesta Subcomissão: dividir. a Brasil não pode
continuar com Estados com uma área total de
quinhentos e oitenta e seis mil quilômetros qua
drados, como tem Minas Gerais. A Bahia tem
quinhentos e sessenta mil quilômetros quadra
dos. Isso sem se falar no Pará, no Amazonas e
no Estado do companheiro Siqueira Campos, que
tem seiscentos e cinqüenta mil quilômetros qua
drados.

Acho que está na hora de lutarmos por uma
redivisão territorial.E não é só criando esses Esta
dos hoje - Tocantins, Santa Cruz, Maranhão do
Sul, Triângulo Mineiro.Não. Temos que lutartam
bém aqui por uma redivisão territorialquese atinja
até o ano 2000.

No mundo todo, o Brasil é o único país com
Estados desse tamanho. A França, que é menor
do que Minas Gerais~ tem cem departamentos.
AArgentina, nossa vizinha, 114 do Brasil, tem vinte
e quatro províncias. Marrocos, com setecentos
mil quilômetros quadrados, tem quarenta e três
provfncias. O Brasil, com uma área territorial de
oito milhões e quinhentos mil quilômetros qua
drados, tem apenas vinte e três Estados. Este
País não pode progredir. Com isso, o que ~con

tece? O Governo Federal fica com os recursos
e nós somos os esmoleres.

Estou vendo ali o Prefeito sofredot, 'como eu
fui sofredor. Talvez hoje seja até melhor Prefeito.
Na minha época foi pior, porque eu sempre fui
da Oposiçãoe tive que enfrentar o Govemo do
Estado dII Bahia, cujo chefe era esse corrupto
zinho que está aí sendo Ministro das Comuni
cações, Sr. Antônio CarlosMagalhães. Corruptp
e perverso. E tive que enfrentar ainda o Governo
Federal. Na minha época era muito pior do qlie
hoje. Masconseguimos vencer.

Em lmperatríz, quando formos para lá, falarei
mais do sul da'Bahia, um pouco mais do Brasil
e um pouco mais de seu Estado, cuja criação
devemos aprovar nesta Subcomissão e também
no plenário de!b Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESID~NTE (Chagas Rodrigues) 
Fica registrado o pronunciamento do nobre Cons
tituinte Fernando Gomes.

Concedo a palavra ao nobre Constituime Paulo
Roberto, para fazer a sua interpelação.

O SR. CONSTITrnNTE PA(JLO ROBERTO 
Sr. Presidente, nobre Relator, Exm9 Sr. Prefeito,
nobres Constituintes, caro Deputado Estadual do
Maranhão, é com grande satisfação que hoje ouvi
mos a manifestação dos ilustres participantes des
ta reunião.

Nesta fase de transição que estamos exerci
tando, fazemos um retrospecto e procuramos
lembrar, na história do nosso País, um momento
idêntico ao que vivemos atualmente, quando a
municipalidade está descaracterizada e os Esta
dos estão sem condição alguma, sem poder de
manobra para arcarem com as suas responsa
bilidades.

Quando saímos da monarquia para a república
é que foram criados realmente os Estados. Desde
então, quase nada se fez para modificar o quadro,
o que hoje realmente é necessário. AsCapitanias
foram transformadas em Estados, não é isso?
E, logicamente, vivemos os mesmos momentos
de transição daquela época. Os Estados estão
de pires na mão.

Trata-se de uma situação sem condição de so
brevivência. Buscou-se uma alternativa e esta al
ternativa foi justamente a criação dos Estados.
Então, evidentemente, incorporamo-nos ao pen
samento de V. S.., porque nós também iremos
propor, nesta Subcomissão, o desmembramento
do Estado do Pará. Não é possível que um estado
com uma área territorial de mais de 1 milhão
e 240 mil km, com o seu oeste sempre preterido
pela administração pública do estado...

Ontem ainda eu clizja, nesta Subcomissão, que
parece que somos os párias desta Federação.
A nossa região é totalmente abandonada pelo
Poder Público do Estado e da União. Este proble
ma que temos, estou certo que o nobre Relator
Siqueira Campos tem em Goiás, corno também
o nobre companheiro Davi Alves Silva, no sul do
Maranhão. O nobre Constituinte Femando Go
mes acabou de expor situação idêntica: nós so
mos os contribuintes do Estado, mas, em contra
partida, nada é devolvido daqueles recursos que
diutumamente nossos munícipes pagam.

Então, vejam bem, Srs. Constituintes, ilustres
personalidades que aqui estão, gostaria de propor,
nesta reunião, que fizéssemos uma frente ampla,
aproveitando já o trabalho que vem desenvolven
do nosso Relator Siqueira Campos, por muitos
e muitos anos, aa busca da emancipaçi!lo da sua
região, para que nós, nesta Constituinte, pudés
semos aproveitar todasas propostas de desmem
bramento que aqui fosse apresentadas.

Através dessa frente ampla, nela incorporado
o pensamento da grande maioria dos Constituin
tes, poderíamos mostrar que só com a descentra
lização e dando autonomia às regiões, principal
mente nos Estadocom abundância tenitorial
comoêo J1OS1Io caso no Estado do Pará-havetia
oportúnídade-de desmembramento, seriamcria
dos novos critérios e facilidades. Só assim, acredi
tamos, poderemos levar com mais~e o
p~resso para as ditas regiões que porventura
se credenciem a solicitar o desmembramento.

Na nossa região pretendemos desmembrar
1199 t'hit krh. Para que os senhores poesam ter

uma idéia - e anteriormente já mencionei este
fato - só o Município de Itaituba tem 165 km.
Então, vejam bem, companheiros. Trata-se de um
município que é muito o maior do que muitos
países do mundo. Não existe, pois, qualquer justi
ficativapara ficarmos desprezados, abandonados,
simplesmente para atendermos a caprichos de
pessoas que manipulam a União. Este é o único
critério que existe para continuarmos no mesmo
regime de obstáculos que sempre criaram para
fazermos o desmembramento da nossa área terri
torial.

Era o comentário que desejávamos manifestar
neste nosso depoimento, companheiros e cole
gas. Gostarfamos, também, de solicitar ao nosso
companheiro Siqueira Campos que aceite o con
vite para presidir, também, a frente ampla em
prol da redivisão territorial do nosso País.Muito
obrigado.

O SR.RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:.,..
Fica registrado o valioso depoimento do ilustre
Constituinte Paulo Roberto.

Com a palavra o eminente Relator.

a SR. RELATOR(Síquesa Campos)-Sr. Pre
sidente, o Relator sente-se muito honrado com
as observações e a sugestão do nobre compa
nheiro Paulo Roberto, que veio enriquecer em
muito o Parlamento, integrando a Assembléia Na
cional Constituinte. S. Ex' encarna hoje o senti
mento de revolta do seu povo pela discriminação
que vem sofrendo ao longo do tempo. Ele repre
senta aqui uma das áreas mais ricas do País. Toda
aquela região do Tapajós, que tem Santarém co
mo sua capital natural e pólo irradiador de pre
gresso, tem no Constituinte Paulo Roberto sua
expressão máxima nesta luta libertária pela cria
ção do Estado do Tapajós, o que S. Ex' certa
mente conseguirá. E se depender do apoio mo
desto do Relator, do humilde representante do
norte e nordeste de Goiás, da Amazônia goiana,
S. Ex' pode contar como certo. E esse Estado
serácriado, se dependersódisso, mas não depen
de, depende de muitas coisas. Mas, acho que
vamos conseguir.

Sr. Presidente antes de V. Ex" dar a palavra
aos diversos interpelantes, gostaria de aproveitar
a oportunidade parapedira V. Ex-que ouça um
do& homens mais importantes do futuro Estado
do Maranhão do Sul e que tenho a honra de
conhecer de longa data. Juntos participamos de
um fórum-de debates a respeito da emancipação
daquela área - ele era o reitor da Universidade
de Imperatriz e o estruturador da mesma, um
homem que,lutou de tbdasas formas, com sacri
ficios imensos, para que aquela universidade fos,
se conseguida pela sua gente e pelo seu povo.
Estou me referindo ao Dr.José deRibamar Fique
ne.

Gostaria muito que S. Ex', antes de qualquer
outra interpelação, pudesse fazer uma exposição
- embora curta, se assim o desejar, na forma
que ele puder, que as suas condições permitirem
em questão de tempo, e também nescondições
que o Regimento lhe puder oferecer.

a Sr.José de Ribamar Fiqueneé o atual Prefeito
de Imperatriz, verdadeira capitaI daquela região.
pc Maralião e também do norte goiano.
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o Slt PRESIlDErITE (ChaglJS Rodrigues) 
Esta presidência já havia sugerido que deveria
mos aproveitar a oportunidade para ouvir todos
os visitimtes e Constituintes. V. Ex" agora reitera
esse entendimento.

Para nós será uma grande satisfação, uma hon
ra ouvir o Prefeito, Sr. José de Ribamar Fiquene.
S. Ex' Iiode escolher se quer fazer o seu pronun
ciamento agora ou se prefere falar depois de ou
virmos os dois Constituintes, Davi Alves Silva e
Carlos l:ardinal. Fica a critério de S. Ex"

O SIi:. JOSÉ RIBAMAR FlQ(JENE - Ouvirei
os Conutituintes primeiro.

O SFL PRESIDErITE (Chagas Rodrigues) 
Vamos prosseguir então, ouvindo agora o nobre
Constituinte DiJIIi Alves da Silva.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES DASILVA
- Sr. Presidente, peço a V. Ex" que registre nos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte a pre
sença do Constituinte Arnaldo Faria de Sá, que
vem enriquecer esta nossa reunião e aumentar,
como disse a ele ali naporta, o currículo da comi
tivade lrnperatríz, que veio debater sobre a criação
do Estado do M.aranhão do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Fica anotado o registro de V.Ex"

O SR. CONSllTUINTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, sou até suspeito para falar sobre
a criação do Estado do Maranhão do Sul. Ouvi
atentamente os pronunciamentos feito pelo nosso
Presidente do Comitê de Apoio Pro-Criação do
Estado do Maranhão do Sul, DI'. Agostinho Noleto
Soares, e as declarações dos nobres Constituintes
José Teixeira e Fernando Gomes - que, se Deus
quiser, terá também o seu projeto sacramentado
na nova Constituição. Por último, ouvi o nobre
Constituinte Paulo Roberto, que convidou esta
Subcomissão para, sob a Presidência do nobre
Relator Siqueira Campos, formar uma frente am
pla no sentido dle não deixar escapar o pensa
mento maior que: é a redMsão tenritorial de todas
aquelas áreas distantes dos grandes centros, ou
seja, das grande's capitais dos Estados, regiões
cujos habitantes sonham com sua independência.

Nobres Constituintes, o convite feito pelo cole
ga PauloRoberto não pode ser esquecido, pois
somente agora temos condições através desta
Subcomissão - o passo inicial e o mais impor
tante - de realízar o sonho daqueles que há mui
tos anosvêm lutando pela criação de um Estado.
Não podemos deixar dispersar o parecer do nobre
Relator, que depois será remetido ao plenário para
suaaprO'/ação, sem que antes se forme um grupo,
fora desta Subcomissão, para que esse parecer
não encontre resistência no Plenário nossos so
nhos não sejam frustrados por aqueles que não
têm interesse em descentralizar os poderes dos
grandes centros de decisão, que no caso é Bra
srua.

Aqui em Brasllill,meu caro amigo Paulo Rober
to, eu já c:omecei este trabalho. Não, é claro, com
a ímportâncla que irá ter a partir de agora com
a sua presençae com a presença de todos aqueles
que irão se incorporar a este movimento. Mas
já procuret conservar com alguns Constituintes
visitando-os nos ~Jabinetes e até nas residências,
pedindo 11 eles que me ajudem na hora em que
.este proj(~ chegar ao plenário, pois wi será o
"'lIIldemomento, a hora em que será discutido

todo aquele trabalho que iremos elaborar até no
vembro.

Temos de estar preparados para sabermos ven
cer grande luta e não podemos, em momento
algum, pensar na derrota do Estado do Tapajós,
do Estado de Santa Cruz, do Estado do Tocantins,
do Estado do Maranhão do Sul ou de tantos ou
tros que estão se incorporando ao mesmo siste
ma de proposta à Constituição Federal, pelas dis
posições transitórias e finais.

Acredito, Sr. Presidente, que a ajuda também
de V. Ex' - que assistiu hoje da sua residência
ao meu pronunciamento na televisão, e que che
gou até a me dizer que foram muito bem coloca
das as palavras dirigidas ao público ouvinte da
TV Nacional de Brasília - como Constituinte e
Presidente desta Subcomissão, será indispensá
vel.V.Ex"é nosso companheiro nesta luta, preside
uma das subcomissões mais importantes que a
Assembléia Nacíonel Constituinte tem no seu bo
jo. A sua presença, o seu trabalho, a sua partici
pação serão de grande velíapara nós.

Devo dizer que não se trata de um apelo, mas
sim de uma intimação feita pela comissão que
organiza a criação do Estado do Maranhão do
Sul, aqui neste plenário composta pelos Consti
tuintes Davi Alves da Silva e José Teixeira. Quere
mos intimar V.Ex", pela intimidade, pelo trabalho,
por tudo aquilo que tem demonstrado aos nossos
companheiros; pela sua sensibilidade de procurar
ajudar, de facílítar, de abrir espaços, por exemplo,
para viraté aqui uma comissão de fora de Brasília
e a fim de expor o seu pensamento e colocar
em votação neste plenário a questão de nos' diri
girmos para outro Estado, a fim de buscarmos
subsídios que fossem melhor aproveitados na
criação de um novo Estado.

V.Ex" tem colaborado, mas não podemos dei
xarque o seu trabalho,que a sua força se encerre
no dia 26 de maio, quando V. Ex"remeterá para
a grande Comissão os trabalhos que se encerram
aqui nesta Subcomissão dos Estados. Aliás, não
é no dia 26, não. Parece-me que é no dia 11
ou 12. Não? Sim, até o dia 25 de maio.

O seu trabalho não se encerra aqui, Sr. Presi
dente. O seu trabalho tem que ser contínuo, para
que a Subcomissão presidida por V.Ex"seja um
órgão de destaque na conjuntura nackmal;a Sub
comissão que estiará dizendo quais os Estados
que farão parte do mapa do Brasil; a Subcomissão
que irá decidir sobre os destinos dos futuros Esta
dos, dos Estados a serem criados nesta Nação.
V. Ex" tem uma responsabilidade muito grande
para com esta Subcomissão.

Aqui, faço este apelo para que V.Ex"se incor
pore a essa luta - mesmo que não tenha uma
proposta de criação de Estado - mas com sua
presença de espírito e seu trabalho, com a sua
presença nos corredores do prédio do Congresso
Nacional, buscamos o apoio dos Constituintes
para que, ao chegar ao plenário, o seu trabalho

. não seja esmagado por uma meia dúzia que V.
Ex" conhece e sabe que não tem interesse no
desenvolvimento do País.

Prezado amigo Paulo Roberto, incorporo-me
ao pedido de V.Ex"E, a partir de hoje, para qual
quer lugar que V. Ex' me convidar, fique certo
de que nada fará com que eu não compareça,
a não ser por motivo de doença, minha ou de
minhafamllia; mas não por motivo de negócios
de plenário ou particular. V. Ex' esteja certo de

que o Constituinte David Alves estará sempre ao
seu lado, para ajudá-lo no sentido de que o seu
Estado também se incorpore à nova Carta Consti
tucional do País.

Era isto, Sr. Presidente, que desejava dizer. Que
ro aqui agradecer ao meu amigo Arnaldo Faria
de Sá a presença e o fato de ter agüentado este
pronunciamento - que não diz respeito à Comis
são a que pertence. Desde que se deslocou até
esta Subcomissão, agradeço por ter ficado até
o término da minha conversa. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
ilustre Constituinte Davi Alves Silva, eu aqui sou
um simples coordenador. Sou homem liberal, e
acho que isto está bem provado. Vou ao encontro
das aspirações regionais. Acho que o destino da
nossa Federação é o de ser cada vesmais equili
brado, vale dizer, com um número maior de Esta
dos, como tem acontecido nahistória das federa
ções em geral, e também dentro da nossa propria
história.

V. Ex' pode ficar certo também de que, honrado
com o voto de V.Ex"", na condição de Presidente
desta Subcomissão, defenderei celorosamente o
nosso anteprojeto lá na Comissão, como defen
derei também na Comissão de Sistematização
o que decidirmos aqui. E, finalmente, defenderei
junto ao Plenário, que é o órgão soberano, essas
reivindicações todas, pois consuItam a vontade
de brasileiros que estão trabalhando e acreditando
J'lO futuro do País, vivendo em diferentes regiões
da Pátrica comum.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos
Cardinal.

O SR.CONSTITUINTECARLOSCARDINAL
Sr. Presidente, Sr. Relator, ilustre convidados, pre
zados colegas, eu, sinceramente, gostaria de fazer
wguns questionamentos mas já estou sabendo
que o Prefeito irá falar logo após.

Minhas indagações resultam de um fato que
realmente me surpreende. Venho do RioGrande
do Sul, um Estado que não tem nenhum movi
mento para que haja qualquerdesmembramento
ou um movimento por menor que seja, no sentido
de que lá surja alguma outra unidade da Federa
ção. Parece-me que este é um fato real e não
existe nenhuma possibilidade, mesmo a longo
prazo, de que no RioGrande do Sul sUIjaqualquer
movimento no sentido de alguma divisão terri
torial.

Percebo, participando desta Subcomissão, o
empenho, o entusiasmo de muitos representantes
no sentido desta nova fisionomia geográfica do
Brasil. Posso dizer aos nobres Constituintes que
fiquei impressionado. desde o primeiro momento
em que, mesmo longe da realidade por vocês
'vivida, passei a perceber a excelência da causa
que estão defendendo. Sem dúvida alguma 
e a sugestão partiu do nobre Deputado Del Bosco
Amarel - só mesmo olhando o mapa do BrlJSil,
para constatarmos estes fatos.

Desta forma, quero dizer aos companheiros
que estarei pronto, preparado - e creio que as
informações aqui prestadas têm sido de extrema
valia - para que eu também me íncorpore às
lutasque aqui se desenvolvem.

Hápouco, quando me dirigiapara estaSubco
missão, recebi o manifesto de um grupo que pre
tende criar o Estado de 5io Francisco. Foram
apontados, aqui, v6riosrnovlmemoe, e eugostaria
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de incluir também este que recebi há pouco de
um grupo de pessoas interessadas na criação da
quele Estado, se não me engano com a cidade
base em Barreiras. Mas gostaria de firmar aqui
minha inclinação no sentido de acompanhar os
colegas nesta nova fisionomia do Brasil, porque
também acho que este País é muito grande e
que, permitam-me a expressão, a nossa surrada
Federação precisa de Estados que representem
conjunturas regionais, econômicas e sociais, in
clusive territoriais.

Mas fico preocupado também. O Rio Grande
do Sul é um Estado que, bem localizado geografi
camente, dispõe de um clima que permite sejam
exercitado várias atividades, principalmente no se
tor primário. A nossa proximidade do Uruguai e
com a Argentina também nos favorece, pois fica
mos perto de centros consumidores: como Bue
nos Aires e Montevidéu. Possuímos também uma
pecuária muito forte, uma lavoura também bas
tante forte e, mesmo assim, o Rio Grande do
Sul atravessa, sem dúvida alguma, um do piores
momentos da sua história.

Nosso Estado, empobrecido, não tem, hoje,
condições de honrar nem a sua folha de paga
mentos. Greves pipocam por toda a parte e o
Estado sequer pode autorizar o pagamento do
gatilho, que é o cumprimento da lei, pois não
tem caixa para fazer isso.

O Rio Grande do Sul, que no passado exportou
tanto, hoje, é importador de carne, de arroz, de
milho. Eu mesmo, na minha região, assisto com
tristeza à chegada de toneladas e toneladas de
milho, vindos dos Estados Unidos, e o caso da
carne que, há pouco tempo, para abastecer aque
les mercados, veio da França.

Nossas empresas púbicas - e amanhã deverá
estar aqui o nosso govemador - estão todas
falidas, só não fecham porque são do Estado,
mas as companhias de energia elétrica, de telefo
nes, de saneamento etc. estão todas falidas. En
fim, o esqueleto econômico do Rio Grande do
Sul, sustentado por empresas tradicionais, que
vieram de muitas lutas - e eu citava a companhia
telefônica, que travou uma luta para encampar
a bonanchir - hoje está quebrado.

Creio que ao falar do Rio Grande do Sul as
pessoas imaginam que seja um Estado privile
giado. Pelo contrário. Que nesta luta que se trava
aqui, e que tenho certeza será bem-sucedida, pois
seremos muitas vozes a defender esse novo mapa
do Brasil, os noros e os velhos Estados possam
se somar para estabelecer uma Federação forte
e mudar uma estrutura que está falindo os Esta
gos atuais e que, ontem, já faliu os municípios.
E muito importante que não percamos, em ne
nhum momento, esta necessidade de somarmos
os nossos esforços para que lutemos não só pela
criação de novos Estados, mas também pelo for
talecimento dos que já existem e que estão em
situação de penúria.

Meu caro.Prefeito, V.Ex" falou pouco, mas falou
bem. Respondendo a uma indagação, disse que
no próximo ano haverá vestibular, em uma escola
de ciências agrárias mantida pela Prefeitura de
Imperatriz, para os cursos deAgronomia e Veteri
nária. Eu, particularmente, fico satisfeito - sou
veterinário - em saber que no seu futuro Estado
será aberta mais uma escola.

Mas eu me preocupo - e quero deixar aqui
registrada a minha preocupação - porque vejo
que os Estados não podem' mais oferecer à sua

população esses serYicos básicos especialmente
na área da educação e da saúde. No meu Estado
é lamentável o fracasso das instituições federais
encarregadas de fomecer um grau razoável de
serviço de saúde ao nosso povo. É lamentável
e triste. Não sei se por causa do centralismo, mas
alguma coisa de muito errado e de muito mau
está acontecendo com os órgãos federais como
o lAPAS, o lNAMPS, enfim, com essas estruturas.

Na área da educação, também é lamentável
verificarmos quão pouco pode nosso Estado e
que quase nada podem as nossas prefeituras com
relação ao ensino prestado à população..

Quero deixar, então, esta minha preocupação
registrada e reafirmar a minha posição de que
estou com os compaheiros nessa luta pela criação
dos novos Estados, mas espero contar com todos
vocês para lutarmos também pelo fortalecimento,
não apenas dos novos Estados, mas também dos
velhos Estados da Federação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Fica registrado o expressivo pronuncimento do
nobre Constituinte Carlos Cardinal.

Concedo a palavra a V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSmOlNTE FERNANDDOGOMES
- Sr. Presidente, gostaria de pedir permissão a
V.Ex"e ao Sr. Prefeito para retirar-me agora, não
é falta de consideração, pelo contrário, sinto-me
até constragindo. Mas a bancada da Bahia, da
qual faço parte, convocou uma reunião para às
18:30, estou atrasado em uma hora e eles já estão
reunidos, dependendo talvez até do meu voto.

Gostaria de dizer ao Sr. Prefeito que terei opor
tunidade de ouvi-lo em sua cidade, quando irei
participar de um debate, com muita honra, sobre
a questão do Estado. Sr. Prefeito, quando V.Ex"
for usar da palavra, considere-me presente, mas
no momento terei que atender a essa outra indica
ção, pois iremos tratar de assunto muito sério.
Despeço-me agora de V.Ex" Sábado nos encon
traremos na sua cidade.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Fi
cam registradas as palavras de V.Ex"

Agora, teremos oportunidade de ouvir o ilustre
Prefeito de Imperatriz,Dr.José de Ribamar Fique
ne, que antecipará, para nossa satisfação, aquilo
que certamente, dentro de uma maior explana
ção, nos dirá na sua cidade, que todos desejamos
venha a ser a capital do novo Estado. Tem a
palavra V.Ex"

O SR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE - Sr.
Presidente desta augusta Subcomissão, Srs.
Constituintes e integrantes desta mesma Assem
bléia, é com muita alegria e ao mesmo tempo
remontando uma sinceridade da história - reali
dade daquilo que se tem constantemente pre
sente em todos os momentos de conquista 
que quero me reportar, ao mesmo tempo fazendo
uma saudação embutida num preito de gratidão,
ao eminente Constituinte Siqueira Campos, repro
duzindo até mesmo o pensamento de todo o Ma
ranhão do sul, que se faz presente aqui com o
Dr. Agostinho Noleto Soares, com os Constituin
tes Davi Alves Silva e Fernando Gomes, com
meus amigos Nilson e Wilton e com o Deputado
Raymundo Cabeludo.
.~, Constituinte Siqueira Campos, houve um

equívoco: na época mencionada por V. Ex" e,u

era juiz de Direito na Comarca de Imperatriz, se
bem que fui também reitor da Universidade do
Maranhão. Foi quando, assim como que no largo
luminoso da experiência espetacular da vida par
lamentar, V.Ex" chegou a Imperatriz conquistan
do-nos a todos, dando o primeiro embasamento
do que significava no rasgo de redenção luminosa
daquela região.

Goiás, ali defronte do Tocantins, também é To
cantins do Maranhão ou Maranhão do sul, passou
a ter presença, a ter ações consubstanciais pelo
trabalho desenvolvido - principalmente naquele
fórum de debates em que fui um dos conferen
cistas, não só eu que então era juiz na comarca,
com meu colega na época, José Delfim Sipaúba,
intransigentemente a favor da emancipação polí
tica daquela região.

E nós víamos ali,Constituinte Siqueira Campos,
se não me falha a memória em 1977 - em 1974
ocorreu a criação da primeira unidade de ensino
superior que levamos para lá, a nossa Faculdade
de Educação -, em 1977, dizia, aquele fórum
de debates que foi realizado no Cine Fidis, com
capacidade para mais de duas mil pessoas e que
estava repleto. Era a festa do povo de Imperatriz
e da região para congratular-se e congraçar-se
com o espetáculo daquela época que hoje é, de
qualquer maneira, o que se vê.

Hoje, aliás, é uma conseqüência daquela pri
meira preparação, as primeiras pedras colocadas
no alicerce desse edifício patriótico que é a redivi
são territoral dentro do espírito que diz respeito
à Federação brasileira, pois a federação é isso,
é a separação das possessões territoriais com do
mínios próprios, govemos próprios, comandados
pelo poder central numa determinada e limitada
obediência.

Então, quero aqui hoje, quando já se tem como
certeza a capital do Maranhão do Sul sendo impe
ratriz, afirmar que se tem também a certeza da
criação de outros Estados e - por que não falar
mos? - do Estado do Tocantins, proposto por
V.Ex"Hoje temos certeza disso, com esse trabalho
de dinamismo, de atenção, de vigor, de sinceri
dade, de apreço dos nossos parlamentares mara
nhenses - alguns estão presentes, um saiu há
pouco - DaviAlvesSilva,José Teixeira e Edison
Lobão. Então, eu venho endossar o que foi muito
bem explicitado pelo nosso estimado conterrâ
neo, Dr. Agostinho Noleto Soares, bacharel em
Direito,professor universitário, causídico que está
sempre à frente de todos os movimentos de bele
za cristalina no céu da Pátria dos nossos maiores
fulgores, como é presidente do Comitê Pró-Cría-r
ção do Estado do Maranhão do Sul, órgão esse
regional.

Constituinte Siqueira Campos, quero congratu
lar-me com V. Ex" e até mesmo agradecer-lhe
o ânimo daquela vivicidade de então, para retem
peramento de todas as nossas forças congraça
das e congratuladas com os participantes deste
movimento de criação dos novos Estados. Com
isso queremos, também, solidarizar-nos pela cria
ção de todos os outros Estados, o que esta au
gusta Subcomissão está analisando e procuran
do, com certeza absoluta.

Imperatriz, hoje, tem as características neces
sárias para ser, e muito bem, a capital, a primeira
cidade do Estado. Temos procurado dentro dos
nossos parcos recursos - porque também eu
não poderia ser exceção à grande regra do Pais,
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pois todos os prefeitossofrem necessidades pre
mentes de verbas -, temos procurado, durante
quatroanos de mandato, preparar Imperatriz para
ser a capitaldo Estado.

Ainda há pouco - por que não dizer?-, a
31 de dezembro do ano pretérito, entregamos
à cídade seu sistema de sinalização luminosa,
através de sernéforos.Pegamos toda a malha ur
bana e entregamos. Umacidade imensa,progres
sista, hoje estimo a população do Município de
Imperatriz em mais de 400 mil habitantes.

Só nossa rede municipal- e aqui quero fazer
um reparoao meu ilustrecompanheiroAgostinho
Moleto Soares _. possui hoje mais de cinqüenta
mil estudantes; somados com o que existe na
rede estadual- que é bem pequena, são apenas
quatro colégios, para duzentos e tantos colégios
da rede municipal -efazendo-seaía acrescência
das escolas particulares, atingiremoscerca de se
tenta mil estudantes. Temos já a nossa Escola
Técnica Federal, funcionando temporariamente
dentro do PalácioMunicipal da Educação Dogival
Pedro de Souza que é sem dúvida- pejo menos
em área de construção física- a melhor escola
do Estado do Maranhão,nas que ainda não inau
guramos.

E assim tudo o mais que formos narrar que
já estamos fazendo e vamos continuar a fazer,
porque temos ainda um determinadotempo para
que se possa com isso acrescer às nossas espe
ranças urna grande certeza para este grande em
preendimento do espírito, das forças que se con
jugam a todo momento no espetáculo diáriodos
nossos sonhos, que serão, sem dúvida, realizados.

Quero agradecer, mais uma vez, aos Consti
tuintes Davi Alves. Silva, José Teixeira e Edison
Lobão,a todos que fazem li cornponêncía desse
grande quadro de companheiros. Faltam poucos
dias para que se possa ter aqui, dentro desse
recinto,um substrato muito realistado que repre
senta hoje o Estado do Maranhão do Sul para
lrnperatríz e suas adjacências.

Lá em São Luís, compactuando com alguns
companheiros da nossa universidade estadual,
consegui o auxílio, em regime de confidência,
de quatro professores.Pedi-lhesque não se identi
ficassem e que fizessem uma amostragem de
duas mil pessoas dentro de Imperatriz sobre a
criação do Estado do Maranhãodo Sul. Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, de duas milpessoas ou
vidas,duas se manifestaram contráriasà criação.

Meucaro Constituinte SiqueiraCampos, quero
remontar ao passado de 1977 para dizerque os
folguedos daquela esperança maviosa, contem
plada pelos sonhos realizados, em todos os seg
mentos cUI grande Imperatriz, ainda permanecem
vivos, com aquela tocha que V. Ex" lá colocou,
e ainda é hoje a chama luzente desse céu patrió
tico tão brasileiroe tão nosso. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDE~NTE (Chagas Rodrigues)
Fica registrado o expressivo e brilhante depoi
mento do nosso eminente Prefeito de Imperatriz,
Or.José eleRibamarFiquene.

A palavraestá franqueade, (Pausa.)
Tem a palavra o nobre Deputado Raymundo

Cabeludo.

O SR. UAYMC.INDO CABELUDO - Sr. Presí
dente,Srs.Constituintes, Sr. Prefeito de Imperatriz,
amigos de Imperatriz aqui presentes, queremos
antes de tudo agradecer ao convite, formulado

por esta Subcomissão e endereçado à nossa As
sembléia Legislativa, para que hoje estivéssemos
aqui a fim de participardo debate para a criação
do Estado do Maranhãodo Sul. '

Queremos também dar o nosso testemunho
de que proposição que ora está nesta Subco
missão é de muito agrado. Evídenternente que
nós, como representantes daquela região- onde
fomos votado e conduzidopara representar o seu
povo, e conforme foi exposta e explicitada pelo
Dr,AgostinhoSoares NoIeto, com muita ênfase,
trazendo um relatode tudo o que sofre e de tudo
o que tem de grandeza a região do Tocantins,
aqui viemos também.

Aindanão tínhamos feitoo nosso engajamento
nessa campanha, mas fomos eleito para repre
sentar aquela região.Existeunanimidadedo povo
daquela região,e nós, como representates do p0

vo, fomos conduzidos para representá-lo na As
sembléia Nacional Constituinte. Hoje, esse mes
mo povonos deu essa oportunidade;não podería
mos, portanto, de maneira alguma, ficar contra
a ansiedade do povo.

Evidentementeque esta proposta, como disse
o nosso Prefeito, já vem de longa data. E aqui,
para fazer justiça, quero lembrar o nome de um
dos nossos companheiros,que lançou a primeira
idéia e contactou o nobre Constituinte Siqueira
Campos, o colega Joaquim Paulo de Almeida,
naquela época vereador.
• Então esse movimento já vem crescendo, e

hoje, na oportunidade de termos um Constituinte
querendo e outro não,quero ressaltara habilidade
como foiconduzidaa questão, em boa hora, pelo
Constituinte Davi Alves Silva, que num momento
brilhante, sabendo da vontadepopular e da neces
sidade que passa nossa região,aproveitoua hora
certa, o momento exato, e fezuma proposição.

Hoje vejo que realmente o Maranhão do Sul
está criado.

Queria,Sr.Presidente,algumas informaçõesde
V. Ex" sobre a tramitação do processo na Assem
bléia Nacional Constituinte, para que, de posse
dessas informações, possa fazer alusões na As
sembléia Legislativa e defender, com veemência,
o projeto que tem as asslneturas do Constituintes
Davi Alves Silva, José Teixeira e Edison Lobão,
todos conduzindo para que eu fosse represen
tante do Maranhão aqui na Assembléia Consti
tuintee com os votossubstanciaisdo povodaque
la região.

Essas informações são necessárias para que
eu possa, junto a meus pares na Assembléia Le
gislativa do Maranhão,questionar,dizerda trami
tação e ter condições para defender e debater
o projeto que ora está nesta Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fica registrado o valioso depoimento do nobre
Deputado RaymundoCabeludo,que muito ilustra
e honra a AssembléiaLegislativa do Maranhão.

Posso informar a V. Ex" que estamos em fase
de oferecimento de sugestões. Estas que são
apresentadas à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte estãosendo enviadasà Subcomissão
competente, que é a nossa, que tem como bri
lhante Relatoro nobre Constituinte SiqueiraCam
pos. Essas sugestões estão chegando. V. Ex" terá
oportunidade de oferecer o seu anteprojeto, as
sugestões devem ser oferecidas até o dia seis
e,depois,teremos aquia discussãodo anteprojeto
a ser oferecido pelo nobre Relator, anteprojeto

este que deverá se inspirar nas sugestões que
aqui chegarem.

Depoisde aprovadoo substitutivo, nós o envia
remos como anteprojeto da Subcomissão à Co
missão. Então será não propriamante um substi·
tutivo, mas o anteprojeto do nobre Relatorcom
base nas sugestões; S. Ex" apreciará as sugestões
e poderá antes, como já está fazendo, ouvir os
companheiros para ter mais ou menos uma oden
tação do pensamento da Subcomissão.Aprovado
seu anteprojeto, ele deixará de ser anteprojeto
da subcomissão e será remetido à nossa Comis
são, que é integrada por três Subcomissões.

Aprovado o substitutivo do Relator dessa C0
missão Temática,geral,o trabalhoiráà Comissão
chamada Comissão Geral, ou Comissão de Siste
matização.Acolhidoou não esse trabalho nosso
com referênciaà criação de "a", ub", ou "c" dos
novosEstados ou ao estabelecimentode critérios,
então o assunto será levadoao Plenárioda Consti
tuinte, que dará a palavrafinal.

É evidente que sairá do Relator da Comissão
de Sistematizaçãoo anteprojetoacolhidopelaCo
missão de Sistematização, da qual fará parte tam
bém o Presidenteda nossa Comissão,o seu Rela
tor e o Relator da nossa SubComissfío- e da
qual sou um dos suplentes, jb que o Senado só
tem direitoa quatro integrantes,sou dos suplentes
da Comissão de Sistematização.Então, o projeto
irá a plenário,onde poderá receber emendas, por
que há a hipótese de a Comissão de Sistema
tização não acolher as nossas sugestões, os nos
sos anteprojetos e, daí, os Constituintes estarão
atentos e poderão oferecer emendas 00 Plenário,
que dará a palavrafmal.

O que é importante- e aqui o Maranhãotem
dois ilustres Constituintes que se pronunciaram
hoje, ambos favoráveis à criação do Estado do
Maranhão do Sul, e o ilustreConstituinte Edison
Lobão, também autor de uma das sugestões 
é que os senhores têm ilustresdefensores.

Agora, uma sugestão minha: é evidente que,
se a AssembléiaLegislativa do Maranhãopudesse
se pronunciar,a exemplodo que estou informado
(não sei se o governadordo Maranhãoé favorável

.ou não, a escolha é um direitodele, democratica
mente), de que o Governadorde Goiásé favorável
à criação do novo Estado, e estou informado,
também, de que a grande maioriada Assembléia
Legislativa de Goiás...

O SR. RELATOR (SiqueiraCampos) - Atota
lidade.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
... é também favorável, de modo que (isto não
é de importância estritamente necessária), se a
maioria da Assembléia Legislativa do Maranhão,
o Governador e o Vice-Governador se pronun
ciassem favoravelmente, seriam mais argumen
tos que viriam fortalecero que para mim,pessoal
mente, é da maior importância,que é a manifes
tação das populações diretamente ligadas à re
gião que pleteiaa sua autonomia políticaatravés
da criação do novo Estado.

Acredito ter respondido à indagação de V. Ext.
O SR.RAYMUNDO CABELUDO - Muito obri

gado.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Não havendo mais quem queira se pronunciar,
vamos ouvir o ilustre Relator de noSSél Subco
missão, o nobre Constituinte SiqueiraCampos.
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o SR.RELATOR (Siqueira Campos) -Dustres
colegas de Subcomissão, ilustre Deputado Esta
dual Raymundo Cabeludo, meu prezado Dr. Fer
nando Fírveda, Dr,Nilton (?),Dr,Agostinho Noleto
Soares, ílustre palestrante de hoje, meu eminente
amigo, homem de sete instrumentos do povo sul
maranhense, José de Ribamar Fiquene, Sr. Presi
dente, quero referir-me ainda à sugestão feita pelo
meu nobre amigo o companheiro, coração gene
roso, Constituinte Paulo Roberto, dizendo que ho
je já formamos um bloco redMsionista, rnudan
cista. Lutamos pela reforma, e lutamos sob a lide
rança de V. Ex', Constituinte Chagas Rodrigues,
que, na verdade, tem-se constituído num líder
insuperável da causa. Recebo, como fruto de ge
nerosidade de V. Ex", a sugestão e a convocação
que me faze não faltareia ela, mas sob o comando
do Constituinte Chagas Rodrigues; e todos nós,
acredito, vamos formar esse bloco compacto,
porque não tenham dúvidas, surgirão dificulda
des.

Fazer mudanças é um negócio muito sério,
existem forças retrógradas que não querem des
centralizar. Ninguém dá a fatia do poder de graça.
É preciso pressionar, e a invejável Imperatriz sou
be pressionar. Quando cheguei a Imperatriz havia
um movimento liderado pelo Dr. Fíquene, pelo
Vereador Joaquim Paulo de Almeida, por líderes
de grande expressão da área que, com entusias
mo, colocaram o Dr. Fiquene à frente de todos
os movimentos comunitários, de todos os movi
mentos regionais, e está aí ele, hoje, dando uma
demonstração como poucos homens deste Pais
podem dar.

De fato, nem me lembrava de sua condição
de juiz. Realmente ele era Juiz de Direito. Era
um dos Juízes de Direito de Imperatriz e abando
nou a carreira - segura como poucas neste País
- para servir à população. Eis aí o Prefeito de
Imperatriz, um Prefeito que - pelas notícias que
tenho, pelas passagens rápidas que tenho tido
por Imperatriz, pelos contatos que tenho tido com
a população, com as minhas lideranças, que têm
Imperatriz como pólo natural, como nossa capital,
lideranças do norte goiano - vem realmente re
solvendo os problemas daquela comunidade e
interfere muito para a solução dos problemas re
gionais.

Imperatriz é uma metrópole. Tem uma região
que, na realidade, é uma região metropolitana
ainda não reconhecida por lei, mas que existe
de fato. Aqueles municípios - todos os seus Pre
feitos, seus Vereadores, suas autoridades - en
contram no Dr. Fiquene um líder que sempre
está à frente das causas daquela região. De forma
que, quando fui convidado para fazer uma pales
tra, uma exposição, um foro de debates em Impe
ratriz,isso resultou, exatamente, desse movimento
que o Dr. Fiquene já liderava, muito entrosado
com todos os lideres comunitários daquela re
gião, um homem que tem trânsito livre em todas
as áreas e na realidade possibilitou que a popu
lação se unisse em tomo dessa bandeira, que
será, sem dúvida alguma, vitoriosa. Esta é uma
causaque não pode sofrer derrota. Todavia, Cons
tituinte Davi Alves Sílva - combatente dos mais
denodados, dos mais determinados, dos mais va
lorosos que tenho conhecido ao longo de minha
vida pública - temos dificuldades. Mas já vi que
essas dificuldades serão, sem dúvida alguma, ven
cidas pela obstinação de V.Ex-, dos seus cornpa-

nheíros,e pelo apoio, pelo respaldo que o grande
líder de Imperatriz lhe dá, que o povo de Imperatriz
lhe dá, que o povo da região também lhe dá,
o apoio de líderes como o Dr. Agostinho, prepa
rado para o exercício de qualquer função, por
mais importante que ela seja. Essa união é que
vai trazer a V. EX' as condições desse embasa
mento, as condições para a vitória, que será, sem
dúvida alguma, perseguida com o apoio de todos
nós

Vejam o companheiro Paulo Roberto, que é
um homem magnífico; o jovem veterinário que
o povo do RioGrande do Sul trouxe para a Assem
bléia Nacional Constituinte, Carlos Cardinal, que
já se integra à nossa causa apesar de no seu
Estado não haver movimento separatista. O Rio
Grande do Sul também é um Estado desenvol
vido, onde há dificuldades, mas a população é
integrada. Lá não existem diferenças entre re
giões. Seu povo, o gaúcho em geral, tem o mes
mo embasamento cultural, hábitos e costumes:
a economia praticamente também é integrada,
apesar da diversificação que existe, mas há uma
integração geral de objetivos, inclusive dos econô
micos.

O Rio Grande do Sul tem, se não me engano,
apenas 260.000 km2 isto é, uma área menor do
que será o Estado do Tocantins, quando criado.
Retifico:são 240.000 km2

; o Estado de São Paulo
é que tem 260.000, confundo muito um com
o outro...São 245.000 km2

• Quer dizer, é do tama
nho do Território de Roraima. É um Estado de
boa conformação geográfica, com a capital numa
situação privilegiada - se não está situada ao
centro, também não está muito ao extremo 
de forma que não tem maiores razões para reivin
dicar desmembramentos. Se as tivesse, certa
mente o povo gaúcho, que é um povo decidido,
partiria para a luta e iria atingir os seus objetivos.

Sr. Presidente, conheço razoavelmente bem a
área cuja proposta de emancipação foi apresen
tada pelo Constituinte DaviAlvesSilva, mas esses
depoimentos de hoje do dr. Agostinho, do Sr.
Fiquene, do nobre Deputado Estadual do Mara
nhão Raymundo Cabeludo, e do nosso compa
nheiro DaviAlvesSilva trazem, sem dúvida, maio
res informações e maiores subsídios.

Quanto a mim, Relator da Subcomissão, este
jam certos de que vou lutar como se fosse a
emancipação da própria área que represento, por
que, ontem bem, não é de graça, não é só por
amor - e Or. Fiquene sabe que eu, naquele audi
tório, insurgi-me ao tempo do govemo forte e
autoritário contra um Ministro de Estado que con
trariava os interesses dessa região (ministro forte)
e contra o próprio Presidente da República da
época, com AI-5 -, quer dizer, aquela área é
algo que está no meu coração; é uma área que
me trouxe a consciência de que precisava liber
tar-se das oligarquias do Norte, que pretendem
continuar no processo de exploração que vem
de longas datas.

Agora, não se esqueçam também de que Impe
ratriz já foi Goiás e é uma das razões que me
faz amar aquela gente, que é a minha gente 
minha gente nordestina, porque sou cearense de
nascimento. Quantos ílustres cearenses, piauien
ses e pernambucanos ajudaram a colonizar e or
ganizar aquela região?

É por amor, mas não só por isso, Dr. Fiquene,
é também por interesse do povo que represento,

porque se criarmos um pólo aItemativo de desen
volvimentodo sul do Maranhão (Estado do Mara
nhão do Sul) e criarmos um outro ao norte de
BrasOia (Estado do Tocantins) - portanto, um
ao sul de São Luís e outro ao norte de GoiAnia
ou Brasília - estaremos fazendo o melhor negó
cio, porque criaremos condição magnífica para
o intercâmbio grosso, de grande nível.

De forma que é interesse de minha gente, que
recomenda que eu lute; não é só por amor 
e eu por amor o fana, só precisaria isso - mas
é mais ainda: é por interesse de meu povo. E
acreditoque também, chegamos à consciência,
no sul do Maranhão, de que a emancipação do
norte goiano, da Amazônia goiana, também aten
de aos interesses dos sul-maranhenses.

Como vamos poder atender aos reclamos do
povo brasileirc - reclamo de mais de cem anos
- reclamos de mudanças, se primeiro não mu
darmoso nosso mapa geopolitico? Se nós nio
deitarmos OI; alicerces para essa mudança, se
não prepararmos a casa para receber essas mu
danças? Come' mudar o País sem mudar a !U8
estrutura intra-estataI, que é defasada? Como dei
xarmos crescerem as rnegalópoles? E nós as te
mos em maior número do que os Estados Unidos
da América do Norte.

As cidades com mais de um milhão de habi
tantes nos Estados Unidos são em menor número
do que as do Brasil, prova de que lá, ao espalha
rem pólos, centros de decisão onde sãoatendidos
os interesses das diversas populações, das diver
sas regiões do país, eles conseguiram melhorar
a distribuição do ecúmeno americano.

Aqui também conseguiremos, com a criação
dos novos Estados, melhorar a distribuição de
população pelo nosso território, que é um dos
pontos frágeis. é o calcanhar-de-aquiles desta Pais
imenso. Se criarmos novos estados, principal
mente na Amazônia - principalmente na Arnazh
nia, repito - estaremos fortalecendo sobrema
neira o País, porque assim inverteremos a direção
dos fluxos migratórios e conseguiremos sanear,
de certa forma, os Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro, que, hoje, sãovítimas de um processo
de inchação terrível, que preocupa.

Vejam o problema de Brasília: quantos mara
nhanses, quantos nortenses de Goiás quantos
cearenses, quantos piauienses vêm para Brda
competir com os daqui por empregos cada vez
mais magros e em menor quantidade? Sem ne
cessidade nenhuma, porque somos áreas ricas.

Precisávamos era ter, exatamente, a condição
de emancipar essas áreas no sul do Maranhão,
no norte de Goiás e também em Tapajós; isso
trará reflexos benéficos, pois, sem dúvida aIgwna,
muita gente que está causando o esvaziamento
daquela região, num êxodo incompreensível e in
justificado, deixará de descer o rio Amazonas em
direção a Belém, provocando um processo de
inchação. Belém está agregando levas e levas de
imigrantes, que se tomam uma massa de miserá
veis - e isso é uma afronta à nossa condição
de povo livre.

Temos que criar novos Estados. Essa é uma
conciência que deve estar nos envolvendo a t0
dos, e não pode ser assim. Agora, temos que
nos fortalecer, temos que nos preparar para a
luta, e vamos fazer isso sob as ordens de um
grande comandante, homem de um passado irre
preensível, de grandes serviços prestados ao Pais;
que tem amigos em toda parte; um homem que
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entra em todos os gabinetes (as portas dos gabi
netesestão sempre abertas para ele) - o nosso
Presidente.

Vamos fazer o possível para nos unirmos sob
a liderança de S. Ex' a fim de que consigamos
colocar no mastro da vitóriaa bandeira do Estado
do Maranhão do Sul, do Estado do Tocantins,
do Estado de Tapajós, do Território Federal do
Alto Amazonas - como quer o nosso compa
nheiro Carrel Benevides, do Estado deSanta Cruz
como querem o nosso companheiro Femando
Gomes e apopulação do sul da Bahia,doEstado
do Triângulo Mineiro e deoutros que estão sendo
sugeridos, cujas propostas ainda não chegaram
à nossa subcomissão.

Vamos mudar este Pais, não demagogicamente
nos palanques, mas através de um trabalho sério,
eficiente, comandado por homens cujo conceito
nos garante encontrar um determinado temor por
parte daqueles que gostariam de se atravessar
em nosso caminho e não o farão porque temos
um líder e uma unidade inquebrantável.

Sr. Presidente, eu me congratulo com a Subco
missão pelo comparecimento dos líderes do futu
ro Estado do Maranhão do Sul, que deixaram
subsídios extraordinários, com a participação dos
nossos companheiros e seu apoio a essa mag
nífica idéia.

Fiquei feliz em rever o meu eminente amigo
Prefeito José de Ribamar Fíquene, líder amado
e admirado pelo seu povo e por todos os que
têm a sorte de conhecer Imperatriz e a atuação
de S. Ex' Fiquei muito feliz em. revê-lo, repito,
e faço votos de que possamos, no sábado, fazer
mais outra jornada vitoriosa e que esta causa ga
nhe o engrossamento do povo, sempre ou mais.
Eu lhe asseguro, Dr. Fíquene, que os dois colegas
que foram contrários à criação do Estado do [VIa
ranhão do Sul, à emancipação daquela área, cer
tamente não são de lá nem a conhecem, por
isso não tem interesse em defendê-Ia, e são agen
tes de oligarquias retrógadas que querem manter
o povo explorado, submisso e dependente, o que
não conseguirão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Ficam registradas as brilhantes e empolgantes
palavras de nosso Relator, Constituinte Siqueira
Campos.

Srs. Constituintes, ilustres visitantes, resta-nos,
nesta altura, agradecer aos ilustres expositores
- o Dr, Agostinho Noleto Soares, o ilustre Depu
tado Raymundo Cabeludo, o eminente Prefeito
Dr, José de Ribamar Fiquene - as exposições
brilhantes e bem fundamentadas. Nossos Anais
ficaram enriquecidos com as palavras aqui profe
ridas.

Os senhores deixarão esta Subcomissão, esta
nossa Brasília, retomarão à sua cidade, à sua re
gião, certos de que, não pelo que eu aqui estou
a dizer, mas pelo que os Senhores ouviram e
viram aqui, esta sugestão, que tomou o n" 671,
da autoria dos eminentes Constituintes DaviAlves
Silva, Edison Lobão e José Teixeira - Consti
tuintes do maior valor e que integram a nossa
Subcomissão - esta sugestão (eu sou o Presi
dente, não quero antecipar) tem tudo para ser
aprovada.

Os senhores aqui ouviram que a simpatia e
o apoio, não foram diminuídos, esmaecidos, nem
regateados. Entendo que a nossa luta por liber-

dade política, com a maior participação possível
do nosso povo, envolve a emancipação política
dos municipios, dos Estados-membros, da (lníão,

enfim, da Nação brasileira, cada vez mais ciente
de sua soberania. Isso implica, necessariamente,
o aparecimento de novos Estados.

Tudo depende da vontade consciente de cada
região, através de seu povo, querer assumir condi
ção de Estado livre,vale dizer estado autônomo.
E o ideal é que não haja mesmo a situação inter
mediária de Território. Não é necessário que se
passe de uma região integrada em um Estado
membro a uma região plenamente autônoma,
como nova ünídade da Federação. Essa é a mar
dia natural.

Estamos aqui para defender a liberdade: dos
cidadãos, das regiões, das populações que vivem
nos municípios, nas regiões, nos Estados, neste
grande País, em nossa grande Federação, em
nossa grande Nação brasileira. De modo que os
senhores saiam certos de que aqui deixaram entu
siastas defensores da causa de uma melhor e
maior autonomia para os Estados, e de uma me
lhor e mais racional divisão territorial de nosso
País, que se assenta, em última análise, na vontade
de cada região.

Ficam aqui os nossos agradecimentos, os nos
sos votos de progresso continuado para a grande
cidade de Imperatriz, dessa grande região que
deseja constituir o novo Estado do Maranhão do
Sul. Os nossos parabéns a todos, os nossos agra
decimentos e os nossos votos sinceros e caloro
sos de novos êxitos, e que os senhores consigam
aquilo que realmente desejam, porque o desejo
não é de pessoas, o desejo não é desta nem
daquela cidade, o desejo é de um povo cons
ciente, pelo que sabemos, que quer se constituir
em Estado autônomo da Federação, participan
do, dando a sua colaboração para o crescimento
e para o desenvolvimento crescente de nosso
País, de nossa nacionalidade.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, às 9h e 45 min, quando teremos
oportunidade de ouvir os Srs. Governadores. Re
novando meus agradecimentos aos ilustres visi
tantes, declaro encerrada esta reunião.

COMISSÃODA ORGANIZAÇÃO DOESTA-
DO

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS
9- Reunião Ordinária (Quinta

Reunião de Audiência Pública)

Às quinze horas do dia primeiro de maio de
hum mil novecentos e oitenta e sete, no recinto
da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás,
realizou-se uma reunião de audiência pública des
ta Subcomissão, presidida pelo Constituinte Se
nador Chagas Rodrigues. Comparecam os Cons
tituintes: Chagas Rodrigues, Presidente; Valmir
Campelo, Primeiro-Vice-Presidente; Fernando
Gomes, Segundo-VIce-Presidente; Siqueira Cam
pos, Relator;Fernando Velasco, HilárioBraun, Jo
sé Teixeira, Carlos Cardinal, Paulo Roberto e Davi
Alves Silva. Presentes também os Constituintes
Lúcia Vânia,Mauro Miranda e Sérgio Brito.Haven
do número regimental foi declarada aberta a reu
nião. Dispensada a leitura da Ata, por terem sido
distribuídas as cópias aos membros com antece
dência, foi a mesma aprovada. Teve a presente
reunião como finalidade a realizéÍção de um painel

de debates sobre o tema: "A Criação do Estado
do Tocantins e a Redivisão Territorial do Brasil".
O Senhor Presidente convidou a tomar assento
à Mesa os Constituintes: ValmirCampelo, Primei
ro-Vice-Presidente; Fernando Gomes, Segundo
Vice-Presidente; Siqueira Campos, Relator; o Dr.
Henrique Santillo, Governador do Estado de
GoiáS;o Deputado Frederico Jayme Filho,Presi
dente da Assembléia LegislativadeGoiás; o Sena
dor lram Saraiva, o Desembargador Júlio Res
plande de Araújo, representante do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás; Dr. Darci Martins
Coelho, Presidente do Comitê Pró-Criação doEs
tado do Tocantins; Dr. Francisco de Assis Bran
dão, Presidente do Diretório Regional do PMDB
de Goiás; Dr.Joacir Camelo Rocha, representante
do CONORTE; Dr, Manoel Reis Chaves Cortez,
Presidente da Associação dos Prefeitos do Vale
Tocantins--Araguaia e Prefeito de Cristalândia 
GO; Dr. João Rocha Ribeiro Dias, Membro do
Comitê Pr6-Criação do Estado do Tocantins. O
Presidente pediu a Sua Excelência, o Governador
de Goiás, que se considerasse presidindo a reu
nião. Em seguida passou a palavra ao Senhor
Governador Henrique Santillo que abriu os traba
lhos e, ao fin~ da palavra, agradeceu a presença
dos Constituintes e da Comissão de Apoio à Cria
ção do Estado do Tocantins. O Senhor Presidente
comunicou que o Senhor Governador precisava
se retirar para atender a outros compromissos
e passou a presidência ao Constituinte Valmir
Campelo, Primeiro-VIce-Presidente. Foi dada a
palavra ao Dr, Darci Martins Coelho, Presidente
da Comissão Pr6-Criação do Estado do Tocan
tins. Durante a exposição do Dr. Darci Martins
Coelho, o Presidente Chagas Rodrigues reassu
miu a presidência. O Constituinte Siqueira Cam
pos, Relator, pediu questão de ordem para lem
brar que 05 oradores deveriam falar, no máximo,
durante dez minutos, e sugeriu ao Presidente, que
se ouvissem todas as lideranças 'lriscrítas para
melhor informar o relatóJ\o. O Senhor Presidente
acatou a sugestão e passou a palavra aos demais
oradores. Fizeram uso dela os Senhores: o Econo
mista Célio Costa, o Dr. Expedito Mendonça, re
presentantes do Movimento Pr6-Criação do Esta
do de São Francisco; O Economista José Freire
Júnior, Manoel Reis Chaves Cortez, Prefeito da
Cidade de Cristalândia e Presidente da Associação
dos Municípios do Vale Araguaia-Tocantins; o
Desembargador Júlio Resplande de Araújo, o De
putado Estadual Totó Cavalcante, Constituinte
Lúcia Vânia,o Dr. Francisco Assis de Oliveira Ne
gri, Médico; o Professor José Gonçales Zuza, Nei
Luís, universitário,Acadêmico de Direitode Guru
pi; o Dr. Francisco de Assis Brandão, Presidente
do Diretório Regional do PMDB - GO; o indio .
Idijaruri Karajá, o Deputado Estadual Hagahús
Araújo. O Constituinte José Teixeira apresentou
uma antecipação de intenção de voto, em seu
nome e dos demais Constituintes, com a seguinte
redação: "Nós, membros da Subcomissão dos
Estaclos, reunidos no Edificio da Assembléia Le
gislativa do Estado de Goiás, nos manifestamos
favoráveis à criação do Estado do Tocantins. Que
esta manifestação seja objeto de registro em Ata
e levada em conta pelo ilustre Relator da Subco
missão. De outro lado aguardamos oportunidade
para idêntica manifestação em relação aos proje
tos de criação 90s Estados de Santa Cruz, Mara
nhão do Sul e Tapajós". O Deputado Estadual
Divino Vargas pediu um aparte para propor que
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se preveja também a data de instalação do novo
Estado. Respondida a questão de ordem, o Presi
dente colocou a proposta dos Constituintes em
votação, sendo aprovada. Usaram da palavra a
jornalistaSandra Miranda, a Suplente de Depu
tado Federal Mariado Socorro Florentino, Depu
tados Estaduais: João Ribeiro, Uder do PFL em
Goiás; Heli Dourado, Líder do PDC em Goiás;
Brito Mir.anda, üder do Governo na Assembléia
Legislativade Goiás; DivinoVargas;os Constiuin
te! Paulo Roberto, Fernando Gomes, José Tei
xeira e Davi Alves Silva, o jornalista João Rocha
Ribeiro Dias, e o também Constituinte Senador
Iram Saraiva. Apartearam os oradores os Consti
tuintes: Siqueira Campos, Relator;Paulo Roberto,
Fernando Gomes, Carlos Cardinal,José Teixeira,
Hilário Braun, Fernando Velasco e Valmir Cam
pelo; MauroMiranda,o Dr.Augusto de BritoFilho,
Presidente da Associação dos Procuradores das
Autarquias Federais de Goiás, o Senhor Antônio
Luís da Costa, Vereador de Gurupi e a Senhora
Mariado Socorro Florentino, Suplente de Depu
tado Federal. Em seguinda o Presidente passou
a palavra ao Deputado Estadual Frederico Jayme
Filho, Presidente da Assembléia Legislativado Es
tado de Goiás para palestra de encerramento da
reunião. O Presidente agradeceu a cessão do Ple
nário da Assembléia para a realização da reunião,
às autoridades, a todos os presentes no recinto,
ao Presidente da Assembléia Legislativa, Depu
tado Frederico Jayme Filho e ao Governador do
Estado Henrique Santillo. Justificou a ausência
do Constituinte Del Bosco Amaral, impedido por
motivo de doença na família. Nada mais havendo
a tratar convou a reunião para o dia cinco, às
dez horas, declarando encerrada a reunião às vinte
e uma horas e sete minutos. E, para constar,
eu, ,MariaInês de Bessa Uns, Secre
tária, lavrei a presente Ala que, lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente;

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
A Subcomissão dos Estados tem hoje a honra
de realizar uma reunião neste Estado de Goiás,
na cidade de Goiânia.

Havendo número regimental sob a proteção
de Deus, declaro abertos os trabalhos.

É desnecessário dizer que, para esta Subco
missão dos Estados, órgão da Assembléia Nacio
nal Constituinte, a vinda a esta cidade representa
não apenas o cumprimento dos seus deveres para
com o povo e a Nação, mas também uma home
nagem dos Srs. Constituintes ao grande Estado
de Goiás,que, para felicidadede todos, tem como
governador este grande homem público, ex-se
nador, ex-deputado estadual, o eminente Gover
nador Henrique Santilio. (Palmas.)

De modo que esta reunião se destina a ouvir
os Srs. Constituintes, aqueles que queiram fazer
exposição sobre a criação de uma nova Unidade
da Federação no norte de Goiás.

Não poderia deixar de registrar também que
para esta Subcomissão é igualmente uma honra
contar, entre tantos membros dedicados, cultos
e trabalhadores, com a presença de um eminente
homem público, filhodeste Estado e que é preci
samente o Relator da nossa Subcomissão. Quero
referir-me, com as homenagens devidas, a S. Ex"
o eminente Constituinte Siqueira Campos. (Pal
rnas.)

Pediria a S. Ex" o Sr. Governador que se consí
derasse Presidente desta reunião da Subcomissão
dos Estados.

A palavra está franqueada àqueles que dela de
sejarem fazer uso, especialmente os Srs. Consti
tuintes, as autoridades presentes e os interessados
na questão. É evidente que, por motivos óbvios,
se S. Ex" o Sr. Governador o desejar, poderá usar
da palavra sempre que quiser.

Estamos na Assembléia Legislativa. Fui depu
tado federal durante cinco legislaturas, antes de
chegar ao Senado. Quero, pois, apresentar meus
agradecimentos e minhas calorosas homenagens
ao Poder Legislativodeste Estado, na pessoa do
eminente Presidente desta Casa, a quem rendo
as homenagens de todos os membros da Subco
missão e de todos aqueles interessados na elabo
ração de uma Constituição que consulte realmen
te os superiores interesses da nacionalidade, as
aspirações mais caras de democraci~, ~e pro
gresso e de justiça do nosso povo brasileiro.

Tenho a honra, portanto, de dar a palavra a
S. Ex' o Sr. Governador Henrique Santilio. (Pal
mas.)

o SR. GOVERNADOR HENRIQQE SANTlLLO
- Exm"Sr. Constituinte Chagas Rodrigues, Presi
dente da Subcomissáo dos Estados da Assem
bléia Nacional Constituinte; Exm" Sr. Deputado
Frederico Jayme Filho,Presidente da Assembléia
Legislativa de Goiás; Exm" Sr. Desembargador
Júlio Resplande de Araújo, ilustre representante
do Exm" Sr. Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado; Exrrr Sr. Dr. Darci Martins Coelho,
Presidente do Comitê Pró-Criação do Estado do
Tocantins, Exrrr'Sr. Constituinte ValmirCampelo,
1°_Vice-Presidente da Subcomissão dos Estados;
Exm° Sr. Constituinte Fernando Gomes, Vice-Pre
sidente da Subcomissão dos Estados; Exm" Sr.
Constituinte Siqueira Campos, Relator da Subco
missão dos Estados; Exm° Sr. Dr. Francisco de
Assis Brandão, Presidente do Diretório Regional
do PMDB; Exm° Sr. Dr.Joacir Cameiro, represen
tante da Conorte; Exm" Sr. João Rocha Ribeiro,
membro do Comitê Pr6-Criação do Estado de
Tocantins; Exm"Sr. Prefeito Manoel Reis Cortez,
Presidente da Associação dos Prefeitos do Vale
Tocantins-Araguaia; Exrrr'sSrs. Deputados Fede
rais, Srs. Deputados Estaduais, Srs. Secretários
de Estado, Srs. Prefeitos Municipais, Srs. Presi
dentes de Câmaras Municipais, Srs. Vereadores,
minhas senhoras e meus senhores.

Sempre achei que um dos males mais nefastos
deste País é o pensar pequeno, é a falta de auto
confiança, que, via de regra, domina grande parte
dos nossos homens públicos. Uma Nação gigan
tesca e de fantásticas potencialidades como a
nossa não pode continuar assim. Só nos liberta
remos do subdesenvolvimento, da pobreza e do
atraso, pensando grande.

Hoje eu me pergunto: o que vejo aqui, quando
reecontro estimados companheiros do Congres
so Nacional e as lideranças mais expressivas e
atuantes da metade norte do meu Estado? Quem
são estes homens e estas mulheres, honrados
com a extensão até Goiâniade nossa Constituinte,
agora a esperança máxima do Brasil, que vieram
de longe, nas asas dos sonhos, pensando grande
e em tudo de bom que pode vir com a criação
do Estado do Tocantins?

Pensando grande, portanto, reverencio e enal
teço a importância ímpar dos nobres Constituin
tes, que hoje postulam as leis da razão, num inau
dito esforço de propiciar ao Brasil uma Consti
tuição sábia e justa, assentada na realidade do
presente e avançada no tempo, arejada, demo
crática, simples e prática.

A reunião da Subcomissão dos Estados, em
Goiás, fora de Brasllia,é uma distinção e demons
tração de especial apreço, um fato histórico para
nosso Estado, um acontecimento memorável
proporcionado aos goianos por estes notáveis
parlamentares que trabalham pensando grande.

Tenho comigo que o norte e o nordeste de
Goiás estão ingressando na sua idade de ouro.
Eles estremecerão com o Centro-Oeste inteiro
quando a picareta do trabalhador da frente pio
neira feriro chão para assentamento do primeiro
dormente da ferrovia Norte-Sul e isto vai acon
tecer dentro de apenas trinta dias.

A ferrovia Norte-sul vem aí como um tufão,
para quebrar obsoletas estruturas. As vozes que
se levantaram contra ela nos últimos dias, em
maior intensidade, trazem a desatinação de quan
tos reclamaram contra Goiânia, contra Brasília
e contra a Belém-Brasília.Asgrandes causas sem
pre tiveram grandes opositores. No caso atual,
seus adversários trazem a marca registrada da
desinformação ou do protesto orquestrado por
segmentos reacionários que não aceitam o de
senvolvimento nacional, essencial à Pátria, em lu
gar certo, mas distante de seus lucros e de seus
interesses.

Os inimigos da ferrovia Norte - Sul têm a
mesma míope visão crítca dos que chamavam
a Belém - Brasilia de "caminho da onça". Pen
sando grande, eu diria que a Norte - Sul não
é somente um corredor de transporte, mas a ga
rantia de integração e desenvolvimento da mais
importante região brasileirada atualidade. A curto
prazo, trará a infra-estrutura do progresso para
a área dos cerrados, de extraordinários potenciais
que jamais seriam viabilizadossem um corredor
de transportes rápido, eficiente e de custos reco
nhecidamente baixos, como é o caso dessa ferro
via.É o primeiro projeto voltado para o desenvol
vimento interiorizado,interligando o sistemaferro
viário de Carajás à malha ferroviáriado Sul e aos
principais pontos do País. Ao contrário dos ante
riores, não parte diretamente para os centros de
exportação, mas une zonas de produção e de
consumo.

Aszonas de influênciada Norte- Sul totaJizam
55 milhões de hectares, quase duas vezes o terri
tório de São Paulo e 7% da extensão deste nosso
grande Brasil. Sessenta e dois por cento dessa
região é área com imenso potencial agrícola. A
ferrovia, em via singela, permitirá o escoamento
de até 50 milhões de toneladas de produtos anual
mente, e sua duplicação responderá com movi
mentação de carga superior a 100 milhões de
toneladas.

Os desinformados, os mal-intencionados di
zem que a ferrovia é solução antieconômica e
retardaria ao desenvolvimento. A experiência
mundial prova o contrário. Atualmente, estão em
construção, no mundo inteiro,70 milquilômetros
de novas ferrovias - quase duas vezes a volta
ao redor da Terra. Os Estados Unidos cresceram
com a estrada de ferro. No Canadá e na Rússia
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aconteceu o mesmo. Carajás, no Brasil, é exce
lente exemplo. O combustível que sua ferrovia
transporta para Marabá custa exatamente a meta
de do preço do que se fosse conduzido por hidro
via. A Norte - Sul, ligada à malha ferroviária já
existente, representará, por consequente, subs
tancial economia no preço dos combustíveis e
levará,.asoja, hoje escolhida na região dos cerra
dos e transportada a preços muito maiores, aos
centros de industrialização e consumo, benefi
ciando o produtor.

Ferrovia e hidrovia se completam. E não repre
sentam contradição. O Centro-Oeste e o Brasil
precisam de. ambas, mas, para o projeto global
de desenvolvimento e interligação pretendido
agora a ferrovia é a melhor opção. Os próprios
projetos de hidrovia prevêem a construção de fer
rovia, assim como, no caso da Norte - Sul, é
importante a interligação hidroviária em Impera
triz, viabilizada pela eclusa de Tucuruí, unindo a
malha rodoviária do Nordeste à ferroviáriado Sul.

Com 1.600 quilômetros de extensão, a Norte
- Sul será uma ferrovia relativamente barata,por
contar com topografia amplamente favorável,
sem necessidade de túneis, estando prevista a
construção de apenas uma obra de arte impor
tante, a ponte sobre o rio Tocantins, no estreito.

Na construção da ferrovia, que se completará
em três anos, serão criados cerca de 40 mil em
pregos diretos. Seu sistema intermodal é caracte
risticodasnações desenvolvidas, implantado pon
ta-a-ponta, com a utilização de interligações hí
droviárias, em Imperatriz,rodoviárias, em diversos'
pontos, e ferroviárias, aproveitando-se a malha
férrea do Sul.

A Norte - Sul será a primeira ferrovia privada
do País a ser administrada com base em critérios
empresariais de eficiência e redução de custos,
nos rentáveis moldes norte-americanos e cana
denses. Em vinte anos, completar-se-á o retomo
dos recursos nela aplicados.

Antecipando-se à sua realização, o Governo de
Goiás já possui em franco funcionamento um
grupo de trabalho que acompanhará e apoiará
sua execução, cuidando dos interesses goianos
em toda a região de influência da obra.

As áreas agrícolas do Centro - Sul, já estão
inteiramente ocupadas. Como única opção de
ampliação da produção nacional de alimentos,
resta a imensidão inexplorada do Centro-Oeste.
Com a ferrovia Norte-Sul; a produção agrícola
do Centro-Oeste e da borda amazôní-a se situará
em faixascompetitivas com os preços dos merca
dos nacional e internacional.

Levantamentos efetuados sobre a aptidão agrí
cola dos solos e os rendimentos médios - apro
veitando-se apenas 60% da terra ao longo da
nova ferrovia no Estado de Goiás - demons
traram um potencial de produção anual de 20
milhões de toneladas de grãos, ou seja, 113 da
produção atual obtida em todo o País. Desses
estudos excluíram-se as áreas de preservação per
manente e de pastagem, não tendo sido sequer
considerado o amplo potencial da região em ter
mos de agricultura irrigada. Com a tecnologia
da irrigação, a produção prevista de 20 milhões
de tonela~s poderia até ser dobrada.

Hoje, Goiás, com cerca de 3% da população
brasileira, já participa com quase 10% da produ
ção nacional de grãos e, ademais, detém o maior
rebanho bovino do País. Somem-se a esse riquis-

simo potencial agrossilvopastoril as extraordiná
rias jazidas minerais, cuja exploração pode ser
viabilizada com a via férrea. E imaginem o que
esperam os nortenses, em termos de desenvol
vimento e de modernização, nos anos já muito
próximos.

Há, portanto, motivos de sobra para se pensar
grande. As atuais dificuldades são como as nu
vens negras que não escondem o sol e o azul
por muito tempo.

Todo tempo é tempo de luta; tempo de crise,
mais ainda. A sociedade está a exigir decisões
firmes e destemidas, para que nossa economia
deixe de ser uma nau à deriva - e isso o mais
depressa possível.

Não se suporta mais a taxa escorchante dos
juros, não se aceita a recessão. Impõem-se solu
ções rápidas para os problemas das dívidas inter
na e externa. É imperioso conter-se a inflação.
O País inteiro clama por um programa mínimo
de medidas emergenciais concretas e eficazes,
para se responder hoje e agora aos desafios dessa
crise. É necessário uma reforma tributária a curtís
simo prazo para salvar os Municípiose os Estados.
Nós nos reunimos e vamos continuar pressio
nando no sentido de que se proponha à Nação
com urgência esse programa mínimo.

E os ansiosos olhares de todos os brasileiros
convergem para a Constituinte, de quem se espe
ra - e se espera muito - altasensibilidade, gran
de lucidez e muito patriotismo.

Daqui a pouco, começarão os debates e as
exposições sobre a redivisão territorial do País
e, no caso, a criação do Estado do Tocantins.
Que o debate seja o mais amplo possível.É assim
que se faz na democracia. Quanto mais se discu
tem as idéias, melhor para o seu aprimoramento.
Respeitados os interesses nacionais e regionais,
as unidades federativas podem ser redivididas,
desde que a mudança não se faça arbitrariamente,
de cima para baixo.Eimprescindível ouvira popu
lação.

E aqui identifico facilmente muitos de seus
mais autênticos representantes, que vão falar a
linguagem rude e franca dos nossos nortenses.

Tenho o meu berço político enraizado no sul
do meu Estado, mas conheço na intimidade os
problemas e as aspirações do norte. Se em duas
décadas mantivemos estreito relacionamento, na
campanha de 1986 eu me aprofundei nessa ativi
dade, ampliando minhas responsabilidades e
meus compromissos, especialmente com sua
gente.

Neste momento em que a Constituinte - espe
rança vital deste Brasil sofrido e tantas vezes de
cepcionado - estuda a conveniência de modifi
cações na partilha do seu território, sinto-me per
feitamente à vontade, de espírito formado e abso
lutamente seguro, na decisão de colocar-me favo
ravelmente à criação do Estado do Tocantins.
(Palmas.)

Reconheço que minha lealdade aos goianos
e a Goiás obrigou-me, em determinado período
de minha vida, a resistir a essa idéia. Não nego
que relutei em aceitá-Ia, imaginando ser preferível
manter a inteireza territorial de meu Estado. Mas
sempre fui um cavalheiro andante das realidades
da minha terra. Percorrendo-a, na indicação dos
quatro pontos cardeais, habituei-me a conhecê-la
realmente com os próprios olhos e .asenti-Ia no

íntimo do coração. Assim, sei de suas coisas, por
que as vivi e não apenas porque me disseram,
porque exerci a prática política diretamente nas
bases, com a população das cidades e dos cam
pos, falando às multidões nas praças e caminhan
do e ouvindo o cidadão anônimo nas casas e
nas ruas do centro e da periferia das cidades.
Cheguei à alma da região, envolvi-me nas nuan
ças do sonho dos nortenses e vi que eles têm
razão. (Palmas.)

É uma luta muito antiga, de uma gente guer
reira e determinada, Sr. Presidente da Subcomis
são dos Estados, Constituinte Chagas Rodrigues.
Eu diria mesmo que essa luta já faz duzentos
anos. Certamente começou às margens de um
grande rio, no longevo Tocantins, de leito defini
tivo, pacientemente cavado nas rochas, ou no jo
vem Araguaia, onde a luz faísca estrelas a cada
pôr-do-sol, na caminhada líquida para o oceano
verde. Quem garante que seu princípio não extra- .
pola 1809, quando D.João VI, criando a Comarca
do Norte da Província de Goiás, mandou para
lá o Desembargador Teotônio Segurado, que, as
similando a insatisfação do nortense, liderou a
sedição separatista, só contida mais de treze anos
depois com a declaração da Independência do
Brasil?

É um velho anseio, pois, acalentado e expan
dido sempre. Não aceitar esposar essa realidade
é caminhar contra a História. .

Eis por que me curvei humildemente à decisão
de votar, no Senado, a favor da criação do Estado
do Tocantins.

E convenceram-me também razões lógicas e
sentimentais que, antes de mim, empolgaram um
Feliciano Machado Braga, um Osvaldo Aires da
Silva,um Fabrício César Freire e legítimos líderes
que Deus mandou primeiro para fazer de uma
ambição coletiva a expectativa da explosão da
euforia, cada vez mais próxima.

Estou certo de que o norte goiano se acha
na encruzilhada do seu verdadeiro destino. A des
centralização do poder e do progresso volta os
olhos atônitos da nacionalidade para os chapa
dões do interior brasileiro. Nas circunstâncias
atuais, ali nenhuma despesa a fundo perdido é
inútil. Investir no homem do interior brasileiro,
gerando novos pólos de desenvolvimento, é apli
car no lucro certo do futuro.

O alargamento das fronteiras agropecuárias da
Nação não tem como desviar-se do norte do meu
Estado. E só se efetivará no estabelecimento de
um gerenciamento próprio e através das lideran
ças políticas locais, capazes de romper as nefan
das estruturas da miséria, da estagnação e do
subdesenvolvimento.

Estou aqui, conforme meus compromissos de
campanha, solidário com meus irmãos nortenses.
(Palmas.) Dói, senhores, dói em meu coração,
ver partir-se ao meio o meu Estado. Mas as cir
cunstâncias dessa transformação e o espírito de
brasilidade me tranqüilizame me dizem que assim
é melhor para o norte e para o Brasil. (Palmas.)

Averdade histórica exige o reconhecimento de
que a metade norte de Goiás, o coração da Pátria,
teve uma formação diferente da metade sul. O
chão sagrado de nossos antepassados, acima do
Paralelo 13, povoou-se em dois séculos, com flu
xos migratórios advindos do Nordeste brasileiro,
sobretudo do Maranhão, do seu Piauí,meu ilustre
Presidente, e da Bahia. É, assim, o nortense legíti-
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rno herdeiro do nordestino heróico, em guerra
eterna contra a seca e que miscigenou com o
índio amazônico e com o negro, evoluindo para
esse sertanejo bravo e duro, quase uma força
da natureza, a afrontar as adversidades, afeito à
lide dos mais rudes desafios diários. Assim é o
homem do nosso norte, assim é o cidadão do
Estado do Tocantins.

O sul de Goiás é diferente, mais populoso e
desenvolvido, com perto de 4 milhões de habi
tantes contra quase 1,5 milhão do norte. O ho
mem do território abaixodo Paralelo 13 é o resul
tado dos núcleos bandeirantes que ali se locali
zarame das levas de migrantes que Minas Gerais,
principalmente, nos mandou.

Histórica e culturalmente, norte e sul se diferen
ciam através dos costumes, hábitos e normas de
vida desiguais, favorecendo o desejo separatista.
Ainda assim, são irmãos e amigos libertos de
quaisquer resquícios de ressentimento. E, muito
mais do que isso, há uma solidariedade inque
brantável a uni-los e a engrandecê-los. É tamanho
esse sentimento fratemo que os sulistas com
preendem e aplaudem a criação do Estado do
Tocantins. (Palmas.)

Alinhar muitos outros argumentos irrespondi
veis é simples e fácil. São raciocínios mais do
que conhecidos, devidamente expostos em livros
muito bem escritos, como o do economista Célio
Costa intitulado, "Fundamentos para a criação
do Estado do Tocantins". O ambicionado Estado
do Tocantins, filho do ideal e do amor à terra,
vai nascer. Sua população e sua superfície come
çarão, comparativamente, ultrapassando as de vá
rias unidades federativas tradicionais. Seu orça
mento terá valores consideráveis. A Ferrovia Nor
te-SuI proporcionar-lhe-é recursos e estimulos
para crescer depressa. Espero, ardentemente,
que, ao taiar do novo Estado, sua gente se mobi
lize e não permita nunca que ali se estabeleçam
feudos poIfticos e oligarquias. Que todos se com
prometam, verdadeiramente, com o processo de
mocrático. Nada caracteriza tão bem nosso tem
po quanto esse clamor, essa mobilização e essa
exigência de participação de todos, em todos os
setores da vida nacional.

Agradeço a presença, em Goiânia, dos nossos
Constituintes, que, sabiamente, cultivam a paciên
cia do aprendizado para melhor decidir. Goiás
sente-se honrado com a deferência de suas vindas
aqui.

Sou grato, ainda, aos dirigentes do Comitê Pró
Criação do Estâdo do Tocantins, à Comissão de
Estudo dos Problemas do Norte e às lideranças
nortenses, que prestigiam este evento tão signifi
cativo e tão gratificante para quantos acreditam
no êxitode tão nobre e justa causa. É de pessoas
assim, que pensam grande, que o Brasil necessita
nesta hora de graves decisões.

Eu, pessoalmente, Sr. Presidente, não tenho
a menor dúvida de que assumi a posição certa.
O povo nortense quer o Estado do Tocantins.
E o povo é o juiz supremo. Não há como con
testá-lo.

Muito obngado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Nosso Oustre Governador, que encantou a todos
com sua brilhante e fundamentada exposição, o
que não foi uma surpresa, precisa retirar-se para
atender a outros comproqússos. Eu pediria ao

nosso Primeiro-Vice-Presidente, Constituinte Val
mir Campelo, que assumisse a Presidência, pois
quero ter o prazer de conduzir S. Ex" o Sr. Gover
nador até a porta da Assembléia.

O SR. DARCI MARTINS - Permita-me, Sr. Pre
sidente. O Exm" Sr. Govemador vai assinar, antes,
a lista de adesão à proposta de emenda popular
Pró-Criação do Estado do Tocantins. (Palmas.)

(O Constituinte Valmir Campelo assume a Pre
sidência.)

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo) - Con
cedo a palavra ao Dr. Darcy Martins Coelho, Presi
dente do Comitê Pró-Criação do Estado do To
cantins, para sua palestra.

O SR. DARCY MARTINS COELHO - Sr. Presi- '
dente da Subcomissão dos Estados, demais ilus
tres membros da referida Subcomissão, ilustres
Constituintes goianos, Iram Saraiva, Lúcia Vânia
e Maguito VIlela, nobre Presidente desta Assem.
bléia Legislativa, Deputado Frederico Jayme Fi
lho, demais ilustres parlamentares goianos, Srs.
Secretários de Estado, companheiros do Comitê,
Srs. Prefeitos Municipais ou dignissimos represen
tantes, preclaras lideranças nortenses, minhas se
nhoras, meus senhores. Como é por demais sabi
do, a divisão territorial do Brasil se processou a
partir das capitanias hereditárias, sem nenhum
critério político, econômico ou administrativo.
Não visava ao desenvolvimento ou à prosperidade
da Colônia, mas a produzir recursos para a matró
pole, Com a Independência, as capitanias trans
formaram-se em províncias. Vmdo a República,
estas passaram a Estados-Membros de uma fede
ração por segregação.

Poucas foram as modificações ocorridas no
quadro territorial do Brasil. Não se corrigiram os
erros de origem e muitos ainda persistem. Já na
primeira Assembléia Constituinte - e a Assem
bléia Constituinte sempre foi o fórum apropriado
para o debate de questão de tal envergadura -,
já na primeira Assembléia Constituinte brasileira
- repito - Antônio Carlos propunha nova e ra
cional divisão territorial do Brasil. Mas o texto ou
torgado com a dissolução da Constituinte pelo
Imperador em 1824 não acolheu aquela proposta.
Também a Constituinte Republicana de 1890des
prezou as diversas tentativas de redivisão territo
rial, registrando apenas a preocupação com a
centralização da Capital da República. A Consti
tuição de 1946 - referimo-nos apenas às cartas
oriundas de uma Assembléia Constituinte - ape
nas estabeleceu regras para a mudança da Capi
tal, extinguiu dois Territórios e dispôs sobre a ele
vação do Território do Acre à categoria de Estado.

Registre-se, ainda, que o povoamento brasileiro
se fez a partir do litoral, e pouco disso se afastou.
O subcontinente Amazônia Centro Oeste ficou
esparsamente ocupado, com Estados excessiva
mente extensos, em contraste com alguns peque
nos Estados litorâneos. A interiorização da Capital
Federal, tão bem lembrada pelo eminente Gover
nador, começou a mudar o quadro, que se deveria
ter completado com a redivisão política do Pais.
Mas pouco se fez. Hápoucos anos, Mato Grosso
foi dividido em dois Estados, com ótimos resulta
dos, e o Território de Rondônia foi elevado à cate
goria de Estado, alcançando extraordinário ritmo
de desenvoMrnento. Agora é a vez de Goiás des
me'11brar-se, dando ensejo ao surgimento do Es
tlld6 do Tocantins.

Srs. Constituintes, esse é um sonho secular da
gente nortense, das populações que habitam o
norte e o nordeste do Estado, que vivem acima
do Paralelo 13.

Já em 14 de setembro de 1821, o Ouvidor
Geral da então Comarca do Norte - e lembrem
se de que D. João VI, em 1809, dividiu a então
Província de Goiás em duas comarcas distintas,
divisão esta que existe até hoje e que será oficia
lizada com a criação do Estado do Tocantins':'"
já em 14 de setembro de 1821 - repito - o
Ouvidor-Geral da Comarca do Norte, o Desem
bargador Joaquim Teotônio Segurado, estabe
leceuum govemo independente na suajurisdição,
movimento sufocado como sedicioso. Ele insur
gia-se contra a situação de isolamento e atraso
da região.

Em 1863, rebelaram-se os membros da Câma
ra Municipal de Boa VIsta do Tocantins, a nossa
querida Tocantinópolis, tendo o apoio dos depu
tados imperiais goianos Visconde de Taunay e
Cardoso de Menezes, em razão da ausência de
governo e do conseqüente abandono da região.

O sentimento separatista nunca se apagou. Vez
por outra ele ressurge com mais intensidade. As
sim foi, a partir de 1937, na heróica Porto Nacio
nal, com Fabrício César Freire e Osvaldo Aires
da Silva. Na década de cinqüenta, também em
Porto Nacional, com o Juiz de Direito Feliciano
Machado Braga.

Na vigência da Constituição de 46, que atribuía
às Assembléias Legislativas dos respectivos Esta
dos a participação no processo de criação de
novos Estados, registram-se as iniciativas dos De
putados estaduais Francisco Maranhão Japiassu
e Jaime Valentino de Faria, visando à criação do
Estado do Tocantins.

O Deputado federal Siqueira Campos, hoje
honrando, como Relator, esta ilustre Subcomis
são, é autor de diversas proposituras legislativas
no Congresso Nacional. S. Ex-teve aprovada lei
complementar de sua iniciativa, criando o novo
Estado. Infelizmente, ela foivetada. Outra vez rece
beu veto presidencial lei complementar no mes
mo sentido, de iniciativa do Senador nortense Be-
nedito Ferreira. '

O ideal foi sempre acalentado na modesta im
prensa da região, através principalmentedajuven
tude daquela cidade, da Cenog e, posteriormente,
da Conerte.

Agora, aproveitando a oportunidade franquea
da pelo Regimento da Assembléia Nacional Cons
tituinte para a participação popular naelaboração
do texto constitucional, criou-se um comitê apartí
dário para recolhimento das assinaturas dos elei
tores no número exigido de trinta mil.

A partir da visita dos membros deste comitê
aos municípios, para debate da proposta e criação
de comitês municipais, verificou-se uma mobili
zação espontânea das populações, em proporção
jamais alcançada, atingindo-se, em poucos dias,
mais do dobro do número exigido de assinaturas.
Manifestou-se de forma uníssona e inequívoca
a vontade do povo tocantinense em ver criado
seu Estado pela Assembléia Constituinte, nas dis
posições transitórias do texto constitucional.
Usando ainda da faculdade de apre~ão de
sugestão de matéria constitucional por entidade
representativa de segmentos da sociedade pe
rante a Subcomiss!o, com vistas à inclusão do
assunto no anteprojeto da Constituição, o comitê
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apresentou propostapara discussão nesta oportu
nidade.

Hojepretendemos demonstrar, através dos ex
posítorese debatedores, as razões de ordem poli
tica, econômica, ,geográfica e sociológica para a
criação elonovo estado. Procuraremos esclarecer
as dúvidas quanto à oportunidade e à viabilidade
econômica deste projeto.

Srs. Constituintes, o povo tocantinense quer o
novo estudo para que se possa desenvolver mais
rspídamente e, com o centro das decisões polfti
co-adrnlnístraíívas mais próximo, ter condições
de superar as causas do atraso a que tem sido
relegado - temos cidades que distam da capital
mais de 1.500quilômetros. De igual modo, com
isso se poderá evitar a evasão de suas rendas
e o êxodo de seus filhos, aproveitando eficiente
mente as condíções infra-estruturais de uma re
gião central do Pais vocacionada para ser o eixo
modal da circulação econômica nacional, redistri
buíndo-se, assim, espacialmente, o desenvolvi
mento nacional, c:oncentrado no Sul-Sudeste do
Pais, além de impulsionar as potencialidades de
uma região capaz de colocar-se, a curto prazo,
em níveis de desenvolvimento superiores a uma
dezena deunidades federadas em termos de ren
das e de população, e de criar alternativas, a curto
prazo, de produçáo e de aumento da renda na
cional.

Esta é a vontade das populações do norte e
nordeste do Estado. Temos o apoio do Governo
do Estado, como os senhores presenciaram no
impressionante depoimento que acabamos de
ouvir do Sr. Governador do Estado. Contamos
com o apoio de toda a Assembléia Legislativa
de Goiás e não somente dos representantes da
bancada nortense. Recebemos, ainda, nesta Casa,
em sessão especial, o apoio da unanimidade dos
parlamentares. E a presença, aqui, do seu Presi
dente é um atestado eloqüente do que falamos.
Contamos com o apoio dos segmentos mais re
presentativos da sociedade, da Câmara Municipal
de Goiânia, que ontem realizou sessão especial
para votar moção de apoio à criação do Estado
do Tocantins, da parte sul do Estado de Goiás
e, muito especialmente, de todos os nossos cons
tituintes l2fOianos, que aqui se fazem representar
e aqui demonstram sua solidariedade- inclusive,
o Constituinte Iram Saraiva, que apresentou pro
posta nesse sentido junto ao Congresso Nacional.

Esperamos, pçís, contar com o acolhimento
desta douta Sub~'Dmissão e de todos os consti
tuintes brasllelros. O Congresso Nacíonal já nos
deu, por duas vezes, o Estado do Tocantins. A
Assembléia Nacional Constituinte, na sua altaso
berania, não frustrará a grande aspiração da gente
tocantina. Assim reclama o interesse nacional.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Ouvimos a palavra do Dr, Darci MartinsCoelho,
Presidente do Comitê Pró-Criação do Estado do
Tocantins.

O SR. REurrOIR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V.EX'a palavra, pela ordem.

O SR.RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, para melhor ordenamento de nossos tra
balhos, j€1 que contamos coln um número não

só quantitativo, mas qualitativo de expositores e
também de debetedores inscritos, sugiro a V.Ex"
que, no primeiro turno, conceda a palavra por
dez minutos a cada expositor. São os primeiros
que estão inscritos na relação em mãos de V.
Ex" Aos debatedores deve ser dado o direito de
apartear, especialmente aos deputados estaduais,
componentes da egrégia Assembléia Legislativa
do Estado de Goiás, e às lideranças envoMdas
na luta libertária pela criação do Estado do To
cantins.

Procederíamos do mesmo modo, Sr. Presiden
te, no segundo turno, quando os expositores fala
riam por dez minutos cada, com a concessão
de apartes. Ao final, encerraríamos nossos traba
lhos com o brilhante pronunciamento do Presi
dente Frederico Jayme Filho.

Mas, Sr. Presidente, certamente muitos inte
grantes da Subcomissão dos Estados haverão de
desejar interferir nos debates, Sugiro também a
V.Ex" que, a qualquer momento, a palavra possa
ser concedida a qualquer dos membros da Sub
comissão. E também a eles seria deferido o direito
de apartear os expositores, porque, Sr. Presidente,
a Subcomissão que V. Ex"tão bem preside deci
diu, até por orientação de V. Ex", que devfamos
buscar sempre fazer com que fluíssem dos deba
tes as diversas idéias, propostas e sugestões, para
facilitar, inclusive, o trabalho do Relator, que se
comporta como magistrado nesse questão, co
lhendo os elementos necessários para melhor es
clarecer e melhor informar os componentes da
Subcomissão, a fim de que pudéssemos redigir,
da melhor forma possível, um capitulo que corres
pondesse não somente às expectativas de Goiás,
mas doPais.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Acolhendo a sugestão do nobre Relator, Consti
tuinte Siqueira Campos, vamos, então, dar a pala
vra aos demais inscritos. Cada um terá dez minu
tos para fazer sua exposição, permitidos os apar
tes que forem solicitados.

Tem a palavra, portanto, o economista Célio
Costa.

O SR. CÉUO COSTA - Exrrr' Sr. Constituinte
Chagas Rodrigues, DD. Presidente da Subcomis
são dos Estados da Assembléia Nacional Consti
tuinte, Exm9 Sr. Deputado FredericoJayme Filho,
DD.Presidente da Assembléia Legislativa do Esta
do de Goiás, Exm° Sr. Constituinte Iram Saraiva,
do Estado de Goiás, Exm"Sr. Desembargador
Júlio Resplande de Araújo, DD. representante do
Exm" Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, Exm° Sr. Or.Darci Martins Coe
lho, DD. Presidente do Comitê Pró-Criação do
Estado do Tocantins, Exm9Sr. Constituinte Valmir
Campelo, DD. Primeiro-Vice-Presidente da Co
missão dos Estados da Assembléia Nacional
Constituinte, Exm9 Sr. Constituinte Fernando Go
mes, DD.Segundo-Vice-Presidente da Subcomis
são dos Estados da Assembléia Nacional Consti
tuinte, Exm" Sr. Constituinte Siqueira Campos,
Relator da Subcomissão dos Estados e comba

tivo defensor da criação do Estado do Tocantins,
Exm"Sr. Francisco de Assis Brandão, DD. Presi
dente do Diretório Regional do PMDB de Goiás,
Exm" Sr. Dr. Joacir Camelo, DO. representante
da Conorte, Exm° Sr. João Rocha Ribeiro, mem
bro~ Comitê Pr6-Criação do Estado do Tocan
tins, Exm9 Sr. Prefeito Manuel Reis Cortez, DO.

Presidente da Associação dos Prefeitos do Vale
do Tocantins - Araguaia, Exm9" Srs. Deputados
Federais, Exm"" Srs. Deputados Estaduais, Exm9S
Srs. Secretários de Estado, Prefeitos Municipais,
ilustres Presidentes de Câmaras de Vereadores
e Presidentes de autarquias, fundações, empresas
públicas, superintendências e sociedades de eco
nomia mista. Nós, brasileiros, testemunhamos
que nos últimos govemos militares estabeleceu
se um regime politicamente forte e concentrador,
um tanto responsável pela desarmonia do quaà"o
federativo, na medida em que subtraiu a autono
mia polftico-financeira dos Estados e municlpios.

Do ponto de vista financeiro, para se chegar
a essa situação adotou-se profunda mudança na
estrutura tributária, dando origem a uma poIitica
fiscal concentradora, na qual a União se apropria
de 56% da receita tributária, cabendo 38% aos
Estados e 6% aos municípios.

Fruto da reforma tributária de 1965, a excessiva
concentração adotada pelo sistema fiscal sob o
controle da União é solitariamente o responsável
pela massa falida que é hoje o setor público.

No entanto, a Emenda Constitucional n9 23,
de 10-1-1983, trouxe um pequeno alivioàs finan
ças dos Estados e municípios. Este pensamento
do Relator dessa proposta, Senador PaSlSOS Pôrto,
reforça o nosso argumento:

"O súbstitutivo que elaboramos foi redí
gido com o espírito do próprio processo de
abertura polftica do Brasil. O tributo, com
instrumento de composição do poder, trans·
ferido aos Estados e municípios mesmo em
pequena parcela, haveria de servir para dar
a esses entes públicos mais autoridade poli
tica e mais independência."

Aplena redemocratização do Brasil passa, obri
gatoriamente, pelo restabelecimento do federa
lismo fiscal, retomando aos Estados e municípios,
verdadeira base da Federação, o maior peso arre
cadador, tanto mais porque o poder de pressão
dos Estados industrializados na obtenção de re
cursos do Governo Federal termina por favore
cê-los na divisão do bolo orçamentário em detri·
mento dos Estados menos desenvoividos, prática
que vem agravando mais e mais a distribuição
da renda nacional, já altamente concentrada.

Tão importante quanto a democratização poIfti
ca, pela qual toda a sociedade brasileira lutou
para restaurar, é a democratização da economia,
do capital, do desenvoMmento econômico. Esta
é uma verdade transparente. A democracia não
se limita apenas à participação popular no pro
cesso eletivo. Principalmente no sistema capita
lista, esse conceito é tanto mais eficaz na medida
em que, na geração e distribuição da riqueza na
cional, for dada ao povo maior participação. A
justiça social tem suas bases na partilha equânime
pela sociedade dos frutos da prosperidade econô
mica. NeSlreaspecto, a satisfação material é tão
importante quanto a situação do individuo como
serpolftico.

Lamentevelmente, a Federação brasileira se
constitui num flagrante paradoxo: a democracia
poIftica convivendo com uma ditadura econ6mi
ca No Brasil polftico todos os Estados diVidem
as responsabDidades da Nação; no Brasil ec0nô
mico alguns poucos Estados do Sul-Sudeste
apropriam-se de 80% da riqueza nacional, c0nse
qüência do modelo de desenvolvimento alicer
çado na desequilibradora relação centro-periferia,
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réplica e herança do colonialismo com verniz con
temporâneo, onde os Estados periféricos são in
duzidos a se especializarem em meros fornece
dores de matérias-primas, transformando-se, por
outro lado, em mercados cativos de consumo
de bens industrializados produzidos pelos Estados
desenvolvidos. Isso configura uma real transfe
rêncià de renda dos pobres para os mais ricos.

A efetiva ausência de solidariedade regional no
modelo econômico brasileiro levou o eminente
Senador Fernando Henrique Cardoso a indagar:

"Acaso a Nação fortalece-se quando existe
o ressentimento de região contra região e
quando a injustiça fiscal de um poder centrá
lizador se camufla na diferença politicamente
manipulada entre Estados ricos e Estados
pobres?"

Entendemos que somente através da ínteríorí
zação do desenvolvimento pode-se reverter tama
nho quadro de disparidade que bipolarin nosso
País. Afural, não se pode governar o País de cosias
para o interior.

Permíto-mefazer uma pequenaobservação pa
ra comprovar essa SITuação de ccncentração de
renda. Hoje, os sete Estados mais ricos, que com
põem o Sul-Sudeste do Brasil, que hal)Ít~m

17,6% da área territorial do País e tem 5B% da
população, controlam 80% da riqueza nacional.
Em contrapartida, os dezesseis Estados mais po
bres - do Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
com 82% da área territorial e 41% da população,
apropriam-se apenas de 20%. É uma realidade,
portanto, gritante. Isso quer dizer que os sete Esta
dos mais ricos apropriam-se de uma renda irês

vezes superior à dos dezesseis Estados mais po
bres.

A História colocará o Presidente José Sarney
ao lado dos Presidentes Ç.ie!úlio Vargas e Jusce
lino Kubitschek, estadistas responsáveis pela ínte
riorização do desenvolvimento nacional, consubs
tanciada na "Marcha para o Oeste". Ele será lem
brado pelo seu descortino e pela sua decisão de
construir a ferrovia Norte-Sul, ligando o Planalto
Central à Amazônia Oriental.

Aqueles que se opõem a esta obra insistem
em manter o interior brasileiro como colônia.
Q..Ierem impedir o crescimento harmônico da Na
ção e a conseqüente redistribuição da renda na- .
cional, pois este será um investimento eficaz na
inversão do fluxo econômico nacional para o Oes
te e o Norte do Pais. Atépor determinismo geográ
fico, O verdadeiro processo de interiorização da
economia nacional passa obrigatoriamente pela
ocupação econômica e demográfica do Centro
Oeste e da Amazônia, ideologicamente funda
mentada na "Marcha para o Oeste", que teve seu
início no Govemo Getúlio Vargas e foi reforçada
pelo Governo Juscelino Kubitschek a partir da
edificação de Brasília e da construção da grande
artéria para o Norte, a Belém-Brasília.

Estrategicamente, a região tocantina tem o pri
vilégio de pertencer a um só tempo à Amazônia'
Legal e ao Centro-Oeste, macrorregiões nacional·
mente prioritárias. Localizado no ponto central
do eixo de circulação econômica nacional, o Esta
do do Tocantins está fadado a ser o mais impor
tante enb)eposto da economia braslleira, interIi
gancb-se ~de Norte a Sul e Oeste ao Nordeste
do BraslI através de um sistema intermodal de
grande efici~cia.Além disso, ser-lhe-ão abertas
as vias de escoamento para o mercado intema
cional peloportode Itaqui, no Maranhão, ou pelos

portos de Tubarão ou Santos, no Sudeste, a pre
ços competitivos, em razão do barateamento do
frete propiciado pela ferrovia Norte-SuI - uma
realidade dentro de três anos.

Embora não tenha recebido um volume de in
vestimentos públicos por parte dos governos
goianos como merecia e necessitava, a área to
cantina representa hoje, no contexto do Brasil,
a décima economia agrícola, sendo a terceira
mais produtora de babaçu, a sexta produtora de
arroz, a nona produtora de bovinos e a décima
produtora de banana. Trata-se, pois, de uma re
gião-solução para 05 problemas de abastecimen
to como forma de redução de preços e obtenção
de divisas externas. Configura, ainda, uma fron
teira de expansão para a agricuJtura nacional, que
hoje migra intensamente rumo àquela região, pe
lo fato de oferecer vantagens comparativamente
superiores às de outros Estados brasileiros tradi
cionalmente produtores de grãos. Lideram estas
vantagens o preço baixo das terras e sua facilidade
de manejo, visto que 70% da área aglicultável
são plenamente mecanizáveis, sem complicações
de seca. cheia. ou geada, propiciando ganhos em
escala.

fazendo jus ao décimo-quarto fundo de Parti
cipação dos Estados, o Tocantins terá somente
nesta fonte de receita um volume de recursos
superior à quantia que tradicionalmente Goiás
vem destinando àquela área, nunca superior a
10% do montante de investimentos aolicados.
Considere-se, ainda, que o Imposto úniêo Sobre
Circulação de Mercadorias será integralmente
reaplícado na região do futuro Estado, hoje obri
gado a repassar 80%desse valor ao Erário goiano,
além do que será bloqueada com mais eficiência
a evasão desse tributo, que, em certos casos. co
mo para os bovinos e o arroz, ultrapassa 50%.
Pelo fato de pertencer ao Norte do País, o Tocan
tins será contemplado também com uma fatia
dos 20% que são extraídos do IPE. global e legal
mente rateado entre os estados do Norte, consti
tuindo um fundo especial, sem se falar nos pro
gramas de desenvolvimento e outras transferên
cias da União que seguramente beneficiarão o
novo Estado. Estas fontes de receitas gerarão re
cursos superiores a 2 bilhões de cruzados, contra
pondo-se a uma despesa corrente de pouco mais
de Cz$ 1 bilhão, dados que evidenciam a viabili
dade econômica do Tocantins.

Não se pode desprezar os reflexos da Ferrovia
Norte-Sul sobre a s6cio-economia tocentínense,
tendo em vista que quase metade de sua extensão
(750 km) estará em território nortense. Sendo
assim, do volume total dos investimentos na cons
trução da linha férrea e em projetos agrícolas,
a área do Tocantins será proporcionalmente agra
ciada com pelo menos 45 bilhões de cruzados,
aplicados em três anos, o equivalente a três orça
mentos do Estado de Goiás, visando gerar carga
para aquela ferrovia. Os recursos a serem aplica
dos no setor agrícola se destinam a obter uma
produção de 7,4 milhões de toneladas de grãos,
o que representa mais de 10%da produção nacio
nal e mais que a atual safra goiana. O poder de
alavancagem do complexo Ferrovia Norte-Sul é
gigantesco, pela atração de algumas empresas
satélites, como agroindústrias, montadoras e co
mércio de máquinas e equipamentos agrícolas,
rede de armazéns, de transporte, madeireiras, ofi
cinas, bancos e tantas outras.

É conseqüência óbvia que com a implantação
dessa obra a arrecadação fiscal da região dará
um salto sem precedentes, além de tomar-se o
verdadeiro celeiro de grãos do Brasil - e quem
sabe? - até do mundo. Somente o Vale do Ara
guaia foi presenteado pela natureza com mais
de 400 mil hectares aptos à irrigação, tendo como
exemplo o Projeto Rio Formoso, hoje tido como
modelo de irrigação por inundação, no Pais e
fora dele. Somente este Projeto colheu, na última
safra, 140 mil toneladas de acre. liá que se men
cionar também o projeto da COBRAP, respon
sável pela irrigação de 10 mil ;lectares - já se
iniciam outros projetos pela Brehrna e pelo Bra
desce,

Poder formar-se sem dívídes e com um redu
zido quadro de funcionários e outro prívílêgío ..10
Tocantins. Atualmente, apenas 13.185 servidores
públicos na administração cl:,",,,,,;; e mdíreta de
Goiás prestam serviços naqo,' região, número
igual a 9,3% do total de [lJil(: :,'~r;os do Estado
de Goiás (142 mil). Somos .: õ opinião de que
para se implantar o Tocancn, n 'o serão neces
sários mais de 20.009 funcione- 05 púb!icool, isto
é, não deve exceder a um servi .or par;:, cada cin
qüenta habitantes, sendo que ê: ·1'.spesa com pes
soal não ultrapassará 50% cla"":,,I,a,

O Tocantins, portanto, pode ,::'J~ constituir-se
em Estado-modelo de admínís.,e. ;&0públicaper::!
a Federação brasileira, que pas sa atualmente por
uma fase de descrédito, de c1ienk ;!ismo, de endivi
damento excessivo e de défidL operacional além
de outros desajustes.

Estamos certos de que os Constituintes, que
honrosamente presenciaram esta sessão, ao
aprovarem a criação do Estado do Tocantins, en
trarão para a História política .~ econômica do
País, como os responsáveis pela efetiva ocupação
da Amazônia, abrindo suas portas à migração da
"onda" colonizadora, sobretudo porque o Tocan
tins é o limiar daquela região.

Muito obrigado, (Palmas.)
O SR. PREsIDENTE (Char.lds Rodrigues) 

Concedo a palavra ao econorr-i-taExpedito ,,\en
donça, representante do Movin.ento para a Cria
ção do Estado do São Francisco, para uma breve
comunicação.

O SR. EXPEDITO MENDONÇA - Exm9 Sr.
Presidente da Subcomissão cZr)s Estados, ilustre
e combativo Constituinte Chag;lS Rodrigues, mui
to digno Relator desta Subcorrnssêo, Constituinte
Siqueira Campos, ilustres dirigentes do Movimen
to para Criação do Estado do Tocantins. Tenho
o prazer de comparecer a esta reunião, na condi
ção de representante do Movi,nento para a Cria
ção do Estado do São Francisco, a fim de trazer
aos ilustres dirigentes do Movimento para a Crla
ção do Estado do Tocantins n·1SS8 homenagem
e nosso apoio. Nesta oportunidade coml.llicamos
a S. Ex" o Constituinte Chagas Rodrigues e aos
dignos Constituintes integrantes desta Subc0mis
são que estamos apresentando, aqui, à Assem
bléia Nacional Constituinte, uma proposta de cria
ção do Estado do São Francisco.

Trata-se de movimento tão antigo quanto o
do Estado do Tocantins. A criação do Estado
do São Francisco teve seu proje~oaprovado ainda
na fase do Império. Posteriormente, houve o des
dobramento do movimento de emancipação do
Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha, sob
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a liderança do grande estadista mineiro, Te6filo
Otooi. Em 1946, os governadores da Bahia e de
Minas Gerais, respectívamente Otávio Mangabeira
e Miltcm Campos, propuseram a criação do Esta
do de Qnlão Nacional, envolvendo o território da
antiga Capitania de Porto Seguro, que hoje corres
ponde às áreal; do noroeste, norte e nordeste de
Minas e o litoU~ da Bahia.

Com o advento da Constituinte, o movimento
se reOIrganizou em toda a região e, no dia 7 deste
mês, lJ~apa5SéIl1lOS quarenta mil assinaturas para
subscriçêo da proposta. No momento, aliás, mais
de cem mil assinaturas já devem ter sidoobtidas.

Sendmo-nos muito honrados pelo fato de, na
condiç:ão de representante do movimento, poder
mos usar da palavra nesta oportunidade, príncí
palmerne após termos ouvido a brilhante expo
sição do orador que nos antecedeu, o economista
Célio Costa, que analisou a questão dos desequi
Iibrios econômicos e sociais do Brasil.

Nocaso, a I'Elgião que representamos equivale
não só ao maiol' boIsão de probrezado País, mas
da América Latiria e do mundo. A cada hora,
hoje, morre uma criança de inanição e de doenças
evitáveis. Em 1985, duzentas e treze mil crianças
se encontravam fora da escola, condenadas a não
conhecer uma ,sala de aula. Das seiscentas e cin
qüenta mil crianças na faixa etáriade sete a qua
torze anos que ingressaram na primeira série do
primeiro grau, ~50% foram reprovadas. Sessenta
e três por cento da população estão enfermos,
sendo que cada pessoa sofre de duas ou mais
enfermidades. E o mais grave, Senhores, é que,
quando nos referimos a Minas Gerais, falamos
em riqueza, em prosperidade, em progresso. Mas
não é CIcaso do norte do Estado, em que a renda
per caplta é inferior a quinhentos dólares, en
quanto o sul de Minas desfruta de uma renda
per Cllpita que se situa em tomo de dois mil
e duzentos dólares.

Toc!cls os govemos do Estado de Minas Gerais,
nestes últimos cem anos, ao encaminharem suas
propositas de financiamento, o têm feito sobjustifi
cativas que se prendem ao mosaico de pobreza
das três: regiões do norte. Mas, quando o dinheiro
lIplII'eCEl, é aplicadô.ftl) sul. O norte não recebe
um cel1ltavo.

MinhIlS Senhc)lllS, meus Senhores, terei outras
oportunidades para falar nesta Subcomissão.

Muitc, obrigado.

O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
OuvimclS o economista Expedito Mendonça, em
caráter 'excepcional, numa homenagem a S. S'

Ouviremos, agora, o economista José Freire
Júnior.

O Sft JOSÉ FREIRE JÚNIOR - Exm" Sr.
Constituinte Chagas Rodrigues, Presidente da
Subcomissão dos Estados na Assembléia Nado
nal Constituinte iExm° Sr. Deputado Estadual Fre
derico ~I'aymeFilho, Presidente da Assembléia Le
gislativa do Estado de Goiás, Exm°Sr. Constituinte
.- Semldor por Goiás - lram Saraiva Exm° Sr.
Desembargador Júlio RespIande Araújo, repre
sentante do Tribunal de Justiça do Estado Exm°
Or. Dard f-\artins Coelho, Presidente do Comitê
Pr6-Criêlção do Estado de Tocantins, Exm" Sr.
l:onstitI.linte Valmir Campelo, Vice-Presidente da
Subcomissão dos Estados na Assembléia Nacio
nal Constituinte Exm° Sr. Constituinte Fernando
Gomes, bravo representante do Estado.da Bahia

e Vice-Presidente da Subcomissão dos Estados
na Assembléia Nacional Constituinte, Exm° Sr.
Constituinte Siqueira Campos, Relator da Subco
missão dos Estados e defensor dos interesses
do norte goiano na Assembléia Nacional Consti
tuinte Exm° Sr. DI'. Frandsco de Assis Brandão,
Presidente do Diretório Regional do PMDB de
Goiás, nascido em Cristalãndia, tocantinense de
coração, Exm"Sr. Jaci Camilo Rocha, Presidente
do Conorte, Exm9 Sr,João Rocha Ribeiro, mem
bro do Comitê Pr6-Criação do Estado de Tocan
tins, Exm° Sr. Prefeito Manoel Reis Cortez, Presi
dente da Associação dos Prefeitos do Vale do
Araguaia-Tocantins Exm"" e 51'S. Constituintes,
membros da Subcomissão dos Estados, Exm°'
e 5rs. Constituintes representantes do Estado de
Goiás, Exm°s e 51'S. Deputados Estaduais, 81'S.

Secretários de Estados, Srs. Prefeitos Municipais,
5rs. Presidentes da Câmara dos Vereadores, 5rs.
Presidentes de autarquias, fundações, empresas
públicas, superintendências e sociedade de eco
nomia mista. Minhas senhoras e meus senhores.
Dentro da programação inicialmente traçada pela
Presidência, coube-me relataraos Srs. Constituin
tes, membros da Subcomissão dos Estados, os
trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial
de Redivisão do Território Nacional, criada pelo
Presidente José Sarney no dia 20 de janeiro de
1986, para que, a nível do Ministério do Interior,
presidida a Comissão pelo Sr. Ministrodo Interior,
Sr. Ronaldo Costa Couto, fossem discutidos os
problemas inerentes à divisão de tenitório nacio
nal.

Evidentemente, após minhas palavras, outros
oradores, abordarão aspectos relativos à criação
do Estado de Tocantins, dando, assim, seqüência
aos estudos e às considerações a serem feitas.

Em primeiro lugar, eu gostaria de justificar a
ausência do Constituinte José Freire, meu pai,
que, por haver assumido compromissos no inte
rior do Estado, não pode estar presente e pediu
me que o representasse, deixando a cada um
de seus colegas na Assembléia Nacional Consti
tuinte o seu abraço fratemo e as sinceras boas
vindas a Goiás.

No que se refere ao problema da criação da
Comissão Especial de Estudos da Redivisão do
Território Nacional, a nível do Ministêrio do inte
rior, comojá disse, foi criada pelo Presidente José
Sarney no dia 20 de janeiro de 1986 e instalada
no dia 28 de janeiro, em solenidade que contou
com a brilhante presença dos Constituintes Si
queira Campos e Benedito Ferreira, bem como
dos Deputados Estaduais Brito Miranda, Totó Ca
valcanti, AgahúsAra(ijo, na sede do auditório do
Ministério do Interior, em Brasilia.

A primeira reunião de trabalhos realizou-se no
dia 29 de janeiro, quando o Sr. Ministro de Estado
determinou que fizéssemos estudos e levanta
mentos sobre as propostas de transformação dos
Territórios Federais de Roraima e do Amapá em
Estados, estudos esses que ficaram a cargo da
assessoria da Secretaria-Geral do Ministério do
Interior. Determinou também o Sr. Ministro do
Interior que fizéssemos estudos e levantamentos
com vistas à possibilidade de criação do Território
Federal de Rio Negro, com o desmembramento
de parte do Território do Estado do Amazonas,
assim como estudos e levantamentos sobre a
criação do Estado de Santa Cruz, separando o
sul da Bahia, um dos pleitos do Constituinte Fer-

nando Gomes. Determinou S. Ex',ainda, estudos
e levantamentos sobre a proposta de criação do
Estado do Tocantins, desmembrando-se o Esta
do de Goiás, estudos elaborados por mim, cópias
dos quais foram estregues a cada um dos mem
bros da Subcomissão dos Estados. Já nessa pri
meira reunião ficou clara a tendência, naquela
Comissão, de analisar prioritariamente a questão
do Estado do Tocantins.

Asegunda reunião de trabalho foirealizada com
base no trabalho da assessoria do Ministério do
Interior. Com sustentação oral, foi apresentado
o trabalho por mim elaborado, comprovando a
viabilidade de criação e implantação do Estado
de Tocantins. Foi sugerida pelo Sr. Secretári-Geral
do Ministério do Interior - e aceito pela rnaioria
dos membros - a fixação de um prazo de três
semanas para que se pudesse analisar os traba
lhos apresentados e encomendar um estudo
comparativo de custos financeiros entre a criação
do Estado ou Território do Tocantins.

Na terceira reunião de trabalho, marcada para
o mês de maio de 1986, foi discutida a análise
comparativa dos cutsos de implantação e manu
tenção doEstadode Tocantins em relação a algu
mas Unidades da Federação. Ficou provado ser
mais viável a implantação e manutenção do Esta
do do Tocantins e não do Território Federalde
Tocantins. Os Territórios Federais, por suas ca
racterísticas econômicas e institucionais são qua
se totalmente dependentes da União, no que diz
respeito às suas finanças.

Com o objetivo de fomecer elementos compa
rativos entre o Estado de Tocantins e outras Uni
dades da Federação e para que possamos ter
referências, citaremos alguns dados que julgamos
importantes, independentemente do enfoque que
se dê à questão da redivisão territorial do Brasil.
Foram escolhidos os Territórios Federais de Ro
raima e Amapá, os Estados de Rondonia,Acre,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pelas suas
condições atuais de territórios ou ex-territórios,
transformados em Estados.

O Território do Amapá e o Território de Rorai
ma, criados na mesma ~poca,em 1943, têm rece
bido, por parte da União, um tratamento isonô
mico. Guardadas as características de cada um,
seus comportamentos, em linhas gerais, são mui
to parecidos. O custo complementar da União,
ou seja, a diferença entre a receita e a despesa,
tem sido de 470 e 440 milhões de cruzados por
ano, em média, de 1980 a 1984, para Amapá
e Roraima respectivamente. No ano de 1984, Ro-'
raima acusou um custo extraordinariamente mais
alto do que nos anos anteriores. Para uma receita
de 350 milhões, teve uma despesa de 1 bilhão
327 milhões, sendo necessário que a União inje
tasse naquele território a quantia de 977 milhões
de cruzados. A arrecadação da União nos territó
rios é pequena, embora haja evidência de seu
crescimento. E a relação receita arrecadada da
União para despesas complementares realizada
é alta, com um destaque maior para Roraima.

Quanto ao Estado do Acre, criado em 1972,
tem gerado um custo médio anual para a União,
nos últimos dez anos, da ordem de 230 mühões
de cruzados, destinados, na sua quase totalidade,
Q despesas de custeio e, mais especificamente,
a pagamento de pessoal ativo e inativo. Esses
custos são encargos da União, por força da Lei
n° 4.070, de 15 de junho de 1972, que criou o
estado. Vale ressaltar que o custo anterior vem
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caincIo em termos per c:.pIta, ao contrário dos
tenit6rios que apresentam aumento. De 1980 a
1984, a despesa per capIta se reduziu quase
li metade. Ao se comparar a receita arrecadada
da Uniãocom sua despesa complementar realiza
da, nota-se que ainda há uma acentuada diferença
negativa, não obstante significativa redução histó
rica. Observa-se...

(Longo trecho sem gravação) _
(...) No que se refere, ao Estado-de Rondônia,

sua situação-não pode ser examinada à luz de
um comportamento histórico. É posslvel tão-so
mente indicar algumas tendências. Seu custo
anualmédio para a União tem sido de cerca de
1 bilhão e 100 rnllhões de cruzados. O peso rela
tivo desse custo para a União, diferentemente do
que ocorreu no Acre, já tem algum significado,
pri'lcipalmente se levarmos em conta que é quase
todo relacionado com as despesas correntes, O
valorperapita do custo complementar da União
com Rondônia é bastante alto, superando em
quatro vezes o do Acre. A receita própria de Ron
d6nianão tem sido suficiente sequer para cobrir
suas despesas correntes - atingiu apenas 47%
e 70%, em 1983 e 1984, respectivamente. Sua
arrecadação tributária cresceu 29% ,nos três anos
examinIIdos, e seu montante já atingiu 18% do
total da receita. Igualmente alta é a relação despe
sa/receita da União.

Analisemos, agora, a situação dos Estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Estado do Mato Grosso do Sul fói criado
em 1978, com o desmembramento do antigo
Estadodo Mato Grosso. Por isso mesmo, também
é válido o exame consolidado nos dois Estados.
Os custos complementares anuais da União, em
Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, desde
o desmembramento, têm sido de 860 e 250 mi
lhões de cruzados, respectivamente, representan
do 1,1 bilhãode cruzados na soma. Esses recur
sos daUnião têm sido destinados, mais especifi
camente, às aplicações de capital. Vale ressaltar
que a receita própria da parte norte de MatoGros
so já se mostra quase suficiente para cobrir suas
despesas correntes. Em 1983 atingiu 84% e, em
1984, alcançou 92%.

Já o Mato Grosso atingiu 95%, em 1983, e
ultrapassou em 11%, no ano de 1984. O peso
relativo do custo complementar da União é muito
baixono MatoGrosso do Sul e com certo signifi
cado, no caso de Mato Grosso, que é um Estado
menos desenvolvido, e, por isso mesmo, tem re
cebido mais recursos de programas especiais.

Vale ressaltar ainda, Sr. Presidente e demais
Srs. Constituintes, que ambos os Estados, com
destaque para Mato Grosso do Sul, têm respon
dido aos estímulos concedidos com o desmem
bramento. As despesas complementares per ca
pita mostram-se muito razoáveis quando compa
radas aos Territórios do Acre e Rondônia. Asrecei
tas tributárias dos dois Estados têm crescido e
demonstram que eles têm condições de auto-so
brevivência - abstração feita à questão do desen
volvimento regional.

As condições específicas de cada caso devem
ser postas em destaque e algum posicionamento
relativo deve ser evidenciado. O exame de situa
ções apresentadas nesse trabalho recomenda
nos uma grande dose de cautela na caracteri
zação dos valores. A título de exemplo, vamos
resumir, em seguida, os custos médios anuais
complementares da União, de três anos, com as

unidades federativas aqui anaIlsadas. Rondônia,
1 bilhão e 99 milhões de cruzados; Acre 179 mi
lhões; Mato Grosso, 740 rnllhões; Mato Grosso
do Sul, 270 milhões; Amapá, 523 milhões, e Rorai
ma, 575 milhões de cruzados.

O custo de Rondônia é o mais alto, com o
agravante de ser quase todo destinado a custeio.
Entretanto, vale lembrar que os dados alcançam,

_no presente-caso.tapenastrês anos de vida do
Estado. O Acre tem custo mais baixo, em termos
absolutos, mas um significado muito grande, a
nível de suas finanças. Representa quase duas
vezes o nível de sua arrecadação tributária e cor
responde a quase um terço de sua despesa de
custeio, mesmo passados os treze anos de sua
existência como Estado. Os territórios têm uma
situação singular. Financeiramente, têm vivido
dos recursos da União e da transferência de outras
regiões. Para uma despesa global média de 1
bilhão, 589 milhões de cruzados, a capacidade
que tem de gerar receita para a União atinge ape
nas 177 milhões de cruzados, estando aí incluídos
os tributos da alçada do Estado - 1eM, IPVI e
outros.

Quanto a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
podemos afirmar que os custos da União são
baixos, porque têm sido destinados, na sua totali
dade, a despesas de capital. Mato Grosso, que
apresenta um estágio de desenvolvimento infe
rior, tem recebido parcela bem mais expressiva.

A rigor, Sr. Presidente, podemos afirmar que
a União não tem custos de manutenção com os
dois Estados. No nosso entendimento, a criação
de um Estado ou a transformação de território
em Estado deve pressupor apenas condições de
auto-sustentação financeira para sua manuten
ção. Quanto aos recursos de capital, esses dizem
respeito às decisões a nível de desenvolvimento
regional.

São essas, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
integrantes da Subcomissão dos Estados, as aná
lises preliminares da Comissão Nacional da Revi
são Territorial, com base nos estudos relativos
aos Estados aqui citados. Fica evidenciado que
o território federal tem um custo extremamente
alto para a União e que a experiência de Mato
Grosso e de MatoGrosso do Sul se mostrou posi
tiva em todos os aspectos. Mesmo porque a parte
norte do Estado do MatoGrosso, hoje, tem 95%
de sua despesa paga por ele mesmo. Isso vem
provar que no caso de Goiás não será diferente.
A criação do Estado de Tocantins, como bem
referiu o orador que me antecedeu, o economista
Célio Costa, tem sua viabilidade econômica de
auto-sustentação.

O SR. CONSTITUINTEPAULO ROBERTO 
Sr. Presidente, gostaria de dar um aparte ao nobre
expositor.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pois não.

O SR. CONSmUINTE PAULO ROBERTO 
Nobre companheiro, ouvimos com atenção a ex
posição que V.S· fez a respeito do trabalho que,
com dados técnicos, prova a inviabilidade da cria
ção - provavelmente fui eu que entendi assim
- de novos Estados, sugerindo e mostrando, in
clusive, a inviabilidade dos territórios, que são pro
postas do anteprojeto da Comissão Afonso Ari
nos. Da mesma forma, sugere até hipóteses de
se criar um Território do Tocantins. É lógico que

acreditamosque o projeto foi elaborado dentro
'dos critêrios que hoje regem este País, principal
mente quando nos reportamos ao sistema tribu
tário. E sabe-se perfeitamente que o que desca
racterizou o Estado, o Município, foi justamente
esse centralismo através do sistema tributário:Foi
uma forma de governo implantada neste País e
a que se pretende dar continuidade, para que
a União continue dominando politicamente os
Municípios, em detrimento do seu desenvolvi
mento.__

Honestamente, companheiros, somos lá do
Norte. Nosso Estado tem uma área territorial de
1 milhão e 240 mil quilômetros quadrados, quase
um continente. Mas, imaginem o que sentimos
em nossa região, com esse desprezo da União
em relação ao município e ao Estado. Portanto,
algo tem de ser feito, alguma experiência nova
tem de ser colocada em prática. (Palmas.)

Ouvi atentamente quando o Dr. Darci Coelho
- se não me engano - falava a respeito das
mudanças levadas a efeito neste País. Saímos da
monarquia e criamos as provincias; chegamos
à República, com a criação dos Estados. E desde
aquela época quase nada foifeito para o desenvol
vimento 'Ias regiões.

O economista Célio Costa afirmou que só inte
riorizando o desenvolvimento é que vamos conse
guir um crescimento maior para este País. O que
falta são critérios para a adoção de uma reforma
tributária, 'a que se pretende chegar com a nova
Constituição, com o que se propiciariam condi·
ções, isto sim, para um desenvolvimento mais
equânime das nossas regiões.

Eram as observações que desejava fazer. Con
cordo plenamente com o que V. Ex- se referiu
em sua exposição. Acho que os critérios adotados
foram justamente baseados no sistema tributário
que temos hoje. Na oportunidade em que se dis
cute o desmembramento dos atuais Estados, não
sócom a criação do Estado de Tocantins, como
também do Tapajós~ do Maranhão do Sul, do
SãoFrancisco e outros, também acompanhamos
de perto a formulação de um sistema tributário
mais justo para este País.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. JOSÉ FREIRE JÚNIOR - Agradeço o
aparte a V.Ex-, que enriqueceu sobremaneira nos
sa exposição. Volto a frisar - aliás, como V.Exw
se referiu - que os estudos feitos foram baseados
no sistema institucional vigente e, evidentemente,
analisados à luz dessa legislação.

Ouço, com prazer, o Constituinte Femando Go
mes.

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- Sou Deputado Federal pelo PMDB da Bahia,
com residência em ltabuna, que, dentro em breve,
fará parte do Estado de Santa Cruz. (Palmas.)

Sr. Presidente, ilustres membros da Mesa, ouvi
atentamente meu prezado amigo José Freire Jú
nior, que falou sobre os trabalhos da Comissão
que estuda a redivisão territorial do Brasil, a partir
de vários projetos ora em tramitação na Câmara
Federal. Aguardei o momento certo para dar este
aparte. Suas últimas palavras me convenceram,
quando V. Ex- afirmou serem viáveis os novos
estados e territórios propostos, já que o País tinha
vivido vinte e dois anos sob o arbítrio, com a
corrupção tomando conta de nossa Pátria. A co
missão nomeada pelo Presidente José Sarney
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confteStouessas divisões, porque é muito fácil pa
ra quem está,com o poder concentrado contestar,
eSl1"l8gando aqueles que querem sobreviver, lutar
e niío podem fazê-lo. _ _ __ _ _.-.

O Brasil precíse ser redividido. (Palmas.) Mas
não se trata apenas de criar o Estado de Tocan
tins, embora eu fique alegre e satisfeito com essa
vantagem que os Senhores levam sobre nós. Há,
realmente, dois aspectos que queria ressaltar. O
primeiro é que-todo o povo goiano entendeu que
dividir é construir, é desenvolver - dividir para
ser melhor administrado. DividirGoiás, Bahia, Ma
ranhão e Pará, na verdade, não significa acabar
com esses Estados, mas, sim, acrescentar mais
um estado para o desenvolvimento de sua popula
ção. (Palmas.) O segundo aspecto - e os Senho
res também levam essa vantagem sobre nós 
é o Governador e as bancadas aceitando a divisão.
Aqui, os riCCIS ficam no sul e os pobres no norte.
Mas., dividido o Estado, tenho certeza de que den
tro de pouco tempo o norte será tão rico quanto
o sul. (Palmas.) O exemplo está em Mato Grosso.
Naquela época, parlamentares fizeram - como
se' faz hoje, inclusive os agricultores - greves
para que não acontecesse a divisão; hoje, no en
tanto, dizem que a divisão deveria ter sido feita
há quarenta anos.

Prezado Freire, para não antecipar, porque ain
da 'Voltarei ao assunto, digo que Goiás espera
sua ajuda. E eu também, como os companheiros
que aqui estão da Subcomissão dos Estados, in
dependente de partido político. Porque esta luta
não é de partido político, mas de todos nós. (Pai
mas.) Iremos aprovar a criação do Estado de To
cantins (palmas), como tenho certeza de que o
esuldo de Santa Cruz, que tem um potencial eco
nõmíco maior até do que o de Tocantins - hoje
produz 94% do cacau brasileiro e este ano propi
ciará uma receita de mais de 2 bilhões de dólares
pari! o País - será criado. A luta é árdua, mas
venceremos, não o Constituinte Fernando Go
me:s, mas o. sul da Bahia, que é rico, mas (lUe
ficou vinte e dois anos abandonado, sem governo.
Amanhã, por exemplo, iremos a Imperatriz, que
tem duas unM!rsidacles, uma federal e outra esta
dual. No Estado de Santa Cruz também temos
urna universidade, que, entretanto, está fechando
suas portas por falta de recursos. A mensalidade
para o estudante é de - vejam a situação em
que se encontra a região - 400 cruzados, e ele
não, pode pElgar tal soma. É uma região rica, mas
com um povo pobre, porque os governos, princi
palmente o federal, têm saqueado a região e nada
lhe devolvem.

Conheço bem o Tocantins, como conheço to
do I:> norte de Goiás. Fiquem certos, goianos, de
que, amanhã, homens do outro Estado - quem
é g,oiano jamais deixa de sê-lo -, os que irão
morer do outro lado do Tocantins, haverão de
vencer, com nosso apoio e o dos companheiros
que aqui se encontram, juntamente com os de
Brasília.

!'\uito obrigado. (Palmas.)

O SR. JOSÉ FREIRE JÚNIOR - Agradeço o
aparte do nobre Constituinte Fernando Gomes.
Ouço aSora 'o nobre Constituinte Carlos Cardinal
do Hio Grande do Sul.

O SR. COI'lSmUlNTE CARLOSCARDINAL
Ouvi atentamente a explanação de V. S· e con
fesso que, com tantos números apresentados ?
este plenário, foi para mim impossível memon-

zá-Ios. Entretanto, alguns deles me chamaram
a atenção. _ - ~ -

Sem dúvida alguma, a situação financeira dos
estados analisados pela sua Comissão, a rigor,
está inserida num quadro de empobrecimento
geral do País. Há pouco se disse aqui que o Sul
está ficando com a riqueza. A verdade não é bem
esta. O meu Estado, o Rio Grande do Sul, teve
hoje 110 bilhões de cruzados. Não consegue, nes
te momento, pagar os seus servidores estaduais.

O SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
- Permita-me, nobre COInstituinte.

Gostaria de fazer um reparo. V.Ex"talvez tenha
entendido mal quando falei do sul. Referia-me
ao sul de Goiás, não à Região Sul do País, ao
Estado do Rio Grande do Sul. Era apenas este
o esclarecimento que desejava fazer.

O SR. CONSmUINTE CARLOSCARDINAL
Confesso que não havia entendido bem. Talvez
este amor atávico pelo Rio Grande do Sul me
faça agir mais rápido do que meu próprio pensa
mento.

Mas~ dizia,Sr. Presidente, que a situação fali
mentar dos estados não pode absolutamente ser
levada em conta, com todo o risco, neste mo
mento em que a Nação procura uma nova fisiono
mia. Sem dúvida alguma, este gigantesco País
possui regiões muito bem definidas. Os movi
mentos de divisão territorial expressam não ape
nas um sentimento regional, mas também uma
luta que já faz parte da própria história dessas
populações. E a Constituinte, que pretende criar
pelo menos o arcabouço para termos uma nação
moderna e dinâmica, haverá de compreender este
sentimento. O fato de existirem números que
comprovam o endividamento dos estados, o que
poderá detenminar que os técnicos do Governo
tenham uma posição contrária à criação de novas
unidades, não poderá prevalecer neste momento
constituinte.

Tenho uma experiência muito modesta com
relação às divisões territoriais. Não em tenmos
de estados, mas, para dar um exemplo a este
Plenário, em termos de municípios. Nasci numa
pequena vila que, naquela época, tinha apenas
algumas casas e poucos recursos. Os moradores
da pequena localidade, unidos, fonmaram um em
briáo de movimento emancipacionista. Pois bem,
a vinte quilômetros da vilaonde nasci, uma outra
vila,um pouco maior, não se mobilizou na época.
E - pasmem as Senhoras e os Senhores 
a vila onde nasci é hoje uma cidade de porte
médio, com ruas asfaltadas, com edifícios, com
Quatro agências bancárias, enquanto aquela que
há 20 anos era maior do que a minha, mas não
se emancipou, penmanece na condição de vila.

Portanto, esses movimentos de divisão territo
rial conjugam-se, indubitavelmente, com a idéia
de se abrir este País, para fazer com que o pro
gresso chegue a seus pontos mais distantes. Co
mo gaúcho, fico, na verdade, entusiasmado com
a idéia da criação do Estado do Tocantins. (Pal
mas.) Fico igualmente satisfeito em saber que
muitos gaúchos, inclusive de minha região, estão
trabalhando para ajudar a todos os senhores nesta
luta que, sem dúvida, resultará no grande Estado
do Tocantins. (Palmas.)

O SR. JOSÉ FREIRE JÚNIOR - Agradeço o
aparte ao nobre Constituinte.

Encerrando, Sr. Presidente, gostaria de fazer
úm esclarecimento ao nobre Constituinte Feman
do Gomes.

Muito embora, no início dos trabalhos da Co
missão Nacional de Redivisão Territorial, tenha
sido ventilada a hipótese da redivisão do Estado
da Bahia, criando-se o Estado de Santa Cruz,den
tre outros pleitos, como, por exemplo, a criação
também do Território Federal do Rio Negro, no
Estado do Amazonas, a idéia não mereceu ainda
estudos por parte da Comissão, já que aindanão
se encerraram seus trabalhos. No mês de maio,
aliás, faz um ano que o órgão não se reúne.

Ao nobre representante do Rio Grande do Sul
devo esclarecer que, com relação aos números,
todos foram coletados e dissecados a partir de
uma metodologia que não existia. Quer dizer,
membros da Comissão, tivemos de criar uma me
todologia para estabelecer parâmetros, para, en
tão, analisar as possibilidades ou a viabilidade de
criação, de transformação ou de desmembra
mento dos estados brasileiros.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Fer
nando Gomes.

O SR. CONSmUlNTE FERNANDO GOMES
- Gostaria de dizer que vamos fazer uma Consti
tuição soberana. Não obstante todo o respeito
que tenho pelo Presidente José Samey e apesar
de ser seu amigo, esta Comissão não depende
mais de S. Ex" para resolver os graves problemas
do Pais. (Palmas.)

O SR.JOSÉ FREIREJÚNIOR- Espero since
ramente que a Constituição possa resolver esses
problemas.

Encerro, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, as
minhas considerações. Obrigado pela atenção.
Coloco-me à disposição de V.Ex"s para esclarecer
qualquer dúvida. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Aqui deixo registrado nossa admiração ao econo
mista José Freire Júnior, por sua brilhante e fun
damentada exposição.

Como a lista dos inscritos é longa, gostaria de
solicitar que, na medida do possível, cada um
procurasse abreviar sua exposição, dirigindo-se
apenas à Presidência, aos demais membros da
Mesa e às Senhoras e Senhores aqui presentes.
Trata-se de uma medida para ganharmos tempo.
(Palmas.)

Vamos ouvir o Sr. Prefeito Manoel Reis Chaves
Cortez, Presidente da Associação dos Prefeitos
do Vale do Tocantins-Araguaia.

O SR. MANOEL REIS CHAVES CORTEl _
Sr. Presidente da Subcomissão dos Estados da
Assembléia Nacional Constituinte, Srs, Membros
da Mesa, prezadas Senhoras e Senhores. Na quali
dade de Prefeito da cidade de CristaIândia e presi
dente da Associação dos Municípios dos Vales
Araguaia e Tocantins - AMVAT - instituição
com personalidade jurídica própria, integrada por
trinta municípios, que representam mais de 50%
da área do novo Estado, honra-me neste mo
mento estar representando minha região. Ao lon
go de minhas atividades frente ao Poder Executivo
de minha cidade e, posterionmente, como Presi
dente da AMVAT, venho desenvolvendo um traba
lho cujo objetivo se volta para nossos interesses
de ver concretizada a criação do Estado do To
cantins.
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Dustres Srs. Constituintes, antes de prosSeguir
na minha exposição, creio oportuno recordar um
pequeno texto do grande pensador Erich Fromm,
que diz:

"(Im projeto impregnado de fé e de espe
rança no homem, em sua cap'~Gidade para
libertar-se e para realizar suas potenciaãda
des, é, sem dúvida nenhuma; a expressão
máximada faculdade, prim~d(o da capaci
dade de díscemimento, da sabedoria do ho
mem que decide escolher livremente seus
próprios rumos."

A luta pela criação do Estado de Tocantins,
Sr. Presidente, e Srs. Constituintes, transcende a
vontade isolada de homens ou de grupos com
interesses estritamente pessoais. Esta luta tem
raízes históricas que ao longo dos anos vem-se
transformando nas mais altas aspirações de um
povo. Não é demais lembrar que, já nos idos do
Brasil Império, o Visconde de Taunay dava os
primeiros passos junto à corte portuguesa, no
sentido da criação do Estado de Tocantins. Este
foi, sem dúvida alguma, o marco inicial, o grito
da independência, o primeiro passo do movimen
to separatista. Não vamos enumerar aqui os ilus
tres companheiros que em épocas passadas dedi
caram suas vidas trabalhando diuturnamente para
que hoje esse movimento se tomasse coeso e
fortalecido em sua plenitude, pois, para tanto, pas
saríamos o restante da tarde só citando nomes,
e ainda correríamos o risco de omitir ilustres per
sonalidades que muito contribuíram para que ho
je nossas gerações se sentissem estimuladas a
dar prosseguimento à luta separatista.

oSR. RELATOR (Siqueira Campos) - Prefeito
Manoel Reis, permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. MANOEL REIS CHAVES CORTEZ
Pois náo.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Gos
taria apenas de perguntar se V.Ex' fala na condi
ção de Presidente da Associação de Municipios
do Valedo Araguaia e se V.Ex" auscultou a região
para saber se seu anseio é o de criar o Estado
do Tocantins.

O SR. MANOEL REIS CHAVES CORTEZ
Agradeço o aparte do nobre Relator da Subco
missão dos Estados. Devo dizer-lhe que, além
de representarmos a Amvat, transmitimos o an
seio maior de liberdade do povo de minha região,
que congrega trinta municípios. Estivemos visi
tando município por município, em campanha
de coleta de assinaturas pró-criação do Estado
do Tocantins, (palmas), oportunidade em que co
nhecemos mais de perto ainda a miséria que exis
te. principalmente, no nordeste goiano.

Senhores, a criação do Estado do Tocantins
é um fato concreto e palpável, pois o espírito
de naturalidade do seu povo se faz presente em
suas manifestações mais espontâneas. O gentí
lico tocantinense já se encontra impregnado do
espírito do meu povo. Já se tomou comum rece
bermos correspondência em que o remetente,
de forma espontânea e natural, manifesta seus
sentimentos colocando no verso do envelope a
expressão: "CristaJândia, Estado de Tocantins",
e náo "Cristalãndia, Estado de Goiás".

O novo Estado conta hoje com sessenta muni
cípios, integrados por trinta e dois distritos aptos

a se emanciparem, com dezenas de povoados
e concentrações humanas espalhados ao longo
de uma área de mais de 200 mil km 2 e com
umapopumçãosuperioralmilModemmitantes.

Queremos, pois, aproveitar esta oportunidade
para conclamar publicamente os ilustres Consti
tuintes, que, representantes legais de vários seg
mentos sociais, ao longo do tempo, em suas lutas
e aspirações, clamam porjustiça numa sociedade
antagônica, a juntarem-se a nós. O reconheci
mento e a eficácia da luta pela criação do Estado
do Tocantins, com certeza, só se concretizarão
a partir da compreensão dos integrantes do Poder
Legislativo federal, irmanados no espírito da
Constituinte soberana. Com os novos recursos
constitucionais há possibilidade de que se criem
mecanismos próprios que nos levem a uma redí
visão territorial e a uma nova modalidade de ges
tão administrativa e politica, pois a democracia
é a síntese do respeito às manifestações e ao
pensamento livre.

Somos um povo constituído de vontade pró
pria, inerente ao espírito aventureiro de homens
empreendedores, manifestando nossa própria
cultura de forma unânime e com base no senti
mento de liberdade. Falamos a mesma língua
dos nossos irmãos goianos, compartilhamos as
mesmas carências, temos os mesmos sentimen
tos pátrios, mas não podemos negaras diferenças
culturais que a cada dia nos distanciam mais de
nossos irmãos, seja por uma questão de princí
pios, seja por questões de cunho social, poIitico
ou econômico.

Não vamos, aqui, enumerar dados estatísticos
sobre nossas riquezas naturais ou nosso potencial
econômico. faz-se mister, porém, ilustrar nosso
ponto de vista no que dizrespeito ao nosso apare
lho produtivo.

Dispomos, hoje, de uma infra-estrutura capaz
de conduzir-nos, em curto prazo, a um desenvol
vimento econômico e social, pois quase todos
os municípios contam, hoje, com redes de energia,
e de saneamento básico e estão interligadas por
uma malha viária capaz de satisfazer parcialmente
ao escoamento de nossa produção, seja de ori
gem agrícola, seja de origem mineral. Além de
possuirmos mais de 700 quilômetros de rodovia
pavimentada da Belém-Brasília, temos uma das
maiores reservas hídricas do Pais, pois contamos
com as bacias dos rios Araguaia e Tocantís, além
de seus importantes afluentes, os quais, inclusive,
mesmo de forma embrionária, representam exce
lente meio de escoamento da produção local. Tu
do isto sem falar em nosso potencial energético,
que futuramente nos proporcionará os instrumen
tos necessários ao pleno desenvolvimento da re
gião.

Temos, igualmente, um potencial turístico inve
jável, a começar pela llha do Bananal, conhecida
mundialmente pelas suas belezas naturais.

Reconhecemos as deficiências que nos asso
lam nas áreas de saúde e educação. Não temos
medido esforços no sentido de solucionar esse
problema. Dentro de nossas limitações, não te
mos poupado tempo buscando miniminizar a es
cassez de material necessário e de recursos hu
manos qualificados, com vistas a reduzir o nível
de marginalização em que se encontram as popu
lações, no que diz respeito a esses dois impor
tantes aspectos de qualquer sociedade. Por voca
ção histórica, a região está voltada para atividades
ligadas à agropecuária. Dispomos, hoje, de meta-

de de todo o rebanho bovino do Estado de Goiás,
da mais alta qualidade genética. É, sem sombra
de dúvida, o setor produtivo que mais gera empre
gos na região, pois a atividade absorve 70% de
toda a mão-de-obra ali existente.

Queremos reafirmar nosso ponto de vista de
que, embora nossa economia seja incipiente, ela
se toma pujante, quando vista em termos de de
senvolvimento. A busca incessante da liberdade
do nosso povo não se restringe apenas ao aspecto
geográfico, politico, econômico ou retórico. ílltra
passa as fronteiras da subjetividade, é um movi
mento conjunto e pleno em sua essência, como
forma própria de luta pela justiça, eis que nossa
sobrevivência dependerá da compreensão e das
interpretações da lei, que obedecem aos cami
nhos do direito, a partir de uma postura demo
crática.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra o Exm° Sr. Desembargador Júlio
Resplande de Aracgo, representante do colendo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

O SR. JáUO RESPlANDE - Nobres Consti
tuintes, autoridades da Mesa, apanhado de certa
forma de surpresa, porque estava inscrito como
\debatedor, para discutir um tema que ainda espe
ramos ser trazido a este Plenário, sou agora convi
dado a proferir algumas palavras, e o farei com
muito prazer.

Sou da região norte de Goiás, mais precisa
mente de Tocantinópolis, a 1.4ookm da capital,
vizinhos do Estado do Maranhão. Integramos o
quadro da Magistratura de Goiás, compondo o
egrégio Tribunal de Justiça.

(lma preocupação muito grande nos assalta
nesta luta tocantinense: a segurança, como fator
de desenvolvimento, na região norte de Goiás.
Sabemos que num Estado com a dimensão da
ordem de quase 700 mil km2

, cuja capital está
mais ao sul, torna-se impossível aos poderes
constítuídos marcarem presença constante e efi
caz em todos os seus quadrantes.

Como homem público de um dos Estados da
Federação, na condição de Governador, que foi,
do Estado do Píauí, nosso co-irmão, teria sido
dificil a V. Ex' atender a todas as necessidades
da população, àquela época, no campo adminis
trativo, e colaborar com o Poder Judiciário local
na realização da justiça.

A realidade em Goiás, hoje, não é tão diferente.
A despeito da boa vontade e do interesse das
suas autoridades maiores, não conseguimos ter,
a contento, uma justiça mais organizada e mais
atuante no norte do Estado, devido às grandes
distâncias e às peculiaridades da região, que im
pedem o melhor trabalho do Poder Judiciário,
embora h~am um interesse máximo do Presi
dente daquela Corte, assim como dos Poderes
Executivo e Legislativo.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a divisão do
Estado proporcionará, por certo, melhor atendi
mento da justiça àquela região, porque as causas
serão solucionadas mais próximas dos litígios.
Com esta organicídade, por certo, teremos multi
plicado aquelas comarcas, facilitando os meios
de comunicação e de transporte, permitindo as
sim, ao tocantinense, com mais segurança, pro
duzir riquezas em prol deste Pais que cresce e
muito espera de seus filhos.
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A criação do Estado de Tocantins proporcio
nará a instalação dos três Poderes na sua organi
zação jurídico-política. Lá teremos a Justiça fede
ral atenta aos problemas fundiârios. Agora mes
mo a região já ganhou a 5' Vara do Estado, com
caráterespecial para atender às questões agrárias.
E evidente que a ação do lncra e do Getat, ao
lado do Idago, que é um órgão do nosso Estado,
em convênio com aqueles órgãos federais, não
tem conseguido, a tempo e a hora, solucionar
os conflitos e os problemas fundiários na região.
Assim, a criação do Estado virá proporcionar con
dições para que esses problemas sejam resol
vidos com mais facilidade. E o Judiciário marcará
presença efetiva. Não que não tenha marcado
presença, mas ela será mais eficaz,porque o Esta
do será reduzido em área. Sua ação será mais
rápida e, assim, teremos uma segurança interna
capaz de proporcionar ao tocantínense melhores
condições de trabalho, porque a paz é geradora
do progresso.

Srs. Constituintes. nós, representantes do Poder
Judiciário e filhos daquela região, acreditamos,
sobremaneira, na ação da Constituinte quanto à
divisão do Estado, visando ao desenvolvimento
daquela região, que quer crescer com mais rapi
dez e dar colaboração ao Pais. Muito obrigado.
(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Já ouvimos vários expositores. Tenho aqui uma
relação de nomes. Não sei se os inscritos gosta
riam de falar como expositores, ou se desejam
encaminhar algum pedido de esclarecimento a
algum dos Srs,Constituintes presentes. Pergunto
aos Srs. Líderes, aos Deputados Estaduais, Brito
Miranda e João Ribeiro, se gostariam de ocupar
a tribuna ou formular algum pedido de esclareci
mento aos expositores ou aos Constituintes pre
sentes. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado estadual João Ri
beiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO - Gostaria, como repre
sentante do Norte e como o único Deputado das
Oposições do futuro Estado do Tocantins, de usar
da palavra, se possível, por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. Ex"tem. a palavra, Deputado estadual João Ri
beiro, Líder do PFL desta Casa.

O SR. HEU DOURADO- Sr. Presidente, pela
ordem. Sou Deputado, Líder do PDC, e gostaria
de me inscrever para, no momento oportuno, usar
da palavra, a fim de marcar a presença do nosso
partido.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Nobre Deputado Estadual HeliDourado, Líder do
PDC, o nome de V. Ex"-já consta da relação, V.
Ex"poderá falar logo que julgue oportuno.

Vamos ouvir o nobre Líder do PFL, Deputado
João Ribeiro.

O SR. JOÃO RIBEIRO - Exm° Sr. Presidente
da Subcomissão dos Estados, Constituinte Cha
gas Rodrigues, demais membros Constituintes
desta Subcomissão, companheiros Deputados
estaduais e líderes nortenses, não poderia, num
dia como este, deixar de usar da palavra para
dizer dos nossos conhecimentos. O povo norten
se luta e aspira, há 178 anos, pela criação do
Tocantins.

Como o único representarue das Oposições
do norte do Estado - digo oposição porque,
aqui, a nível de Goiás, o PFL é oposição - e
também o Deputado Estadual mais votado, prin
cipalmente na minha cidade, Araguaína, a prin
cipal cidade que represento no Norte, quero dar,
neste momento, o meu testemunho, dizendo aos
Constituintes que a aspiração maior da população
nortense, independentemente de coloração parti
dária, é a criação do Estado do Tocantins. Essa
bandeira foi sustentada, por dezesseis anos, na
Câmara dos Deputados, pelo ilustre Deputado Fe
deral Siqueira Campos e por José dos Santos
Freire, também companheiro nortense, Outras
tantas personalidades importantes também luta
ram por vários anos em defesa dessa causa. Com
a criação do Comitê Suprapartidário na Capital
do nosso Estado. presidido pelo Juiz Federal, Dar
r::y f"lartíns Coelho, personalidade ilustre da cidade
de Tocantínópolís, tive li! Impressão de que teria
mos a criação do Tocantins, príncípelrnente por
saber que ela índepende ds sanção ou veto do
Presidente daRepública, porque a Assembléia Na
cional Constituinte é soberana.

Participei da primeira reunião que criou o Co
mitê Pró-Tocantins, como participei também de
outros movimentos. Lembrou aqui o Movimento
de 19B5, quando saímos em ceravana, 750 pes
soas, da cidade de I\raguaína - eu, na qualidade
de Vereador daquele Município e também como
representante do Sindicato Nacional dos Garim
peiros, e quero saudar o companheiro Davi, da
cidade de Imperatriz, também um defensor da
classe garimpeira. Quando da manifestação do
Senado Federal, naquela época, setecentos e cín
qüenta pessoas saíram em caravana. Pude ver,
naquele momento, o quanto vale a força popular,
e principalmente agora, com a Nova República.
tenho a impressão de que o Tocantins sern criadQ

Quero, encerrando minhas palavras para não
ser cansativo, porque há ainda vários oradores
inscritos, dizer que uma das soluções para o nosso
Pais é a redivisão.territorial. Hoje, essa Juta, princi
palmente no Estado de Goiás, é encampada por
todos os partidos políticos e por todos os segmen
tos da sociedade, tanto goiana, como nortense
ou do sul. Não nasci no norte, mas escolhi aquela
região para vivere dar minha contribuição, porque
acredito que será uma das soluções para o nosso
Pais, principalmente no que diz respeito à produ
ção de grãos e de outras riquezas muito grandes
que precisam ser exploradas.

No que diz respeito ao esquecimento adminis
trativo e à dívida social que os govemos têm para
com a nossa região, tenho certeza de que, com
a criação do Estado do Tocantins, essa dívida
será resgatada através da ingestão de recursos
federais e com o trabalho do povo daquela região,
que sem sombra de dúvida, é a maior riqueza
do futuro Estado do Tocantins. Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Devemos ouvir ainda os dois Líderes.

Com a palavra, de acordo com a ordem de
inscrição, o Deputado Estadual, Líder do PMDB,
Brito Miranda.

O SR. BRITOMIRANDA - (Palmas.) Sr. Sena
dor Chagas Rodrigues, Presidente da Subcomis
são dos Estados na Assembléia Nacional Consti
tuinte, Srs. membros desta Subcomissão, dignos
Constituintes, meus senhores e minhas senhoras,

sou o Deputado BritoMiranda, Líder do Governo
nesta Casa, filho do norte do Estado, áreaque,
em breve, pelo trabalho da sua gente, e pela con
tribuição objetiva dos Srs, Constituintes, haverá
de se transformar no próspero e rico Estado do
Tocantins.

Srs. Constituintes, membros desta respeitável
e importante Subcomissão da Assembléia Nacio
nal Constituinte, como V. Ex" já puderam de
preender, o movimento em prol do Estado do
Tocantins uniu todos os segmentos e todas as
correntes do povo goiano. Não há, no momento,
nem houve antes, qualquer espíritode beligerân
cia, de luta, nem tampouco os homens do sul
estão tentando preterir a pretensêo dos homens
do norte. Agora, mais do que nunca, esse senti
mento de união se fez perceptível, de maneira
cristalina e meridiana. particularmente pela insti
tuição de um Comité suprapartídérío. Isso vem
conduzindo a vontade inaln.j.§,vel do nortense e
o desejo do homem do sul em dar ao norte a
sua emancipação política. V.Ex" puderam, sem
dúvida, depreender que a população do Estado
de Goiás está realmente unida em favor da con
cretização deste sonho secular, Como explicitado
aqui pelos expositores, e pela interferência dos
Srs, Membros da Subcorníssâo, é a divisão muito
salutar, que não prejudica, mas soma, é a dMsilo
que importaprosperidade e desenvolvimento,

Por conseguinte, pela honra que a presença
dos membros desta Subcomissão, sob a Presi
dência de V. Ex', confere a Goiás e, particular
mente, a este movimento tocantínense, queremos
como Deputado com assento nesta Casa e repre
sentante daquele rincão, agradecer a deferência,
que, por certo, importará no maior entusiasmo
de V. Ex'" no sentído de implementar as provi
dências na Assembléia Nacional Constituinte a
fim de conferir ao norte do Estado a concretização
deste grande sonho. f'Jiuito obrigado. (Pelmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Com a palavra o ilustre Líderdo PDC,nobre Depu
tado Estadual Heli Dourado. (Palrnas.)

O SR. HEU DOURADO- Sr. Senador Chagas
Rodrigues, Sr. ilustre Presidente da Subcomissão
dos Estados, da Constítuínte, Srs, Prefeitos, Sra.
Deputados Federais que nos visitam, Srs, Depu
tados Estaduais, SI"'" Deputadas, Líderanças nor
tenses, Sr. Senador !ram Saraiva, Sr. Presidente
da Executiva Regional do PMDB,minhas senho
ras, meus senhores na qualidade de Líder da
maior bancada de Oposição com assento na As
sembléia Legislativa que, por ironia do destino,
tem todos os seus Deputados e bases no sul e
no sudoeste deste Estado, quero dizer á V. Ex"',
Srs. Deputados Federais Constituintes, membros
da Comissão de Divisão Territorial, que a alma
do nortense e do sulista, enfim a alma do povo
goiano espera de V. Ex."s a criação do Estado do
Tocantins, na realidade, os 5 milhões de goianos
que habitam este grande Estado, sonham que
a Assembléia Nacional Constituinte haverá de dar
ao povo nortense sua libertação. Aquela gente
sofre e vive todas as espécies de intempéries e
luta constantemente por dias melhores. Masesses
dias ainda não chegaram exatamente porque o
Govemo Estadual de Goiás, com sua imensa ex
pansão territorial, com os parcos recursos que
lhe são arrecadados, não tem condições de mon
tarali uma infra-estruturacapaz de atender à gente
nortense.
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M ocupar esta tribuna, quero trazer a posição
do Partido Democrata Cristão, empenhado, junta
mente com o Comitê, pela Divisão Territorial do
Estado de Goiás, pela criação do Estado do To
cantins, sonho de toda a gente goiana e nortense.
Estamos daqui torcendo para que essa medida
se transforme em realidade e que conste na nova
Constituição, nas suas disposições transitórias, a
criação do Estado do Tocantins, a fim de que

"'fOOà a gente goiana~ comemorar essa gran
de vitória, que não é 50de Goiás, mas, por certo,
do Brasif também, uma vez que passaremos a
contar com mais um Estado forte, na Federação
desse gigante verde-amarelo que é o Brasil. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Ficam registraqas as palavras de V. Ex"

Tem a palavra o ilustre Deputado Totó Caval
canti, Presid~óte da Comissão Especial sobre a
criação do Estado do Tocantins. (Palmas.)

O SR. TOTÓ CAVALCANTI- Sr. Presidente,
SenadorChagas Rodrigues, Sr. Relator, Deputado
Siqueira Campos, Srs, Deputados Estaduais Srs.
Constituintes. Na realidade, diz a ética protocolar
que quando se vem a uma solenidade como esta
se traz a defesa por escrito. Mas, no momento
em que coordenávamos as idéias e as transpú
nhamos para o papel, não sentimos o conven
cimento desta Subcomissão de que esta Pátria
não deverá ser apenas a criação do Estado do
Tocantins, mas, sim, passar por um processo de
redivisão territorial. Este processo permitiria a des
centralização do poder seguindo o exemplo dos
países europeus e, por que não dizer, mais recen
temente no mundo contemporâneo, dos Estados
Unidos?

Esta Casa, da qual faço parte, ingressa hoje
na história da Constituinte, quando ouvimos o
depoimento do Sr. Govemador.

Sou de uma escola contemporânea, onde meu
ideal, como filho daquela terra, nasceu dos movi
mentos de conscientização de base. Hoje o Norte,
através de uma cadeia de rádio e televisão, estará
atento para a decisão que aqui tomarmos. Tenho
certeza, de que o norte de Goiás hoje, estará vi
brando com seus Constituintes, aqui represen
tados pela ex-Primeira Dama, D. Lúcia, e pelo
Constituinte Lauro Miranda.

Em todas as eleições da história do Norte, o
povo sempre votou em homens que, quando era
da atribuição da Assembléia Legislativa aqui, nes
ta Casa, através de Maranhão Japiassu e tantos
outros colegas da época, dividiram o Estado de
Goiás, criando o Estado do Tocantins.

O Norte partiu para um processo de conscien
tização através dos movimentos estudantis com
a Casa do Estudante Norte-goiano, cujos frutos
aqui estão: o Presidente deste Comitê, o Juiz Fe
deral, o Desembargador Júlio Replande, o Presi
dente do PMDB,Dr, Assis Brandão, o empresário
João Rocha e tantos outros presentes neste Plená
rio. Mas essa idéia foi amordaçada com a Revolu
ção, e os porta-vozes do setor político ficaram
a sustentar os Deputados Siqueira Campos e José
Freire. Foi aquele fluxo de valores políticos que
adentraram a região com idéias contrárias ao prin
cípio divisionista. Hoje temos nesta Casa, Depu
tados como João Ribeiro, Brito Miranda, João
Cruz, Aganhús Araújo, Edmundo Galdino, além
de outros Deputados sulistas, eleitos pelo povo
nortense, que votou conscientemente de acordo

CM'1 as propostas apresentadas em palanque pe
ics homens que empreenderiam esta luta, apoian
do também os políticos que abraçaram a mesma
causa. Não poderia dizer que fosse o caso da
ex-Prímeira Dama,porque ela plantou raizes nos
corações nortenses. Noo poderia dizer também
que fosse o caso de Mauro Miranda, que. no Go
vemo ÍrisRezende, muito realizou na região Norte.
.Apenas dois Constituintes legítimos temos lápara
falar por nós, além dos outros Constítuíntes goia
nos, a exemplo dos dois Senadores que em praça
pública, prometeram a divisão de Goiás e-se-cem
prometeram com a criação do Estado do Tocan
tins, além também do Governador, cujo depoi
mento já está nos Anais dessa Subcomissão.

Srs. Constituintes, a luta, hoje, desta Pátria, nes
te momento de travessia é pela plenitude demo
crática através das reformas que a Nação está
a desejar. E é o coração desta Pátria, Brasília,
que abriga discussão dos problemas nacionais.
Brasília, queremos tê-Ia como vizinha no futuro
Estado do Tocantins!

Tenho certeza, Srs. Constituintes, de que a idéia
divisionista, que hoje o Brasil abraça, da criação
dos Estados de Santa Cruz, Maranhão do Sul,
Tocantins está impregnada não só nos corações
tocantinenses, mas na realidade já viva de pesqui
sas e estudos, cujo trabalho, elaborado pelo Minis
tério do Interior, já se encontra na conclusão no
Planalto Central.

Sabemos que nessa luta houve mortes, mas
houve também idéias que ficaram vivas. Que elas
sejam hoje conscientizadas para que, amanhã,
possamos ter não somente os Constituintes goia
nos, mas os dessa Subcomissão, em defesa do
ideal da criação do Tocantins, tão arraigado no
coração de todo nortense goiano.

Safo daqui com a idéia de que o norte de Goiás,
hoje, estará em festa com a aprovação desta idéia
pela Subcomissão, cujos debates irão prosseguir
até a Comissão de Sistematização. Muito obriga
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Teixeira.

O SR. CONSTrrrnNTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, ilustres membros da Subcomissão
dos Estados, companheiros Deputados do Esta
do de Goiás, autoridades presentes, em primeiro
lugar, Sr. Presidente, sei que V. Ex" tem, como
parte do seu roteiro de trabalho, menção especial
à Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. E,
sem querer tirar o brilho da observação que V.
Ex" fará, quero de minha parte, quero também
dizer da minha admiração por esta tarde de traba
lho no recinto da Assembléia Legislativa do Esta
do de Goiás. Deixo também minha satisfação pela
companhia agradável e salutar dos Deputados
do Estado de Goiás. (Palmas.)

Devemos aprender a distinguir, como nos ensi
na a Bíblia, o joio do trigo. Aprendi, na vida, que
a unanimidade, quando não é, está muito próxima
da opressão. As manifestações unânimes são, na
maioria dos casos, resultado de um processo de
opressão. Percebi hoje, no recinto desta Assem
bléia, como também todos perceberam, uma ma
nifestação de unanimidade. Ouviatentamente as
palavras do Sr. Govemador do Estado de Goiás
pedindo a criação do Estado 'do Tocantins. Ouvi
autoridades, estudiosos, técnicos, Deputados da
Situação, o Uder do Governo, aqueles que fazem

oposição ao Governo do Estado, os nossos com
panheiros do Partido da Frente Liberal e compa
nheiros do PDC que, pelas informações que te
nho, tiveram de meditar mais profunda e longa
mente que os demais para, finalmente, abraçarem
r:l causa da criação do Estado do Tocantins. E,
por vezes, cheguei a imaginar que estávamos as
sistindo simplesmente à declaração de um louco
e a um pesado processo de operação sobre o
povo goiano.

Tive de me valer de outro ensinamento da vida:
o povo é sempre sábio. E quando um povomteiro
se manifesta a favor de uma causa, não é opres
são, é sabedoria, Sr. Presidente. (Palmas.) A mim
me parece que não seremos nós, membros desta
Subcomissão, Constituintes de 1987, responsá
veis pela elaboração da nova Carta Magna do
País, que iremos contrapor a nossa pretensa sabe
doria à comprovada lucidez do povo goiano, que
quer o seu novo Estado do Tocantins.

Não sei como está composta a lista de orado
res. Mas, e sem querer interromper, porque esta
mos vivendo numa democracia, parece-me que
o tema já foi sobejamente discutido. Temos aqui
cidadãos e cidadãs que nos estão acompanhando
e querem ouvir de nós, membros desta Subco
missão, uma palavra a respeito da criação do Es
tado do Tocantins. (Palmas.) Estão presentes au
toridades estaduais - Desembargador, Senado
res, Deputados Estaduais - que por certo que
rem ouvir hoje uma manifestação final ou, pelo
menos, uma manifestação através da qual esse
povo possa concluir qual o pensamento que d0
mina esta Subcomissão. E é pouco provável que
se possa adicionar um argumento novo, contra
ou a favor, à criação desse Estado. Conhecemos
todos os argumentos que resumiria num só: a
vontade do povo goiano de criar o seu Estado
do Tocantins. (Palmas.)

Desta sorte, com a permissão de V. Ex", Sr.
Presidente, e com licença dos meus colegas de
Comissão, indago ao nobre Deputado Siqueira
Campos, Relator desta Subcomissão - e digo
ao povo de Goiás que a primeira vez que tive
contato com o tema foi através do nobre Depu
tado Siqueira Campos que, com sua simplicidade,
sua precisão de argumentos, sua maneira simples
de ser, um agradável companheiro, mas, sobre
tudo, muito consciente da defesa dos interesse
de seu povo, deíxou-me contaminado pela idéia
da criação desse novo Estado - se, por acaso,
o projeto já se encontra no seio da Subcomissão.
Se S. Ex' já procedeu à conclusão do seu relatório,
e se é possivel, que se manifeste a respeito do
projeto que consta da Subcomissão relativamente
à criação do Estado do Tocantins, de maneira
que possa ser colocado à discussão pela Subco
missão. Se não for possível uma manifestação
final de aprovação desse projeto, pelo menos que
haja a manifestação individual de cada um dos
membros da Subcomissão, a fim de que o povo
goiano conheça o nosso pensamento. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE MAUROMIRANDA 
Deputado José Teixeira, nós, Constituintes de
Goiás, pertencentes à Subcomissão dos Estac;los,
ouvimos, com extrema felicidade e alegria, seu
pronunciamento. Sou representante de 43 Muni
cfpios do Estado de Goiás, 5 deles dentro do
futuro Estado do Tocantins. Masnas minhas an
danças políticas percebi, no sul, no leste, no oeste
do Estado, em todo o Estado de Goiás, a unanimi-
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dade favorável à criação do Estado do Tocantins,
V. [Ex- teve a sensibilidade de perceber que, de
fato, pretícamente todo o Estado de Goiás, é a
favordessa divisão. Como membro desta Comis
são e Deputado Constituinte do Estado de Goiás,
representante também do Estado do Tocantins,
estou aqui para trabalhare escrevera leique defí
niRl o novo Estado do Tocantins.Muito obrigado.
(Palmas.)

() SR. CONSTIT(lJNTE JOSÉ TEIXEIRA 
Muitoobrig,Eldo ao companheiro.

Eis al,Sr. Presidente,mais uma vez, a demons
tr~;ão de que. na verdade, aquiloque nos parece
opressão não passa de uma grande sabedoria
do povo gcliano. Muitoobrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Ouvi, com muita atenção, as palavras do nobre
Constituinte: José Tavares, ilustre representante
do Maranhã.o.

E quero deixar bem explícita a idéia de que
todos queremos preceder da maneira a mais de
mocrática possível. Ouvimoso Sr. Relatore darei
a palavraa todos os Srs. Constituintes, como su
gedu o Constituinte MauroMiranda.

Pergunta/ia- já que esta é uma reunião públi
ca, para que'conste dos Anaise fiquebem expres
sa essa nossa decisão democrática- se há entre
os presentes algum cidadão, algum representan
te, alguma autoridade, alguém, mulher ou ho
mem, jovemou velho,contrárioà criaçãodo novo
Estado.Se estiver, e se quiserfazeruso da palavra,
ela está franqueada. (Palmas.)

() SR.REllATOR (SiqueiraCampos)-Sr. Pre
sídente, pela ordem.

O SR.PRI~IDENTE (ChgasRodrigues) - Pa
rece que ninguém deseja usar o microfone para
contestar a iidéia da criação do novo Estado.

A, SR' CONSTlTmNTE LÚCIA vÂNIA - Pela
ordem, Sr. Presidente.Gostariade usar a palavra
não para contestar,mas para falarsobre o Estado
do Tocantins.

(I SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V. Ex' a palavra. (Palmas.)

A SR' CONSTlTrnNTE LúCIA vÂNIA - Gos
taria de cumprimentá-Io, Sr. Presidente bem co
mo a todos os integrantes da Mesa. Gostaria de
cumprimentar os companheiros da Assembléia
NacionalConstituinte e dizer-lhes da nossa satis
façáo em tê-losem nosso Estado,em nossa Casa.
A todos, nossos agradecimentos.

Desejoneste momento, fazer uma homenagem
muitoespeci:a1 a um homem que aprendia respei
tar pelo seu trabalho no Congresso Nacional: Si
queira Campos (Palmas.) O Estado de Goiás e
o Estado do Tocantins,Estados-írmâos,haverão
de reconhecer seu trabalho incessante, diuturno.
Orgulha·nos, vê-lonessa luta,quase vencida,pela
criação do Estado do Tocantins.

Essa nossa lutatem históriae digoque nenhum
farosocialobtém unanimidade, como disse o nos
so colega, SE!não vieracompanhado de uma his
tóría, Neste caso, a história ousada daquele se
nhor,o nosso segurado, que, num gesto de cora
gem, lutou pelo Estado autônomo do Tocantins,
lá na grandE! natividade de Cavalcanti. Mas esse
gesto Mo parou alo Ele veio um pouco à frente.
E outros homens do Norte, ousados, no seu isola
mento, criarume redigiramum jornal,o "RioTo-

cantins", e depois o "EstJado do Tocantins".Mais
tarde, houve novos acontecimenros. Prefeitos e
lideranças se reuniram, em Porte> Nacional, fize
ram o primeiro manifeste> à Nação a favor da
criação do Estado do Tocantins. Pouco depois,
outros homens, num trabalho laborioso de con
gregar os nortenses, criavamaqui, e também em
vários Municípios do Norte,a Casa do Estudante
Nortense. Padre Rui é a lembrança feliz do povo
nortense (palmas). Mas não parou aí, Sr. Presi
dente. Outros estudiosos da questão nortense,
reunidos no fórum, resolveram criar a Conorte
- a estes laboriosos e estudiosos que se têm
aprofundado na questão do Tocantins,nosso re
conhecimento e nosso agradecimente>. E mais:
quando Goiás se balança, atendendo ao apelo
e a luta já está quase vencída, atingiu a unani
midade.

Tenho,Sr.Presidente,uma preocupação. V. Ex'
conhece nossa breve história e sabe que o ho
mem sofrido neste Brasil está também massa
crado por um modelo econômico injustl> e con
centracionista. E temos medo de que nossa histó
ria seja apagada por aqueles que não desejam
a redistribuição terrítoríal para reforçar as desi
gualdades que levam riqueza ao eixo-sul. Temo
também que não vença, na AssembléiaNacional
Constituinte, o modelo econômico-social justo
que o povo brasileiro deseja, e que, ao contrário,
prevaleçaaquele modelo econômico a que assis
timosdurante20 anos:concentracionistae injusto
(palmas). Levo comigo também, Sr. Presidente,
a nossa triste e frágil representatividade política.
O Centro-oeste, região-solução, é encarada a ní
velnacionalcomo uma regiãoproblema.E o eixo
sul- perdoe-me o companheiro do RioGrande
do Sul - nos massacra repetindo, no Centro
Oeste, a dominação externa que o Brasil ainda
vive. Somos hoje meramente exportadores de
matéria-primapara a riquezado eixo-sul. Por isso,
quando o Centro-Oeste;hoje,se levantaaltaneiro,
pedindo e exigindo a ferrovia Norte-Sul, é tornado
pela inexpressividade política de cada um de nós,
não porque não tenhamos homens de valor,mas
porque essa regiãoestá esquecida.Por isso,neste
momento em que vozesdoSulse levantamcontra
a ferrovia Norte-Sul, tememos pelo Estado do
Tocantins,porque o vemos não como um Estado
que vai dividir ou se separar de Goiás,mas como
um Estado írmão,que vaifortalecernossa repre
sentatividadepolítica e nossa economia (palmas).
O Brasil não será amanhã o Brasil dos ricos e
pobres, onde as grandes inteligências disputam
um mandato no Congresso Nacional, deixando
transparecer ao País inteiroque parece só existir
mos através de São Paulo. É preciso Sr. Presi
dente,que o Centro-Oeste, unidoao nosso Estad
do Tocantins,seja uma força que mude a fision
mia deste País.

Portanto, deixo aqui os meus cumprimentos,
minhas preocupações e minha alegriacomo De
putada Federal, a segunda mais votada no norte
de Goiás.Como cidadãportuense, conheço aque
la história e amo o Norte pela sua resistência.
Deixo a todos minha fé, meu trabalho e, acima
de tudo, o meu voto pelo Estado do Tocantins.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Fica registradoo pronunciamente> da ilustreCons
tituinteLúciaVânia, que tento dignifica o Estado
de Goiáse tanto abrilhanta a AssembléiaNacional

Constituinte, hoje a grande esperança do povo
brasileiro.

O SR.FRANOSCO DEASSISOlIVEIRANEGRI
- Sr. Presidente, dentro da infonnalidade que
V. Ex' vem pregando, gostaria de usar a palavra

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavraa V. Ex'

OSR. FRANCISCO DEASSIS Ol..IVEIRANEGRI
- Sr. Presidente,sou médico, da cidade de Porto
Nacional, um dos mentores da criação Conorte
central em Brasília.

Já tivemosoportunidadedevernúmeros e mais
números, de ouvir a solicitaçãodo ilustre Depu
tado do Maranhão pela tão almejada, querida e
emergente solução desta Comissão em prol da
criaçãodo Estado do Tocantins.Mastemos ainda
um companheiro, do mais alto gabarito,que gos
tariamos de ouvir, porque nos traza maiormostra
da cultura da nossa região e da capacidade de
nosso homem de geriro futuroEstado do Tocan
tins.Refiro-me ao ProfessorJosé Gonçalvesluza
(Palmas.) Há também o companheiro Campelo
que logomostraráa V. Ex'"o que estamosp1aneja
mente> para o Estado do Tocantins.

Nós,nortenses, estamos aguardando ansiosos
para ouvi-Io~, para que, depois, V. Ex' se pronun
cie, com a douta Comissão, a respeito do que
já foi dito pelo ilustre Deputado do Maranhão.
Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Concedo a palavraao ilustreprofessorJosé Gon
çalves luza. (Palmas.)

O SR.JOSÉ GONÇALVES lUZA- Sr. Presi
dente da Subcomissão dos Estados na Assem
bléia Nacional Constituinte, meu ilustre colega
professor universitário em Brasília, Chagas Rodri·
gues, demais autoridadesque compõem esta Me
sa, Srs.Constituintes, efetivamentehouveum exa
gero por parte do nosso companheiro Negri. De
fato,estávamos arroladospeloComitêCentraIpa
ra proferir uma das palestras que deveriam ser
debatidasaqui na Assembléia. Todavia,o fatopr0
longou-se de tal maneira, e a nossa aspiração
em favor da criação do Estado do Tocantins já
foi tão falada pelo ilustre Deputado, que nada
mais poderia acrescentar-se, porque é urússona
a opinião de todos os goianos do Norte e do
Sul. Acreditotambém que nessa reunião da As·
sembléia Nacional Constituinteo assunte> está em
unissonância com a opiniãode todos os Srs. De
putados Federais do Brasil.

Como os demais assuntos foram tratados,que
ríamos apenas resumir nossa opiniãoseguras0
bre a culturado futuroEstado do Tocantins.Esti
vemos, há dois meses, estudando esse problema
e, com muita honra proferimosuma palestra nu
ma das academias de Letras ligadas ao Distrite>
Federal. Vamos tentar resumir em poucas pala
vras, porque o tempo já se esvai e não há mais
necessidade de se prolongar tento os elemente>s
que ocupam cargos técnicos profissionais, desde
nosso desembargador, que representa aquio Pre
sidente do Tribunal de Justiça, é filho do norte
de Goiás, como também o Presidente do nosso
comitê, Dr, Darcy. Vamos contar ainda com o
próprio DeputadoT01:6, essa figuraextraordinária
da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás,
que brevemente, quem sabe, estará na amara
Federal, pelo preslÍgio de sua cultura e do seu
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eleitoradÓ. São elementos importados do norte
para o sul de Goiás, e por isso, talvez, o próprio
Governador do Estado, que conhece nossa reali
dade, e especialmente a do norte de Goiás, reco
nheça, com toda segurança, e até com certa hu
mildade, a imprescindível necessidade da divisão
do Estado, É a única coisa que nos está impor
tandoJ Esperamos conseguir, pelo menos, que
isso seja importante por mais algum tempo.

Sou de uma cidade modesta, relativamente po
bre, que é Porto Nacional, chamada capital da
cu/tu'a do norte de Goiás. Desde minha infância,
recebemos em nossas escolas jovens proceden
tes do Piauí, da Bahia, do Maranhão, do sul de
Goiáspara ali alicerçarem sua formação básica
e secundária, porque ainda não tivemos a oportu
nidade de ter uma universidade. Nesse período
em que convivemos com a comunidade de Porto
Nacional, sentimos que lá estava a sede da cultura
de vários Estados, não apenas do Estado de
Goiás, mas de todos aqueles a que me referi.
Por sinal, todos os elementos jovens que estuda
ram em Porto Nacional e hoje se encontram em
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer
outro centro desenvolvido da Nação dizem pron
tamente, não obstante terem nascido em outros
Estados, que são filhos do norte de Goiás. Exata
mente porque esta região lançou uma semente
cultural. O norte de Goiás foi criado como todas
as comunidades brasileiras. Sabemos, pela histó
ria da educação no Brasil, que as povoações fo
ram criadas sobre o tripé escola, igreja e poder
constituído. A escola e a igreja, no norte de Goiás,
transformaram-se, muitas vezes, apenas em um
estabelecimento, onde a própria igreja era a esco
la da povoação, que formava os jovens e as crian
ças da região. Esta formação dentro da igreja
teve importância extraordinária através da imigra
ção, no começo deste século dos frades e freiras
dominicanas que vieram diretamente da França
para Porto Nacional. Parece um absurdo, mas
V.EX'" podem acreditar.

Naquela época só se andava em lombo de bur
ro, e poucas vezes se chegava ao Rio de Janeiro
ou a São Paulo, não havia outro meio de penetra
ção, de adentramento ao interior do País. Mas
esses homens e mulheres criaram em Porto Na
cional uma verdadeira forja de participação cultu
ral, de consolidação das aspirações dos jovens.
E se Mo fossem as escolas religiosas ali implan
tadas- pois as escolas do Governo só há pouco
tempo apareceram, e ainda são escassas - não
teriam esses jovens criado a possibilidade de de
envolvimento das suas virtudes, não teriam tido
li possibilidade de atender as suas aspirações,
que depois de formadas as bases culturais, em
Porto Nacional ou em outra cidade do norte de
Qoi6s, puderam ser transportados para qualquer
Capitaldo Brasil, e continuarem seus estudos nas
universidades. Nesta hora digo que Porto Nacio
nal e outras cidades do norte são basilares na
formação da cultura do Estado de Goiás. São
as cidades que têm, como disse inicialmente, ex
portedo homens de cultura para todos os setores
da administração pública ou particular.

Nesta oportunidade, em aprovando o Congres
so Nacional, através da Assembléia Nacional
Constituinte, a criação do Estado de Tocantins,
iwocemos altoe bom som que a maior aspiração
dos homens do norte de Goiás é a criação da
,~doTocantins. (Palmas.) Uma univer-

sidade que há se ser um modelo descentralizado.
Não pretendemos que se crie no Tocantins uma
universidade com sede única, em determinada
Capital, que tenha seus departamentos de ensino
e pesquisa disseminados por todas as áreas do
norte do Estado, a fim de que, consoante as ne
cessidades regionais, esses departamentos cum
pram seu dever, e formem, de fato, homens pre
parados para as lides profissionais práticas, e não
apenas conquistadores de diplomas, de pergami
nhos. Que sejam laureados na experiência das
necessidades do norte de Goiás, no desejo arden
te de fazer com que aquela região - que será
o futuro Estado do Tocantins - possa, de fato,
adentrar-se pela ciência, em todos os seus qua
drantes, possa desenvolver-se na política, na eco
nomia, e em todas as outras áreas, e que amanhã,
possamos repetir, perante V.Ex-s. ou outros repre
sentantes do Congresso Nacional, que a expor
tação da cultura vai continuar, que terá uma ofici
na extraordinária, que será como disse, a Gniver
sidade do Tocantins.

Assim sendo, é nosso apelo aos Srs. Consti
tuintes que nos dêem possibilidades de fazer com
que aquilo que pobremente os frades e freiras
dominicanos iniciaram em todas as áreas do norte
de Goiás, possa ser desenvolvido, aprimorado,
aperfeiçoado pelo Estado do Tocantins, com a
graça de Deus e a esperança que sempre há de
unir nossos desejos de nortenses. Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Fica registrado o pronunciamento.

Quero dizer, em um minuto, que era Deputado
Federal, Vice-üder da Oposição em 1967, quan
do o então Presidente Humberto de Alencar Cas
tello Branco remeteu ao Congresso Nacional seu
projeto de Constituição, que se converteu na Carta
Constitucional de 1967. Apresentei emenda crian
do uma universidade federal em cada unidade
da Federação, mas, infelizmente, não passou.
Acredito que agora iremos renovar. A Constituinte
certamente apresentará mais de uma emenda
nesse sentido. Mas quero dizer que isso deu frutos,
pois logo depois o Presidente Costa e Silva enviou
mensagem da qual fui Relator, criando a Gniver
sidade do Piauí. Novamente apresentei emenda
que incluía uma escola de administração no norte
do Estado, que havia sido excluída. De modo que,
criado o Estado, V. Ex-s. podem ficar certos de
que em breve teremos também a Gniversidade
Federal de Tocantins. (Palmas.)

O SR. ANTÔNIO LGIZ COSTA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V.Ex"tem a palavra.

O SR. ANTÔNIO LUIZ COSTA - Gostaria de
me identificar: sou Antônio Luiz Costa, Vereador
pelo PDC da cidade de Gurupi, do futuro Estado
do Tocantins. Jamais poderia deixar passar opor
tunidade de saudar, de uma só vez, V. Ex-, Sr.
Presidente, o Sr. Relator da Subcomissão, todos
osSrs. Constituintes de outros Estados, e também
os Constituintes de Goiás. Quero neste momento
falar em nome do Poder Legislativo da nossa cida
de e trazer nossa mensagem a todos os Srs. Cons
tituintes, a todos os goianos e os futuros tocanti
nenses. Após ouvir a palavra do nosso conter
râneo, Constituinte José Teixeira, que enriqueceu
a reunião, digo aos Senhores que a aproximação

criada através da Conorte aconchego aqui exis
tente, com as presenças do Vereador, dos cida
dãos, das Senhoras e dos senhores, juntamente
com os Srs. Constituintes, nos traz muita satisfa
ção, pois estamos vendo o resultado de uma luta
forte traçada pela ombridade de homens sérios.

Quando o Governador do Estado esteve neste
recinto e pediu a criação do Estado do Tocantins,
confirmou o que já havia dito várias vezes no
Senado Federal na oportunidade em que lá estive
mos e de onde recebemos todo o apoio para
nossa proposta.

Estão aqui o prezado Senador Iram Saraiva,
homem que é semente do Norte, a Deputada
Lúcia Vânia, cidadã nortista. E quando, lá no Nor
te, elegemos V.Ex-Iutamos por esta Constituinte,
sabíamos que o Vereador, o cidadão e a cidadã
do Brasil teriam essa aproximação que aqui esta
mos vendo. É com prazer que o Poder Legislativo
de Gurupi se manifesta neste momento para dizer
aos Srs. Constituintes que estamos de parabéns,
porque o Brasil tem nesta Constituinte, homens
à altura de resolver os mais graves problemas
de seu povo. E quando sabemos que a questão
da divisão territorial do País é um problema grave
temos que encará-Io com muita seriedade. É o
que o povo tocantinense, o povo goiano está fa
zendo.

Srs. Constituintes, exportamos daquela região
o que temos de mais sublime na nossa existência.
Do norte de Goiás, para todas as regiões do Sul,
mandamos aquilo que é mais sublime na farnOia
do povo nortense, que são nossos filhos exata
mente pela falta de recursos intelectuais na região.
Quando terminam o 2" Grau, os jovens não têm
mais onde estudar, e são encaminhados para o
Sul desde o seu extremo, temos fdhos estudando
no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro
- por todo este Brasil. Está nas mãos dos Srs.
Constituintes a solução para que as farnllias do
norte de Goiás deixem de exportar seus filhos:
criando o Estado do Tocantins, criando universi
dades. Para nós, trabalhando e correspondendo
a esta tarefa mais difícil da política, que é ser
Vereador, conseguir apoio para V. Ex"", é motivo
de satisfação. Sou Vereador de oposição no meu
município, mas não deixo de lembrar - e quero
deixar aqui registrado - o valor de S. Ex- o Sr.
Governador do Estado, porque quando dizia, em
campanha politica - no Norte, que era a favor
da criação do Estado do Tocantins, muitas vezes
o povo duvidava. Mas, na realidade, ele é um ho
mem sério e está cumprindo o que prometeu
ao povo nortense. ADs Srs. Constituintes do Sul
também queremos deixar nosso agradecimento
porque somente com Goiás unido, Norte e Sul,
é que se pode criar o Estado de Tocantins. Ao
pioneiro desse projeto. Relator desta Subcomis
são, nosso amigo Siqueira Campos, quero dizer
que sabemos da sua luta de muitos anos, e pode
ter certeza de que estamos, lá no Norte, sempre
o apoiando já há quatro mandatos na Câmara
Federal. Não é à toa que o povo do Norte luta,
e estamos aqui. Viajamos seiscentos e tantos qui
lômetros para conversar, e ouvir de perto os Srs.
Constituintes, porque assistimos ao Senador lrarn
Saraiva dizer em palanque: "Eleito na Constituinte,
criaremos o Estado do Tocantins". E a este ho
mem, que teve quase um milhão de votos no
Estado de Goiás, hoje é o dia deste Vereador
dizer-lhe antecipadamente: muito obrigado. Digo
porque acredito no pronunciamento dos Srs.
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Constituintes, e vozdeste bravo conterrâneo. En
cerro minhas palavras dizendo que sou mera
nhense de natureza, mas toeantinense de cora
ção,. Muitoclbrigado. (Palmas.)

() SR.PRf::SIDENT (ChagasRodrigues)-Con
cedo a pelavreao ilustrejomalistaDr.João Rocha
Ribeifo Dias, (Palmas.)

O SR.JOAO ROCHA RIBEIRO DIAS - É gran
de nossa satisfação em estarmos aqui com V.
Ex"'l e podemos debater a criação do Estado do
Tocantíns como tão bem fizeram o Prof. Zuza,
e o Desembargador Júlio. A questão da criação
do Estado cioTocantins já está por demais bem
tratada por todos os nossos colegas, e pelos Srs.
Constituintes. A afirmação que faço é que estou
felil: porque tivemos a certeza, agora, de que os
Constituintescomponentes da Subcomissão dos
Estados, que trata da redivisão territorial do País,
endlossam nossa idéia, pela sua seriedade, pela
sua profundidade. Reiteramos o agradecimento
a V. Ex""pela presença e ficamossatisfeitos, felizes
porque ternos consciência de que sairão de Goiás
com a certezaabsoluta de que a idéiada redivisão
territorial do Estado tem consenso de Norte a
Sul. É uma redivisão que vem para somar, não
para dividir. Agradeço, e fico feliz em saber que
a in~ciativa cionosso amigo, ConstituinteSiqueira
Campos, contou com a aquiescência de V. Ex"
que puderam ter certezada de que o movimento
é profundoE!de que o nosso empenho pela redíví
são é o comportamento de Goiás, e não só dos
futuros tocantinenses. (Palmas.)

O SR. NEI LUIZ E SILVA - Pela ordem, Sr.
Presidente.

() SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. S' tem a palavra,pela ordem.

O SR. NEI LUIZ E SILVA - Nei Luiz e Süva,
Acadêmico de Direitoda Faculdade de Filosofia
e CiênciasI-Iumanas de Gurupi.Sr. Senador Cha
gas Rodrigues, Presidente da Subcomissão dos
Estados na AssembléiaNacionalConstituinte, Srs.
Constituintesde Goiáse dos demais Estados aqui
presentes, "todo o poder emana do povo e em
seu nome será exercido".Já diziao saudoso Dua
leno de MariaDenodal,de Porto Nacional: o que
vale ter a terra sem ter o seu titulo de domínio?
Se o seu verdadeiro dono morrer amanhã, os
herdeiros mio se beneficiarão do espólio. O que
possuí não produz, e o que produz não possui.
Edesse titulode domínioque precisamos: a cria
çãodo Estado do Tocantins.Muito obrigado. (Pal
mas.)

() SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Concedo a palavraao Dr,Franciscode AssisBran
dão, Presidente do PMDB. (Palmas.)

O SR. F1iWiCISCO DE ASSIS BRANDÃO ...:.
Sr. Presidente da Subcomissão dos Estados, Srs.
Constituintes, companheiros aqui presentes, esta
mos sinceramente satisfeitos, e pouco temos a
adíanter, Bem disse o nobre Constituinte mera
nhense que a causa é de todos, e sendo de todos
nêo há objeção.Assim,esperamos que este con
senso, este 1rabalhode muito tempo, esta convic
ção dos ~oianos e dos toeantinenses venham a
receber da Constituinte, através do trabalho de
V. E~, o devído acolhimento, e que, dentro em
breve, o POITO goiano, com seus irmãos toeanti
nenses, possa celebrar esta grande vitória e mais

uma conquista para o Brasil, com a criação do
Estado do Tocantins, trazendo a integração do
Centro-Oeste e criando mais um pólo de desen
volvimento. Quando ainda estudante, em Porto
Nacional, fomos um dos que 'a»raçamos a idéia
da criação do Estado do Tocantins, e com ela
viemos até aqui, na convicçãode que haveremos
de chegar a seu instante finalpara dar condições
de desenvolvimentoa uma área que, pelas suas
peculiaridades, até hoje não pôde se integrar ao
desenvolvimentoe ao progresso do País. Assim,
esperamos que a Constituinte nos dê o Estado
do Tocantins, para felicidade de todos que aqui
habitamos e pela grandeza do Brasil. Muitoobri·
gado. (Palmas.)

O SR. TOTÓ CAVALCANTI - Sr. Presidente,
peço a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V. Ex" tem a palavra,pela ordem.

O SR. TOTÓ CAVALCANTI - Sr. Presidente,
com deferênciaespecial, quero referir-meao fato
de que chega aqui,neste momento, um represen
tante da comunidade indígena, Idijaruri Karajá,
que foicandidato a Deputado Constituinte, e que
ria, com a permissão de V. Ex", transmitir sua
mensagem, uma vez que é da Ilha do Bananal
e representa os primeiroshabitantes do Brasilno
Estado do Tocantins.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Acolho a sugestão de V. Ex", e dou a palavra ao
ilustre Idijaruri Karajá.

O SR. IDUARURI KARAJÁ - Sr. Presidente,
meu nome é Idijaru Karajá, sou da Ilhado Bananal
e como V. Ex" bem disse, sou índio, um dos pri
meiros habitantes desse Goiás, desse Tocantins,
vamos dizer assim. Compareci aqui, neste mo
mento solene, para dizerque toda a reserva indí
gena instalada em Goiás ficaráno Estado do To
cantins. Vimtrazer o endosso das comunidades
indígenas da Dha do Bananal a essa idéia.Quero
apenas lembrar uma questão aos futuros gover
nantes e aos Constituintes: que no Estado do To
cantins seja respeitado o direito do nosso povo,
o díreitoao nosso território.

Quero vos adiantar que, graças a Deus, a reser
va indígenado Estado de Goiásestá toda definida.
Ficará muito mais fácil estabelecer uma política
para evitarfuturos conflitoscomo os que aconte
ceram anos atrás, e que resultaram no massacre
do meu povo. Não quero mais isso. Acredito que
vaifacilitar e estamos dispostos a contribuir. Q.!e
remos participarativamente,uma vezque nestas
eleições estivemos juntos, lado a lado, com os
que foram eleitos e os que não foram. Percor
remos as cidades, todas as aldeias, percorremos
praticamente todo o Estado de Goiás. Portanto,
Sr.Presidente,nesta tarde,não poderia deixarpas
sar em branco a vozindígena.Não poderia deixar
que a comunidade indígenanão fosse ouvidanes
te momento solene e importante para todos os
nortenses, Considero-me toeantinense também.
Portanto, deixo aqui a palavra das comunidades
indígenas do Estado de Goiás, particularmente
da Ilha do Bananal. A partir de agora pretendo
intensificarmeu trabalho junto às comunidades
indígenas, sobre esse acontecimento histórico
que está ocorrendo. Agradeço a oportunidade,
e deixoaqui o meu abraço a todos.

Muitooi>rigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Com satisfação, incorporamos as palaVras de V.
S' aos nossos Anais.

O SR. AUGUSTO BRITO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
V. S· tem a palavra.

O SR.AUGUSTO BRITO FILHO - Meu nome
é Augusto Brito Filho,Presidente da Associação
dos Procuradores das AutarquiasFederais.

Sr. Presidente,pedi a palavra,pela ordem, para
consignar, nesta reunião, que num trabalho feito
pelo brilhanteeconomista CélioCosta constatou
se que não se investiu, durante toda a História
do Estado, nem dez por cento do orçamento esta
dual na região em que será criado o Estado do
Tocantins. Portanto, façamos a união sagrada da
força indestrutível, impetuosa e renovadora daju
ventude; da esperiência e do equilíbrio daqueles
que atingiram a maturidade e da sabedoria dos
velhos,pois só assim haveremos de criarum Esta
do forte, onde a felicidade pessoal de cada um
se constituiránum dos sólidos fatorespara a edifi
cação do nosso desenvolvimento. Muitoobrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Foram registradas as palavras de V. S·

Tem a palavra o nobre Deputado Estadual
Aghaus Araújo.

O SR. AGHAUS ARAúJO - Sr. Presidente,já
ouvimos, de goianos e toeantinenses, tudo o que
podia ser dito pela criação do Estado do Tocan
tins. O ilustreDeputado do Maranhãonos deixou
bastante curiosos ante a possibilidade de ouvir
mos a opinião de cada um dos Constituintes e
dos componentes desta Subcomissão, com rela
ção à criação do Estado do Tocantins. Portanto,
deixode manifestar-mepara que possamos ouvir
as palavras dos Srs. Constituintes. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavrao nobre ConstituinteHilário Braun.

O SR. CONSmWNTE HILÁRIO BRAUN - Sr.
Presidente, Constituinte Chagas Rodrigues, Sr.
Relator, ConstituinteSiqueiraCampos, Srs. mem
bros integrantesda Subcomissão, Srs. Deputados
da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás,
autoridades, representantes dos demais segmen
tos da sociedade do Estado de Goiás,das páginas
da História brasileirae constam os nomes daque
les que, com ousadia, assumiram posições que
passaram a fazerparte da históriada nossa Pátria.
Temos inúmeros exemplos,Sr. Presidente.Pode
mos citar talvezo mais próximo: a implantação
do Distrito Federal,a Construção de Brasília, pelo
grande Presidente Juscelino Kubitschek. (PaI- .
mas). r

Deixoaqui o apelo de quem não é,do Estado
de Goiás- sou gaúcho, do Estado do RioGrande
do Sul, mas conheço, porque possuo uma pro
priedade no Município de Paraíso do norte.

No ano de 1980 e, posteriormente, nos anos
de 1981, 1982 e 1983,quando com mais freqüên
cia ia até lá, ouvia, através da emissora de rádio
daquela comunidade, a Rádio Independência do
Tocantins,o DeputadoTotó Cavalvante, em várias
ocasiões, levantar a idéia da criação do Estado
de Tocantins. Idéia esta que a sociedade como
um todo lhe trazia para discutir, trocar informa-
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çóes e para levá-Ia avante. Hoje estamos frente
a um momento histórico, porque há mais de 100
anosa comunidade de Tocantins espera por uma
decisão dos políticos. A comunidade, como um
todo, se organizou, se levantou, e traz há várias
décadas, suas aspirações, sua vontade de ter seu
Estado criado. Cabe a nós, Sr. Presidente, meus
colegas Constituintes, junto com esta comuni
dade, com o povo, com esta sociedade, que tanto
almeja, que tanto espera ver seu novo Estado
criado, assumirmos uma posição de desafio, de
enfrentannos, mesmo os entraves da lei. (Pal
mas). No meu encaminhamento deixo um apelo
à sensibilidade do Sr. Presidente: ouvido o Plená
rio, quetem poder de decisão, pois temos número
regimental para isso, que fique o Sr. Relator, Si
queira Campos autorizado a fazer constar em seu
relatório que a decisão da Subcomissão da Orga
nizaçãode Estados, em sua sessão na Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, deu apoio unâ
nime à criação do Estado de Tocantins (Palmas).
Este é o apelo que faço à sua sensibilidade, e
anexoa minha proposição, ao meu apelo de que
conste também um pleito dos nossos bravos
companheiros do Estado do Maranhão, em apoio
à criação do Estado do Maranhão do Sul.

Temos aqui os eminentes Constituintes José
Teixeira, DaviAlves Silva e Fernando Gomes, que
são defensores da criação do Estado de Santa
Cruz. Peço a V. Ex' ouvidos estes três colegas,
coloque a proposta em votação, e se for decisão
soberana da maioria dos Constituintes aqui pre
sentes, que conste do relatório.

Muitoobrigado. (Palmas).

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tenho uma lista de pessoas inscritas, inclusive
o ex-Deputado Estadual Raimundo Marinho, o
ex-Deputado Estadual Maranhão Japiassu e ou
tras pessoas que gostariam de falar. Não sei se
a esta altura os inscritos - para que depois pas
sássemos à deliberação - gostariam de fazer
um ligeiro pronunciamento, tendo em vista o
adantado da hora. Estamos também honrados
com a presença do ilustre Presidente da Assem
bléia Legislativa, Deputado Frederico Jayme Fi
lho.

Desejamos incorporar o pronunciamento de S.
Ex" aos nossos Anais, numa homenagem ao ho
mem público e ilustre que é, bem como à Assem
b1éia que tem a honra de presidir, e em cujo con
vívionos encdntramos nesta hora.

A SRA. MARIADO SOCORRO FLORENTINO
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Pois não, V. Ex' tem a palavra.

A SRA. MARIA DO SOCORRO FLORENTINO
- Sr. Presidente, souMaria do Socorro, de Porto
Nacional, e nasci no Maranhão. Fui para Porto
Nacional a fim de estudar na escola da qual o
Prof. Zuza falou aqui. Em Porto Nacional algo
demuito especial aconteceu na minha vida, que
foi pIlIntaram pé de cedro que é hoje um monu
mentona cidade,umaárvore de 20 metros, en
cantando a todos, que foi a estaca da minha casa
de~quandomeupai teveprejufzosem garim
po. ~ um pé de cedro que atesta, literalmente,
as sábias, indas e~palavrasde SaInt Exu
pery, quando dlsse: é do pó que se levanta o
cedro.

Hoje é o Diado Trabalhador no mundo inteiro.
Hoje é dia do trabalhador do Tocantins, do traba
lhador de Goiás, do trabalhador do Brasil. Quero
prestar uma homenagem ao trabalhador brasi
leiro, principalmente à mulher trabalhadora do
Tocantins. Ontem, tive a ventura de participar das
comemorações, no Senado Federal, em home
nagem ao Dia Nacional da Mulher. E nosso que
rido Presidente Chagas Rodrigues fez um feliz
aparte que muito me animou. Agradeço aquele
aparte em nome da mulher do Tocantins, que
é, ainda, mais ou menos discriminada, mas não
se dá por vencida.

Quero identificar-me também com uma pessoa
que no passado se candidatou a Deputada Fede
ral, pelo PMDB do Estado de Goiás e não foi
eleita. Sinto-me feliz. Candidatei-me para traba
lhar pela criação do Estado de Tocantins, sou
da Conorte há cinco anos, labutando semanal
mente pelos interesses do norte de Goiás e, ex
traordinariamente, fazendo reuniões, campanhas,
estudos, trabalhando junto ao Deputado Siqueira
Campos, a todas as lideranças, a todos os políticos
que querem o Estado do Tocantins. Trabalho aju
dando a manter esta chama, este amorpelo nosso
desenvolvimento.

Candidatei-me também para lutar por uma polf
tica nacional de educação. Peço apenas uma pe
quena pausa, um minuto de reflexão aos nossos
Constituintes: a educação, as escolas em nosso
País estêo paradas há dois meses. Isto é sério,
é grave, é importante, é sintomático. Mas é das
nossas escolas que vão brotar o Tocantins e um
Brasil novo, de homens e mulheres novos, educa
dos, saudáveis e felizes.Meu discurso está escrito
para que eu não exagere, no tempo e não me
emocione demais:

"Há farta documentação e argumentação
que respondem à pergunta"porque o Estado
do Tocantins?" Mas perdura a necessidade
de sobrevivência do norte goiano. Logo, ou
tras perguntas devem ser feitas e respon
didas: "Para que o Estado? É mais impor
tante ainda a pergunta: "para quem o Tocan
tins?"

O Estado do Tocantin.. ainda não foi criado
para que pudéssemos estar hoje aqui presentes,
em tão nobre assembléia, discutindo, planejando,
estruturando uma realidade que antevemos próxi
ma e vibrante. O Estado do Tocantins precisa
ser criado e vai ser criado, para que o desenvol
vimento o alcance e o atinja.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que o entre-rios Tocantins
Araguaia e as terras aquém Tocantins despertem
e se levantem, acompanhem e promovam o pro
gresso geral do País.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que se preste uma home
nagem ao Deputado Siqueira Campos e a todos
aqueles que labutaram pelo Tocantins há mais
de 150 anos. O Estado do Tocantins precisa ser
criado, e vai ser criado, para que represente um
testemunho de homenagem ao grande Presiden
te Juscelino Kubitschek e a Bemardo Sayãoque,
por primeiro, nos mostraram, a todos, o caminho
do Norte, integrando à Naçio esta região esque
cida. O Estado do Tocantins precisa ser criado,
-e~ ser criado, para que a mesopotâmia Tocan
tins-Araguaia deixe de ser apenas um corredor

de passagem para os contribuintes da riqueza
comum do País.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que possamos ter navegação
fluvial, porque não deixaremos encalhar o Tocan
tins-Araguaia, mas contribuiremos para que dêem
passagem aos produtos do trabalho de nossas
mãos e para o enriquecimento pessoal dos tocan
tinenses e de todos os brasileiros.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que nossos recursos minerais
produzam os efeitos econômicos e financeiros
para os quais a Providência os colocou no Tocan
tins. Os recursos minerais do Tocantins são do
Tocantins, e no Tocantins produzirão seus efeitos.
O Estado do Tocantins precisa ser criado, e vai
ser criado, paraque o fruto da terra seja abundante
e traga saúde, fartura e poupança para o Tocan
tins e para o Brasil.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que possa encerrar em seu
território uma universidade, a Universidade do To
cantins, que tenha características verdadeiras e
Iegitimamente nacionais em seus propósitos; au
tenticamente brasileira,verde-amarela no coração
do Brasil. Na Universidade, na educação do To
cantins, o Brasil verá um exemplo do que há de
mais puro, mais autêntico e mais expressivo na
educação nacional.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que o ponto forte dos ideais
nortensesse transforme em realidade de justiça,
paz e prosperidade sociais, através da educação,
gerando saúde, e a saúde aprimorando a edu
cação.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que a força polftica emergente
da mulher possa se expressar em toda sua gran
deza e dignidade.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que a mulher tocantinense
se una em tomo da maior aspiração do povo
do Norte.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que possamos ter represen
tação polftica, e assim tomar nosso discursoefi
caz, para que tenhamos possibilidade de sermos
senhores do nosso próprio desenvoMmento, e
não ficarmos sempre subordinados a pressões
que desgastam, e só à custa de muitas lutas e
dificuldades produzem algum fruto, ainda assim
aquém do esperado, do desejado.

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e
vai ser criado, para que o Brasil possa contar
com mais uma Unidade Federativa a colaborar
e contribuir com toda a Nação, deixando de ser
apenas um peso morto e contestatório no seio
do Estado.

E para quem precisa ser criado, e vai ser criado
o Estado do Tocantins? Para todo o povo do Nor
te, para todo o Brasil, para que possamosviver
de maneira mais humana e mais justa.

A realização de todas essas pretensõesnio de
pende, porém, de discursos bonitos e infIamacfos,
mas, sim, de passar-se das palavras à açio: forta
lecer as microempresas; estimular o cooperati
vismo; conscientizar todos e cada um de que o
mais importante é o próprio ser humano, com
suas potencialidades; implantar e desenvolver pe
quenos projetos de minha autoria- que OIS con
fesso, aqui, com toda humiJdade - butante ade
quados, porquanto o Mirú\ro Marco MIlciel man-
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O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO
Sr. Presidente, Constituinte Chagas Rodrigues,
Srs. Constituintes, Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, Srs. Deputados
Estaduais, Srs. Líderes Comunitários do Estado
de Goiás, minhas senhoras, meus senhores, caros
amigos-da imprensa, hoje é um cliahistórico para
minha vida política e profissional.

Sou cearense. Cheguei em Brasília jovem,
criança, menor de idade. Sou de família humilde,
simples. Fui a Brasíliapara vencer. Tive o privilégio
de administrar três cidades-satélites, sendo duas
as maiores do Distrito Federal. Concorri, nas pri
meiras eleições do Distrito Federal, a uma vaga
de deputado federal e tive a felicidade de ser seu
deputado mais votado.

Hoje, encontro-me na capital goiana para fazer
parte de uma decisão histórica, que nossos bísne-

à proposta. Eu' não daria um parecer, verbal ou
escrito - pode-se dar o parecer verbal ou escrito
-, sem que conhecesse a matéria.

Assim, o Relator, de plano, diz que está pronto
para dar parecer sobre qualquer proposição que
já lhe tenha chegado às mãos. Gostaria, no entan
to, de conhecer, como, também, o povo goiano,
a posição dos demais membros da Comissão
para depois se manifestar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Tem a palavra o ilustre Constituinte Femando VeM
lasco.

tros Estados da Federação brasileira. Urge, por
tanto, que a questão seja deciclida nesta Assem
bléia Nacional Constituinte, que é o momento
histórico que vive esta Nação. (Palrnas.)

De há muíto acompanho a luta da brava gente
goiana pela criação do Estado do Tocantins. Nem
conhecía, ainda, o Constituinte Siqueira Campos
e dele já tinha notícia, pela sua tenacidade, no
sentido de diviclir o Estado de Goiás, criando o
Estado do Tocantins. (Palmas.) Hoje, na Câmara
Federal, na Assembléia Nacional Constituinte, te
nho o privilégio de integrar a Comissão respon
sável, exatamente, por essa redivisão territorial.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDOVElASCO Quero deixar aqui registrado, de viva voz, meu
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs. Depu- . inconclicional apoio à criação do Estado do To
tados Estaduais, brava gente goiana, fIZ questão cantins. (palmas.) Ugualmente entendo ser !na
de ocupar esta tribuna para estar frente a este cliáve! a criação do estado do Maranhão do Sul,
ilustre Plenário. Sei, tenho consciência perfeita de em tão boa hora proposta pelos companheiros
que não vou engrandecê-lo no conhecimento, vez DaviAlves da Silva,José Teixeira e Eclison I,.obão.
que por aqui passam diariamente representantes (Palmas.) Também entendo inacliável a criação
da cultura e da inteligência da terra goiana, mas do Estado de Santa Cruz, cujo projeto, de autoria
quero ter, pelo menos, o privilégio de poder dizer do companheiro Constituinte Femando Gemes,
que um dia nela pisei. tramita na Assembléia Nacional Constituinte. (Pal-

Existiu um político e intelectual na minha terra, mas.) Igualmente, entendo necessária a criação
chamado Cleo Bernard, que costumava dizer, do Estado do Tapajós, como propõe, na Assem
quando se sentia tocado por palavras até à erno- bléia Nacional Constituinte, o bravo conterrâneo,
ção, usando uma frase muito nossa, do Pará, muí- Constituinte Paulo Roberto. (Palmas.)
to cabocla, da terra do companheiro Constituinte Votarei favoravelmente à criação do Estado do
Paulo Roberto: "Você bateu nos meus peraus", Tocantins. não de maneira emocional, mas por
que é uma expressão tipicamente da região do que estou convencido de sua necessidade. (Pal
Baixo Amazonas. Diria que, nesta tarde, os pro- rnas.) Hoje, em decorrência de tudo o que ouvi,
nunciamentos ouvidos efetivamente bateram nos nesta tarde memorável, estou muito mais conven
meus peraus, na medida em que escutei uma cido de que, na realidade, a criação do Estado
lição do que não é pensar pequeno, muito ao do Tocantins deve ser feita aqui e agora (palmas),
contrário, do que é pensarcem grandeza, partindo até mesmo como homenagem à brava gente
de S. Ex", o Sr. Govemador do Estado, quando goiana. Chega a ser emocionante, prezados com
a despeito de que anteriormente - como ele panheiros, a luta e a tenacidade desse povo, por
mesmo se manifestou - era contrário, ou tinha décadas e décadas, sem que os ânimos, em mo
algumas restrições à criação do Estado do Tocan- mento algum, fossem arrefecidos. Muitopelo con
tins, hoje está consciente da necessidade inadiável trárío, essa luta cresce, cada vez mais, apesar das
de que essa idéia se corporifique. E um Gover- adversidades. Olhando uma luta, como a do povo
nador que raciocina deste modo, que não teme goiano, enfrentando todas as adversidades e in
perder um pouco do seu pretígio à meclida em compreensões, ao sentir todo esse vigor e tenaci·
que perde uma parte do seu território, indubita· dade, eu cliria, minha gente goiana, que você se
velmente, tem a visão de estaclista. (Palmas.) assemelha ao cavaleiro pobre da poesia de Pushi-

Outro pronunciamento que me tocou profun- kín, para quem "o deserto era imenso, mas o
damente foi há alguns momentos, quando S. Ex" seu sonho era bem maior".
o Deputado Totó solicitava da Presidência que Voto com o Estado do Tocantins. (Palmas.)
conc~des~ a palavra a um represen~te.da co- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _
murud:'lde mdígena, e ele, de maneira ~1~~les, Concedo a palavra ao Constituinte do Distrito Fe
mas sincera, com que representa os prímítívos deral ValmirCampelo Vice-Presidente desta Sub.
do~os da terra br~eira, fez questão de deixar comi~são. '
registrado nos AnéllS desta Sexta Plenária da Sub-
comissão dos Estados, que concordava integral
mente, e reclamava também a criação do Estado
do Tocantins. Tivemos o privilégiode nascer num
País de vastidão territorial incomensurável e, em
decorrência clisso, fatalmente adviriam as dispari
dades regionais, seja do ponto de vista econô
mico, seja do social. Urge, portanto, que medidas
sejam adotadas no sentido de que essas dísparí
dades regionais, do ponto de vista, econômico
social, se não podem ser definitivamente sanadas,
possam, pelo menos, ser minimizadas. E o primei
ro passo para que isso aconteça, a mim me pare
ce, com a devida permissão, é a redivisão territo
rial, que se faz urgente e premente dentro da so
ciedade brasileira. Não se pode, em hipótese algu
ma, conceber, repetimos, que num País com essa
vastidão extraordínéría, govemadores possam ad
ministrar Estados como Goiás, como o Pará, co
mo o Maranhão, como a Bahia, enfim, como ou-

dou estudá-los. Referentes à criação dos clubes
rurais e municipais, e já estão em ponto de serem
implantados através do CEAC. Os clubes rurais
e municipais serão centros de cultura e lazer,onde
se desenvolva a criatividade e a participação, bem
C(lIDO a consciência da importância do indivíduo
e do grupo social.

O Estado do Tocantins é a mais barata, a mais
eficaz, a mais urgente maneira de desenvolver
o norte gdano, num Estado modelo sem vícios,
enernplar, no coração do Brasil. É o que espera
mos dos nossos nobres Constituintes. Vivao Esta
de> do Tocantins! (Palmas.)

O SR PF1ESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Fi
cam registradas as brilhantes palavras da ilustre
Prof' Marial do Socorro, suplente de Deputada Fe
deral,

O SR. RELATOR {Siqueira Campos)-ORela·
tor entende que há uma expectativa muito grande
a respeito da posição de cada um dos nossos
ilustres col~gas, membros da Subcomíssão dos
Estados. Entende também que as lideranças aqui
presentes têm efetivo interesse em ouvir os Cons
tituintes, porque aos membros desta Subcomis
são cabe decidir sobre a criação do Estado do
Tocantins,em primeiro plano. Exatamente nossa
Subcomissão é que poderá decidir a inserção na
Constítuíçâo da proposta de criação do Estado
do Tocantins, podendo ou não aprová-Ia. Como
é uma decisão que envolve, praticamente, todos
os interesses de Goiás, pois a esta altura dos acon
tecimentos, é a maior e mais importante decisão
que se pode adotar em termos de interesses de
Goiás, todos desejam conhecer a posição dos
nossos companheiros. Pediria a V.Ex" que, antes
de o Relator se manifestar, e poderá fazê-lo, por
que sabe \I. Ex", Sr. Presidente, o parecer sobre
a criação do Estado do Tocantins ou de qualquer
outro, sobre qualquer das propostas que temos
em mãos, poderá ser inclusive verbal. Acredito
que qualquer de nós, investido na condição de
Relator, MO seria irresponsável a ponto de dar
um parecer sem ter pleno conhecimento da causa
e sem ter se aprofundado nos estudos relativos

O SR. HI::U DOURADO- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra a V.Ex".

O SR. HEU DOURADO- Sr. Presidente, tendo
em vista a importante proposta do Constituinte
Hilário Braun, do Rio Grande do Sul, solicitaria
de V.Ex" que, antes de se ouvir os oradores que
ainda desejam usar da tribuna, se ouvissem os
Srs. Constituintes, uma vezque há grande possibi
lidade, ainda neste sessão da Subcomissão dos
Estados, de ser tomada a decisão histórica de
se aprovar o parecer do Relator, criando o Estado
do Tocantins. Em seguida, sugeria que V. Ex"
limitasse co tempo dos oradores, excetuando a
palavra do Sr. Presidente da Assembléia - como
chefe de poder, naturalmente teria o tempo que
quísesse --, em três minutos, para que pudés
semos dar bom andamento aos trabalhos.

O SR. PRESIDENTl:. (Chagas Rodrigues)
Acolho a sugestão de V. Ex', nobre Deputado,
e gostaria de ouvir o nobre Relator, a não ser
que S. Ex" concorde em ouvir alguns Constituintes
antes de SE~ pronunciar.
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tos e a Históriado Brasil irão julgar. Essa decisão,
acima de tudo, não é arbitrária, porque não está
partindo apenas dos constituintes. mas do seio
da comunidade, do povode qoiás~

Sr. Presidente, hoje, dia 10 C1e maio de 1987,
é sem dúvida alguma uma datà histórica para
o trabalhador, para a comunidade como um todo,
para o sofrido e esquecido trabalhador brasileiro,
cujo dia-a-dia estamos acompanhando, e lutando,
cada vez mais, para corrigir as injustiças sociais
que sobre ele recaem. Diante de um Congresso
renovado em mais de 70%, de uma Assembléia
Nacional Constituinte, temos a convicção e a ab
soluta certeza de que também foirenovada a men
talidade do políticobrasileiro (palmas) no sentido
de fazer justiça, de proporcionar melhores condi
ções à nossa gente, quando ela mais espera por
isso, quando estamos redigindo uma Constitui
ção, que defendo seja sintética, que dignifique
e valorizea pessoa humana.

Sr. Presidente, foi muito feliz a idéia do Consti
tuinte Siqueira Campos, esta figura amiga que
tanto vem lutando pela criação do Estado do To
cantins' de se fazer uma audiência pública no
Estado de Goiás, em Goiânia, cidade acolhedora,
onde tivemos oportunidade de ouvir os diversos
segmentos da comunidade goiana e de procu
rarmos, mais uma vez,fazerjustiça, dando o nosso
parecer favorável à criação do Estado do Tocan
tins. (Palmas.)

Por tudo isso, Sr. Presidente, creio que o Piená
rio da Assembléia Nacional Constituinte ouvirá
o parecer objetivo,positivo que nossa Subcomis
são irá propor. Tenho certeza favoravelmente, fa
zendo justiça para que o Estado do Tocantins
tome-se realidade para o povo goiano. Muitoobri
gado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Algum dos Srs. Constituintes quer fazer uso da
palavra?

Tem a palavra o nobre Constituinte Paulo Ro
berto.

O SR. CONSillUlNTE PAULO ROBERTO
Sr. Presidente da Subcomissão dos Estados,
Constituinte Chagas Rodrigues, Bano Sr. Presi
dente da Assembléia Legislativa, demais compo
nentes da Mesa, caros companheiros e colegas
constituintes, ilustres e nobres Deputados Esta
duais, minhas senhoras e meus senhores.

Usamos a tribuna desta augusta Casa mais para
agradecer ao Sr. Presidente pela oportunidade
que tivemos de conhecer de perto o povo goiano,
pois, já o conhecíamos através de outros depoi
mentos. Esta causa estamos acompanhando há
bastante tempo, em virtude de, também, preten
dermos o desmembramento de nossa região, de
nosso Estado. Acompanhamos de perto a luta
dos senhores goianos, e também desenvolvemos
o nosso trabalho, a fim de que se tomasse possível
o sonho do povo goiano, adotando critérios,agili
zando processos, para que o sonho, acredito, de
grande parte deste Brasil,de uma redivisãoterrito
rial,seja efetivado o mais rapidamente possível.

Sr. Presidente, o nosso posicionamento com
relação à proposta não poderia ser outro. Nós
lutamos pela liberdade, pela descentralização des
te País, lutamos para que o Município,o Estado
sejam, realmente, reconhecidos pela União, por
que, hoje, nobres Deputados, Srs. Constituintes,
os critérios adotados para a manutenção do Esta-

do-membro e dos Municípios acarretam uma si
tuação dificílima, sem poder de manobra para
os seus administradores. E, por isso, acreditamos
que só com a divisão territorial neste País, com
um novo processo e novos critériospara a redistri
buição de rendas, é que poderemos sair da situa
ção caótica em que nos encontramos. (Palmas.)

Acredito,Sr. Presidente, demais companheiros,
Srs. Constituintes, que na Constituição que ora
se elabora todos esses critérios serão revistos.
Não é possível mais a centralização de poder nas
mãos da União,como se nós, que representamos
os municípios e os Estados, não tivéssemos com
petência de gerenciar os nossos problemas, no
dia-a-dia, aquilo que os nossos municípios diaria
mente nos solicitam.Tenho a certeza de que nesta
nova Constituição todos esses reparos serão exe
cutados.

A razão de intervirmos na apresentação do tra
balho elaborado pelo ilustre companheiro - e
tenho a certeza absoluta de que os critériosadota
dos, como friseia ele, foram ditados pela conjun
tura atual - decorre, na realidade, do fato de
que esses critérios - que me perdoe o compa
nheiro - fogem à realidade. Dizemos isso, Sr.
Presidente, porque não é só o Acre, o Amapá
e o Pará que estão de pires nas mãos, mas o
Pais todo. É o Brasil que precisa e clama, a todo
inctante. para que se faça, realmente, uma refor
ma tributária neste País. E tenho a certeza de
que o Tocantins, com a reforma tributária que
se vai processar através desta nova Constituição,
será auto-suficiente para manobrar a sua adminis
tração. (Palmas.) Como tenho a certeza de que,
também, com o desmembramento do meu Esta
do, na minha região, o baixoAmazonas e o Tapa
jós seremos competentes para gerenciar o que
é nosso. (Palmas.)

E o que mais lamentamos, Sr. Presidente, é
a discriminação que existe em relação aos Esta
dos e Municípios, como se fôssemos incompe
tentes. Mas, eu sempre me pergunto: onde se
encontram os maiores desfalques no País? É jus
tamente na União,ondese congregam os maiores
recursos. Nunca se ouviu falar de um grande des
falque em algum Estado, ou em qualquer Muni
cípio, do norte de Goiás. Mas os desfalques sem
pre saem da União.

Sr. Presidente, somos favoráveis às propostas
dos ilustres goianos, que tão sabiamente se uni
ram para reivindicar este desmembramento. E,
meus amigos, só tenho a agradecer a todos, como
disse inicialmente, pela hospitalidade e pelo cari
nho que nos dedicaram. Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem a palavra o nobre ConstituinteJosé Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA 
Gostaria de propor à Comissão uma resolução
que me parece - pelo nívele qualidade dos deba
tes e sobretudo pelo conteúdo dos mesmos 
muito oportuna.

O meu projeto de resolução diz o seguinte:
"Nós, membros da Subcomissão dos Estados,
reunidos na Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás, nos manifestamos favoráveis à criação

do Estado de Tocantins. (Palmas.) Que esta mani
festação seja objeto de registro em Ata e levada
em conta pelo ilustre Relator da Subcomissão.
Deoutro lado, aguardamos a oportunidade para
idênticas manifestações em relação aos projetos

de criação dos Estados de Santa Cruz, Tapajós
e Maranhão do Sul". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Em discussão a proposta de V. Ex" Se algum
dos Srs. Constituintess desejar se manifestar,
queira fazê-lo.

Tem a palavra o nobre Constituinte Fernando
Gomes.

O SR. CONSillUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente da Subcomissão dos Estados,
Sr. Presidente da Assembléia Legislativado Esta
do de Goiás,Sr. IranSaraíva, nobre Senador deste
Estado, meus Colegas Constituintes, Srs. Depu
tados Estaduais, SI" Constituintes do Estado de
Goiás.

Não vou mais falar sobre o Estado de Santa
Cruz porque já estamos ficando cansados, e há
muitas senhoras presentes. Mas gostaria, Sr. Pre
sidente, de acrescentar que pedimos preferência
Rara trabalhar nesta Subcomissão dos Estados.
É uma prova inequívoca de que todos nós em
princípio, somos favoráveis à criação de estados.
Como eu dizia, em meu aparte ao meu amigo
Freire, só o Brasil, com uma área territorial de
8 milhões e 500 mil quilômetros, tem apenas
23 Estados. Se fizermos uma análise no mundo
inteiro,veremos que os Estados Unidos, com uma
área equivalente à nossa, têm 53 Estados; a Ar
gentina, um quarto do Brasil,possui 24 provincias;
a França, do tamanho de Minas Gerais, tem cem
departamentos; Marrocos, 700 mil quilômetros
quadrados, quase do tamanho do Estado de
Goiás ou pouca coisa mais, tem 43 provincias.
Isto é uma prova de que devemos dividir para
melhor administrar. Nós, por capricho ou por in
competência temos apenas 23 Estados.

Sr. Presidente, nobres Constituintes e meu que
rido povo de Goiás, já aprovamos na Câmara Fe
deral o Estado de Tocantins por duas vezes. (Pal
mas.) Mas, infelizmente, o arbítrio do Presidente
da República levou-o a vetar essa aprovação. Só
que agora é diferente. Não vamos depender mais
do Presidente da República. Depende de nós a
decisão. (Palmas.)

Sr. Presidente, votarei não só pela criação do
Estado do Tocantins pela terceira vez, como o
farei em qualquer projeto que vá àquela Casa
no sentido de dividirestados no Brasil. (Palmas.)
Todo cidadão tem o direito de atingir a maiori
dade. Tocantins, saído de Goiás; Santa Cruz, da
Bahia, Maranhão, Pará, Minas Gerais, que têm
projeto também, a todos votarei favoravelmente,
aqui, nesta Assembléia, ou em Brasília.(Palmas.)
E digo mais: além do projeto do Tocantins, ora
em andamento no Congresso Nacional,solicitaria
dos eminentes companheiros Constituintes que
votassem também pela aprovação, naquela Casa,
da redivisãoterritorialdo Brasil.(Palmas.) Eu con
versava aqui com o meu companheiro Iram Sarai
va sobre a dificuldade que nós, políticos, temos
para fazer campanha num Estado como Goiás,
com 650 mil quilômetros quadrados; na Bahia,
com 500 mil quilômetros quadrados e com 367
municípios etc. Muitas vezes os governantes só
olham para um lado, porque depois querem ser
eleitos senador ou deputado federal. Esquecem
o resto do estado, porque é longe e eles não
têm tempo ou querem já um pouco de descanso.
Assim, ficam o Tocantins e o nosso Santa Cruz
abandonados. Por isso, meus queridos goianos,
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meu companheiro José Teixeira, estou de pleno
acorde) com a sua sugestão. Não devemos votar
talvez aqui, no momento, o projeto do Tocantins,
mas todos nós que estamos aqui, a maioria da
Subcomissão, devemos assumir o compromisso
de votarmos este projeto não só na Subcomissão,
mas na Comissão e finalmente no Plenário, a fim
de qU(2, em dezembro, o Natal do povo goiano
seja a aprovação do Estado do Tocantins, sem
o veto nem o arbítrio de Presidente da República.
(Palmas.)

Por isso, Sr. Presidente e companheiros, deixo
ao povo desta terra, onde tenho muitos laços de
amizade, porque este Estado acolheu um irmão
meu, que faz política aqui, é o prefeito da cidade
de Bom Jardim de Goiás, perto de Barra do Gar
ças. Por esse laço de amizade com o povo goiano
é que lutarei, juntamente com o companheiro
Síqueíra Campos e os demais, no sentido de que
no próximo ano, tenha ele aqui dois Estados:
Goiás do Sul e Tocantins.

Agradeço também a todos pela acolhida que
recebeu toda a nossa comitiva, desse povo ordeiro
e delicado, viemos de Brasília acompanhados do
Deputado Siqueira Campos e logo que aqui che
gamo!. havia uma grande comitiva no hotel nos
esperando, dando a maior atenção a todos nós,
Constituintes. A meu querido povo de Goiás, o
meu abraço e até a vitória, se Deus quiser. (Pal
mas.)

O SIR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Expedito Mendonça.

O Sl~. CONSmUlNTE EXPEDITOMENDON
ÇA- Sr. Presidente, peço a palavra para dirigir
uma comunicação aos Srs. Constituintes da Sub
cornissâo dos Estados. Ilustre Senador Chagas
Rodrigues, na condição de representante do mo
viment:> pró-Estado de São Francisco, tenho a
honra de convidar V.Ex" e todos os dignos Consti
tuintes titulares da Subcomissão dos Estados para
realizarem, no dia 22 deste mês, na cidade de
Montes, Claros, capital proposta para o Estado
do São Francisco, reunião desta Subcomissão.

Finalizando, Sr. Presidente, quero registrar um
dado muito importante com relação àquela re
gião. Diria que, no momento presente, talvez seja
a única região do planeta sem representação polí
tica. Nc.âmbito federal, das 53 vagas de Deputado
Federal do Estado de Minas Gerais, a região
preenche apenas duas. No momento, só temos
um Deputado, porque o outro assumiu uma Se
cretaria de Estado. A nível estadual, das 76 vagas
na Assembléia, a região preenche apenas seis.
Anível político-administrativo, na distribuição dos
cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões,
a região tem apenas 3% dos cargos. Como V.
Ex" vê, não temos Senador. Todos os três Sena
dores cio Estado, Ronam Tito, Itamar Franco e
Alfredo Campos, são do Sul. Perdemos toda a
nossa representação política. Em decorrência dis
so, reiteramos o convite para que V.Ex" veja, pes
soalmente, lá em Montes Claros, o entusiasmo,
alegria, e a satisfação dos 88 prefeitos que vão
receber de braços abertos esta comissão de cons
tituintes, presidida por V. Ex", com respaldo de
todas as correntes político-partidárias e de todo
o pensamento do povo sanfranciscano. Era o que
tinha a dizer,Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
O convite de V.S' será examinado devidamente
na primeira reunião de nossa Subcomissão, de
pois de ouvirmos o Sr. Relator, mas, a título de
colaboração, seria interessante também que che
gasse à Subcomissão o convite manifestado pelos
Srs. Prefeitos. Tem a palavra o Sr. Constituinte
DaviAlves Silva.

O SR. CONSTITQlNTE DAVI ALVES SILVA
Sr. Presidente, digno Constituinte Chagas Rodri
gues, fiquei todo esse tempo ouvindo e procu
rando, de certa forma, analisar o pensamento do
povo goiano. Não me causou surpresa ouvir os
Deputados Estaduais e o Sr. Govemador do Esta
do manifestarem-se favoravelmente à criação do
Estado do Tocantins, haja vista que é um sonho
de longa data; é uma questão que, há muito tem
po, vem perdurando no Congresso Nacional, mas,
agora que vejo chegaro fim desta audiência públi
ca, realizada na Assembléia Legislativado Estado
de Goiás, não poderia sair daqui sem dizer aos
goianos de nossa proposta e de tudo aquilo que
a Subcomissão dos Estados tem para o Estado
do Tocantins. Quero dizer às senhoras e aos se
nhores que esta Subcomissão dos Estados tem
na sua presidência um patrimônio histórico da
vida pública nacional, que é o Constituinte Chagas
Rodrigues (palmas), homem que vem encantan
do toda a Assembléia Nacional Constituinte pela
sua postura, pelo seu modo de conduzir os traba
lhos da Subcomissão dos Estados, e dizer tam
bém quanto são oportunas as propostas que ali
chegam.

Quero dizer ao povo goiano que não tenho
dúvida de que a Subcomissão de Organização
dos Estados - não querendo aqui diminuir o
comportamento das outras Subcomissões da As
sembléia Nacional Constituinte - é composta
(como os senhores acabaram de ouvir) de ho
mens de partidos diferentes mas ali eles não têm
partidos, têm o pensamento voltado para o desen
volvimento deste País; alí, há homens com um
compromisso muito sério com esta Nação, que
está isolada no Continente.

Quero dizer aos Srs. Constituintes e aos Srs.
Deputados da Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás que o Estado do Tocantins não é mais
um sonho para o povo goiano (palmas), ele já
é uma grande realidade. Aqui, neste momento
histórico, venho a esta tribuna para me juntar ao
colega de bancada do Estado do Maranhão,
Constituinte José Teixeira, do PFL, na resolução
que apresentou, nesta hora tão oportuna, na qual
pede destaque na votação da criação do Estado
do Tocantins. Nada mais justo, meu nobre com
panheiro, e é por isso que essa Assembléia conta
com homens como V. Ex' para ajudar nas deci
sões que são tomadas por todos os cidadãos que
fazem esta República. Os senhores vêem na Sub
comissão dos Estados homens com tal persona
lidade que não se sentem diminuídos em colocar
aqui em votação pedindo destaque para o Estado
do Tocantins e numa reunião de tão grande im
portância para a História do Brasil e - por que
não dizer - para a Históriada Constituição Fede
ral, que vai ser promulgada em novembro, se
Deus quiser. Assim, senhoras e senhores, quero
aqui me juntar a essa resolução que será subme
tida a duas votações, (acho que V. Ex" acabou
de ser informado a esse respeito) a primeira, pe-

dindo destaque para o Estado do Tocantins, para
que o Relator faça constar do seu relatório o apoio
aqui declarado publicamente por esta Subcomis
são dos Estados, que veio a Goiânia prestigiar
o grande herói dessa História,que é o nosso Líder
Siqueira Campos - não podemos esconder essa
realidade - um homem incansável que, com a
sua simplicidade, soube conduzir o Congresso
Nacional para votar pelo Estado do Tocantins,
quando o Govemo Federal, em duas linhas, aca
bou com o sonho maior do povo desta região
do norte goiano, vetando o seu projeto. Agora,
não, senhoras e senhores, é a Assembléia Nacio
nal Constituinte, o poder extra-soberano desta Re
pública, que vai decidir sobre o destino do norte
de Goiás, criando o Estado do Tocantins, para
mostrar ao povo do Estado de Goiás que ali, na
Assembléia Nacional Constituinte, há homens
com mentalidade diferente, pensando não apenas
naqueles que estão sentados no Palácio do Pla
nalto, mas muito mais naqueles que estão lá no
norte de Goiás à espera da instalação de seu Esta
do que, agora, sai, se Deus quiser, porque o plená
rio da Constituinte vai votá-lo. (Palmas.) _

Mas, senhoras e senhores, não tenham dúvida
- e essa palavra foi do nosso Presídente'Chagas
Rodrigues ----; de que todas as propostas aprova
das na Subcomissão de Organização dos Esta-
dos (interrupção na gravação - troca de fita)
- para mostrar a este País que pelo menos
uma vez na História os homens públicos delega
ram poder a todos, em todos os recantos desta
Pátria, a fim de darem seus pontos de vista sobre
o que acham importante para sua'cidade e para
seu Estado. Assim, senhoras e senhores, quero
aqui dizer ao povo goiano que o que mais me
encantou foi ver, numa cidade como esta, tantos
jovens, economistas, professores. Não sou profes
sor nem economista; sou caboclo do sul do Mara
nhão, fui deputado estadual- como aqui há mui
tos - pelo PDS. Fiquei no partido para mostrar
ao meu Estado que quem tem voto não é o parti
do, é o cidadão, se este tem um comportamento
que agrada à sociedade. Assim, meus amigos,
tenho a honra de dizer aos senhores que foram
seis os candidatos votados na região tocantina,
e somando-se os votos dos seis, eu tive 12 mil
votos na frente. (Palmas.)

Aqui, povo goiano, fica patenteado o voto do
Maranhão, que está representado nesta Subco
missão pelo DeputadoJosé Teixeira,homem que
chega à Assembléia Nacional Constituinte com
uma bagagem monstro: foiSecretário da Fazenda
do Estado do Maranhão, Secretário do Planeja
mento, chefe do Gabinete Civil do Govemador
e agora homem que enriquece a Históriada Cons
tituinte. É Deputado Federal Constituinte pelo
meu Estado, que se juntou a David Alves Silva
e a Edison Lobão, na luta pela criação do Estado
do Maranhão do Sul, que sairá junto com o Estado
do Tocantins, porque queremos a nossa indepen
dência política,para mostrar, meus amigos, a todo
esse conjunto de poderes, que se acha dono da
realidade que ele não é. Na verdade, os senhores
precisam tomar conhecimento - não querendo
advertir ninguém, porque aqui está cheio de advo
gados, desembargadores, juizes, professores e
economistas - de que fora desta Casa, fora da
Assembléia Nacional Constituinte, o povo está
aguardando a promulgação da nova Constituição
Federal, pensando que este fato solucionará as
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grandes questões nacionais, quando, na verdade,
não será assim não. Queremos pelo menos que
se efetive a criação dos Estados que se encontram
em estudos nesta Subcomissão, e que os senho
res não se sintam fracassados nesta Assembléia
Nacional Constituinte, que se instalou em 10 de
fevereiro de 1987.

Sr. Presidente, quero encerrar este pequeno
pronunciamento registrando a presença de um
amigo que, há 15 anos, atendendo a meu telefo
nema, veio até esta Casa: o empresário Oscar
Mendonça Ribeiro,da Cidade de Goiatuba, Estado
de Goiás. (Palmas.) Convidei-cfpara vir aqui em
nome do ~elator Siç'jueira Campos, e lhe disse:
precisamos mostrar ao povo goiano que Siqueira
Campos não está só na Assembléia Nacional
Constituinte; precisamos mostrar ao Senador
lram Saraiva que sua proposta não foi em vão
à Subcomissão de Organização dos Estados; que
tem acima de tudo o respeito desta Subcomissão
que saberá comportar-se no momento exato em
que aprovará a criação dos Estados de Santa Cruz,
do Maranhão do Sul, do Tocantins e do Tapaj6s,
porque a nossa atribuição é rever as preocupa
ções de nosso povo sofrido, ao longo desse trecho
do Brasil. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. DMNO VARGAS - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. DMNO VARGAS - Sr. Presidente, sou
deputado estadual pelo PMDB, representando o
oeste goiano. Aproveito esta oportunidade para
agradecer aos Srs. Constituintes, que aqui se fa
zem presentes, honrando-nos neste início de noi
te, e deixar de público, também, um agradeci
mento que há muito tempo desejo fazer ao ilustre
Deputado Femando Gomes, da Bahia, que me
prestigiou na Cidade de lporá. Não poderia deixar
passar esta oportunidade sem agradecer a S. Ex'

Sr. Presidente, Srs, membros dp Subcomissão
dos Estados, querO registrllr que, emborerepre
sentante de outra região, que não é a do norte
de Goiás, sou plenamente favorável - que fique
registrado, mais uma vez - e dou o meu incondi
cional apoio à criação do Estado do Tocantins.
(Palmas.) Se for para o bem do povo do baixo
Amazonas, se for para o bem do povo do sul
do Maranhão, se for para o bem do povo do sul
da Bahia e também do norte de Minas, que pos
sam ser realidade, a partir da Constituição que
os Senhores estão fazendo, também os Estados
do Tapajós, do Maranhão do Sul, de Santa Cruz
e do SãoFrancisco.

Sr. Presidente, indagaria a qualquer um dos
membros da Mesa, através de V. Ex' o seguinte.
Algumas pessoas me procuram fazendo-me per
guntas sobre a criação desse Estado, mas não
estou tendo segurança para responder-lhes. Gos
taria que os membros da Subcomissão dos Esta
dos o fizessem por mim. Estamos falando muito
na criação do Estado do Tocantins - estou con
victo de que realmente este Estado será criado
- mas a preocupação de algumas pessoas é
quanto à instalação do Estado do Tocantins. Elas
dizem: "Deputado, temos c6digos, estatutos, arti
gos, parágrafos na Constituição Brasileira e em
outras leis que ficam só no papel, no caso da
criação do Estado do Tocantins, como será a

sua instaIação? Ela é automática ou dependerá
de regulamentação? "Gostaria de obter esses es
clarecimentos. Muito obrigado e viva o Estado
do Tocantins! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
A instalação vai depender dos próprios termos
da sugestão ou da emenda que venha a ser apro
vada, ou poderá o assunto ser resoMdo através
de uma lei complementar.

Estando aqui o nobre Relator, S. Ex" poderá
prestar esclarecimentos mais precisos a V.Ex"

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O Rela
tor, com alegria, responde à interpelação de V.
Ex' De fato, V.Ex' tem razão, existem muitas coi
sas que ficam como letra morta, não somente
na legislação ordinária mas também na Cons
tituição.

Temos diversas proposições, inclusive uma do
ilustre representante de Goiás, o Senador mais
votado na história política de Goiás, lram Saraiva,
que nos chegou em primeiro lugar. S. Ex' entrega
a legislação à probatória, no seu termo, num dos
seus artigos, para a instaIação do Estado.

Temos propostas do Comitê Prô-Críaçâo do
Estado do Tocantins, da Conorte, da Associação
dos Procuradores Autárquicos Federais de Goiás,
da Associação Comercial e Industrial de Colinas
de Goiás, e ainda da Associação de Desenvol
vimento e Bem-Estar Social de Novo Acordo.
Nessas proposições está fixado, num parágrafo,
que a instalação dar-se-á a 180 dias da data da
promulgação da Constituição da República. (Pal
rnas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigres)
Continua em discussão o projeto de resolução
do nobre Constituinte José Teixeira. Não sei se
algum Constituinte ainda gostaria de se pronun
ciar sobre a matéria. (Pausa.) Não havendo quem
queira discuti-Ia, peço que o nobre autor do pro
jeto de resolução use a tribuna para encaminhar
a votação, lendo, mais uma vez, o seu projeto
de resolução.

O SR. CONSTITrnNTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente; Srs. Constituintes, tivemos na tarde
de hoje, durante a reunião que a Subcomissão
dos Estados está realizando na Assembléia Legis
lativade Goiás, um volume muito grande de ínfor
""""ões que deixaram transparecer, aquilo que,
agora há pouco, eu denominava de unanimidade
por sabedoria do povo goiano, a propósito da
criação do Estado do Tocantins. Assim, Sr. Presi
dente, parece-me que esta Subcomissão já se
pode manifestar objetivamente a respeito da cria
ção do Estado do Tocantins. Guardadas as conve
niências do trabalho da Subcomissão e atenden
do à necessidade de manifestação à Nação sobre
a criação do Estado do Tocantins, pude formular
a proposta de resolução, vazada nos seguintes
termos: "Nós, membros da Subcomissão dos Es
tados, reunidos na Assembléia Legislativa do Es
tado de Goiás, manifestamo-nos favoráveis à cria
ção do Estado do Tocantins. Que esta manííes
tação seja objeto de registro em Ata e levada em
conta pelo ilustre Relator da Comissão".

Sr. Presidente, outros projetos foram encami
nhados a esta Subcomissão. O projeto relativo
à criação do Estado do Tocantins já podemos
dizer que é histórico, tradicional, e bissecular. Daí
por que coloco em destaque a manifestação favo-

rável à criação do Estado-do Tocantins. (Palmas.)
Entretanto, Sr. Presidente, devemos reconhecer
que outros projetos fundamentados, com argu
mentação lúcida, transparente - para usar um
termo da atualidade - e oportuna até, foram en
caminhados também à Comissão dos Estados.
Daí por que o meu projeto de resolução continua:
"De outro lado, aguardamos oportunidade para
idêntica manifestação em relação aos projetos
de criação dos Estados de Santa Cruz,Maranhão
do Sul e Tapajós".

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta é a res0

lução que proponho à Subcomissão para que
ela possa sintetizar os trabalhos que desenvolveu
hoje aqui na Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás. Devo adiantar que me parece que esta
manifestação que proponho seja decidida pela
Comissão dos Estados, é exatamente a que cor
responde às expectativas do povo goiano de ver
esta Subcomissão, em solo goiano, manifestar-se
a respeito da criação do Estado do Tocantins.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Sobre a proposta do nobre Constituinte José Tei
xeira.

O SR. CONSmUINTE VALMIR CAMPELO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-
V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITrnNTE VALMIR CAMPELO 
Obrigado, Sr. Presidente. Desejo apenas comple
mentar a proposta. Já que estamos optando pela
aprovação da criação do Estado do Tocantins
e, posteriormente, o exame de Tapajós, Maranhão
do Sul e Santa Cruz, pediria aos nobres Consti
tuintes que incluíssem também, para exame
posterior, - já que temos aqui um representante
da região - a proposta sobre a viabilidade da
criação do Estado de São Francisco, a exemplo
dos outros Estados que serão examinados por
esta Subcomissão. (Palmas.) Nada impede que
a nossa Subcomissão examine o assunto porque,
inclusive, já existe uma proposição no sentido de
que se estude também, posteriormente, a suges
tão encaminhada pelo representante do futuro
Estado do São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Vamos proceder à votação da proposta com a
emenda aditiva.Concedo a palavra ao nobre Rela
tor para que se pronuncie sobre a matéria que
será submetida a votação. Antes, dou a palavra
ao Constituinte José Teixeira, para um esclare
cimento.

O SR. CONSmmNTE JOSÉ TEIXEIRA - A
propósito da emenda apresentada pelo nobre
Constituinte Valmir Campelo, gostaria de dizer
que nao incluí no meu projeto a proposta de cria
ção do Estado do São Francisco por não ser
do meu.coehecímento a existência do projeto,
nesse sentido, junto à Subcomissão. Mas devo.
declarar que níio me anima qualquer sentimento
contr6rio à criação daquele Estado. Omiti-o por
,desconhecer a existência do projeto.

O SR. PRESlDENT1:: (Chagas Rodrigues) 
Fíca registrado o esclarecimento de V. Ex' Tem
a p8lavra o nobre Relator Siqueira Campos.
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o Sl~. RELATOR(Siqueira Campos)- Sr. Pre
side/ltl~, nobres, colegas de Subcomissão, Sr. Pre
sídente da Assl~mbléia Legislativa, eminentes De
putadclS Estaduais, Desembargadores, Juízes de
Direito, membros do Ministério Público, líderes
do norte, do nordeste e de todas as regiões do
nosso Estado, homens e mulheres que se envol
vem intensamente, e sob forte emoção nessa luta
Iibertália, qua5l~ bicentenária, que chega ao me
mento da sua vitória, tenho certeza disso. O Rela
tor estlí perfeitamente de acordo com a resolução
apresentllda pelo nobre representante do Estado
do Maranhão, companheiro de Subcomissão e
de Asf;embléia Nacional Constituinte, José Tei
xeira. O Relator acolhe também a emenda do
nobre Vice-Presidente, Constituinte Valmir Cam
peio, da representaçêo do Distrito Federal. Enten
de o F!eIator que essa é uma decisão que Mo
poderáserquestionada; é uma decisão irreversível
da Subcomissão dos Estados. Entende também
que neste augusto recinto da Assembléia legis
lativa cio Estado de Goiás gerou-se o Estado do
Tocantins, (Palmas) Após as brilhantes palavras
do Governador Henrique Santillo, que me sur
preende agradavelmente porque, por ser meu ad
versérío na campanha política, não acreditava que
ele tivesse condições ou coragem de cumprir os
compromíssos assumidos em praças públicas.
Penitencio-me por isso, e se jâ admirava S. EX",
rnesme sendo seu adversário, amplia-se muito
a minha admiração. Após as palavras de S. Ex-,
depois dos pronunciamentos dos lideres dos par
tidos que integram a Assembléia Legislativa do
Estado, de Goiás - o Deputado João Ribeiro,
o Depetado Brito Miranda e o Deputado HeliDou
rado; não ouvimos ainda o Deputado Aghaus,
mas S. Ex-nem precisa falar para sabermos qual
é o seu pensamento tão destemida tem sido a
sua luta e tão ostensiva a sua posição - e após
a proposição que chegou às mãos do Presidente
ClIysses Guimarães, com a assinatura de todos
os Deputados Estaduais de Goiás, pedindo a S.
Ex-que se manifestasse favoravelmente ao atendi
mento da aspiração da gente nortense e, hoje,
da gente goiaI1la, para ser criado o Estado do
Tocantins pela /\ssembléia Nacional Constituinte;
após a proposta do eminente Senador por Goiás,
Iram Saraiva - que de forma enfática defendeu
na tríbuna da }1SSen1b1éia Nacional Constituinte
também a crill4;ão do Estado do Tocantins -,
após a leitura dle todas as propostas do Comitê
Pró-Criação do Estado do Tocantins - tão bem
dirigido pelo eminente Juiz Federal Darci Martins
Ribeiro e integrado por homens da envergadura
intelectual e moral de Julio Resplande e João
da Rocha Ribeiro Dias, a quem muito devemos
- o Tocantins passa a dever muito a V. S', que
tem dado um apoio totaI e completo a Júlio Câ
mara, li essa equipe extraordinária da Organiza
ção Jaime Câmara -; após conhecer o pronun
ciamento, através de uma proposição da Conorte
- entidade que fez com que realçasse, por todos
os recantos deste País, a voz do povo nortense,
lutando, bramindo pela criação do Estado do To
cantins -, após a manifestação da Associação
dos Procuradoms Autârquicos Federais de Goiás,
presidida pelo eminente Presidnte Augusto Brito
Fdho;após é(manifestação da Associação Comer
ciaI e Industrial de Colinas de Goiás; após a mani
festaçál) da Associação de Desenvolvimento de
Novo Acordo e outras manifestações que temos
recolhido, corno o parecer da nossa Su])comis-"

é favorável à criação do Estado do Tocantins,
porque criar obstáculo à aprovação pela Assem
bléia Nacional Constituinte da criação do Estado
do Tocantins seria uma afronta à vontade politica
do povo goiano e não somente do povo nortense,
seria uma atitude afrontosa à gente goiana diante
de tantas manifestações.

Sóme resta, Sr. Presidente, ao encaminhar meu
parecer favorâvel - que fica, como as vozes de
todos os brilhantes oradores que me antecede
ram, registrado nosAnais daAssembléia NacionaI
Constituinte para a história do nosso Estado e
do País, mostrando que em um determinado mo
mento da vida nacional, bravos brasileiros decidi
ram iniciar, pela criação do Estado do Tocantins,
a redivisão territorial do País e determinar uma
melhor distriJ)uição do ecúmeno brasileiro pelo
nosso território, pois não é mais possível a grande
concentração populacional existente em determi
nadas áreas e o esvaziamento em outras áreas
ricas com populações isoladas e desassistidas,
sem a presença de governo, como é o caso do
norte e nordeste de Goiás - só me resta ler o
que foi escrito antes da Independência do Brasil
por um juiz, e mais do que um juiz, um brasileiro
ilustre, um bravo Iidador da Pátria, um grande
homem que se revoltou contra os capitães-ge
nerais que dominavam, ou tentavam dominar, a
gente nortense, gente que jamais se dobrou, se
vergou a potentado algum, a capitão-general ne
nhum. Só me resta ler a proclamação histórica,
que levou o número 15, e que diz:

"Habitantes da Comarca de Palma, é tem
po de sacudir o jugo de um governo despó
tico. Todas as proVíncias do Brasil nos têm
dado este exemplo, os nossos irmãos de
Goiás fizeram um esforço infrutífero, ou mal
delineado, ou rebatido por forças superiores.
Eles continuam na escravidão, e até um dos
principais habitantes desta Comarca ficou
em ferros. Palmenses, sejamos livrese tenha
mos segurança pessoal, unamo-nos e princi
piemos a gozar as vantagens que nos pro
mete a Constituição; abulam-se esses tOOu
tos que nos vexam, ou por sermos os únicos
que os pagamos, ou por não serem confor
me as antigas leis adaptadas a"esta pobre
comarca. Saídas de gado, décima, banco,
papel selado, entrada de sal,ferro, aço e ferra
menta ficam abolidas. Todos os homens li
vres têm direito aos maiores empregos à vir
tude e à ciência, eis os empenhos para os
cargos públicos. Todas as cabeças de julga
do darão Deputado para o governo provi
sório. Os arraiais de São José, São Domin
gos, Chapada e Carmo ficam gozando da
mesma prerrogativa. Esses Deputados de
vem ser eleitos e dirigirem-se imediatamente
a Cavalcante, onde reside interinamente o
governo provisório. Depois de reunidos todos
os Deputados, se dicidirá qyaI deve ser a
capital, e nela residirá o goveriió. Os soldados
que quiserem sentar praça de infantaria ven
cerão cinco oitavos por mês, e na cavalaria
seis e meia. Palmenses, ânimo e união, o
governo cuidará de vossa felicidade. VIVa
nossa santa religião, viva o Sr. Dom João
VI, viva o Principe Regente e toda a Casa
de Bragança, viva a Constituição que se fizer
nas Cortes reunidas em Usboa. Cavalcante,
15 de setembro de 1821, Presider*Joaquim

Teotônio Segurado, Manoel Antonio de Mou
ra Teles, José Zeferino de Azevedo, José Vic
tor de Faria Pereira, Francisco Joaquim Coe
lho de Matos, Francisco Xavierde Matos, Luiz
Pereira de Lemos e Joaquim Rodrigues Pe
reira, membros do governo autônomo do To
cantins".

Nasce no local adequado, nasce sob as vistas
de um povo Iibertârio, fraterno e irmão o nosso
Estado do Tocantins. Vrva o Tocantins, viva Goiás!
(Palmas.)

Sr.Presidente, incorporarei este relatório ao re
latório escrito que farei quando da apresentação
do meu projeto à nossa Subcomissão, que fundirá
todas as propostas - a do Senador Iram Saraiva,
a do Comitê, da Conorte, da Associação dos Pr0
curadores Autârquicos, da Associação Comercial
de Colinas de Goiás, as que estão chegando às
nossas mãos, de outras entidades representativas
do povo goiano, do povo nortense - buscando
uma melhor saída. Mas direi ao Senador !ram
Saraiva que não vou me bater por aquilo que
possa deixar indefinido o texto ou a data da instala
ção, peque o nosso sonho não pode continuar
sendo um sonho. Por mais belo que seja, tem
que ser realidade. Vamos fixaro prazo de até 1ao
dias da promulgação da Constituição para a insta
lação da nova Unidade da Federação. (Palmas.)

Fundirei minha proposta à de Raimundo Go
mes Marinho, meu companheiro de luta, à de
Mário Bezerra Cavalcante, a todas as propostas,
com suas justificativas, e fundirei também ao meu
relatório o parecer hoje dado aqui, de forma belfs
sima, pelas vozes das mulheres e dos homens
da nossa região e de Goiás para que a história
possa ser contada de forma correta para as gera·
ções que nos sucederão.

Não deixarei de registrar as manüestações por
mais modestas que sejam. E é sob forte emoção,
Sr. Pre~idente, é com o coração cheio de alegria,
envolvido numa soma enorme da beleza da venta
de do meu povo, de se libertar, de quebrar amar
ras, de sacudir este Brasil, que deixo esta tOOuna
após me manifestar, nessa reiteração que faço,
favorável à criação do Estado do Tocantins, para
o bem de Goiâs e do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
81'S. Constituintes, membros da Subcomíssêodos
Estados, em votação a resolução da autoria do
ilustre Constituinte José Teixeira. Quem estiver
a favor, conserve-se como está.

Estâ aprovada. (Palmas.)
De pé, como sempre viveu o povo goiano, nesta

oportunidade, declaro aprovada a resolução se
gundo a qual os Srs. Constituintes, membros da
Subcomissão dos Estados, reunidos no edifício
da Assembléia Legislativa de Goiás, manifestam
se favoráveis à criação do Estado do Tocantins.
(Palmas.)

O SR. RELATORSiqueira Campos - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Aprovada com as emendas, oportunamente a
Subcomissão terâ oportunidade de se manifestar
sobre as outras sugestões.

Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Pre
sidente, o Relator pede a palavra pela ordem para
assegurar ao Deputado DaviAlves Silva que colo-
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caril em seu relatório o projeto da criação do
Estado do Maranhão do Sul. Para dizer ao Depu
tado Paulo Roberto que o Relator lutará também
- como lutará pelo Maranhão do Sul - para
a criação do Estado de Tapajós. O Relator diz
mais, Sr. Presidente, que fará tudo que estiver
ao seu alcance para aprovar o projeto do Estado
de Santa Cruz e diz agora ao Deputado Fernando
Gomes, ilustre Vice-Presidente da nossa Comis
são, que o Relator fará, efetivamente, tudo que
estiver ao seu alcance para aprovar esta sua pro
posta, que já mereceu parecer favorável da Câma
ra dos Deputados e conta com o apoio maciço
da Assembléia Nacional Constituinte. O Relator
o colocará em seu projeto, submeterá a proposta
à Comissão e lutará por esta aprovação, no nível
da Subcomissão, no nível da Comissão, na Co
missão de Sistematização, da queal o Relator é
membro titular, e lutará em plenário ao lado dos
bravos companheiros Femando Gomes, Davi Al
ves Silva,Paulo Roberto, para que haja essa vitória,
que tem a liderança inconteste, além do Presi
dente da nossa Subcomissão, do Deputado José
Teixeira, que se revelou um magnífico lutador em
favor dessas causas libertárias da nossa gente.

Quanto à criação do Estado de São Francisco,
quero dizer ao Dr. Expedito que vou examinar
o assunto. Como sabe S. S', vim de receber cópia
de uma determinada proposição, que me chegou
às mãos ainda oficiosamente, Ainda não tive tem
po de lê-Ia. Vou examiná-Ia para verificar se con
flitacom quaisquer dos projetos já encaminhados.
Mas farei tudo que estiver ao meu alcance para
atender os justos reclamos da gente que S. S·
representa. Vou estudar o assunto, e estarei aberto
ao diálogo com S. S'. E quero-Ihe dizer que sem
pre lutei pelas mudanças que o povo reclama,
desde os primórdios do império, e a mudança
mais importante que se pode fazer, até para que
se enseje a efetivação das demais mudanças, é
aquela que se refere à reformulação do mapa
geopolftico. Sem que criemos novas unidades da
Federação, sem que disseminemos centros de
decisão por este Brasil afora, principalmente nos
vazios demográficos, não teremos condições se
quer de continuarmos como povo livre,soberano.
Por quê? Porque as correntes migratórias só têm
hoje dois ou três direcionamentos. Se criarmos
vários centros de poder, com a instaIação de no
vos Estados e, conseqüentemente, de suas capi
tais, sedes de seus govemos, iremos criar uma
soma imensa desoutros objetivos para essas cor
rentes migratórias, vamos inverter o seu direcio
namento e, sem dúvida, vamo-nos libertar da po
breza provocada pelo desemprego, pela fraqueza
econômica, por uma soma de fatores pelos quais
é responsável a esdrúxula, a arcaica, a inadequa
da, a defasada estrutura geopolítica que mante
mos até hoje.
~sumo esse compromisso com os compa

nheiros Davi, Paulo Roberto, Femando Gomes
e MiltonMendonça. E devo dizer que nunca faltei
a quaisquer dos compromissos que, ao longo
da minha vida pública, assumi.

Sr. Presidente, muito obrigado por me ter con
cedido a palavra mais uma vez e agradeço tam
bém a todos os presentes por me terem tolerado,
e especialmente neste momento a Totó Caval
canti, companheiro velho de luta, a João Ribeiro,
um Deputado extraordinariamente corajoso, lúci
do, competente, que nos tem ªjudado muito nesta
causa; Aghaus Araujo, Brito Miranda, os compa-

nheiros do Norte que nos têm ajudado, o grande
Heli Dourado e demais membros da Assembléia
Legislativa, e o meu Presidente Frederico Jayme
que, embora não sendo da nossa região, é um
homem que já tem diploma de nortense, embora
tenha nascido em outra região, que não despreza,
mas é um nortense sem dúvida adotado pelo
nosso povo, pela nossa gente, dado o seu carinho
para com a nossa região. Tanto é assim que,
na primeira solicitação que o nosso Presidente
fez, ele colocou a Assembléia Legislativa e suas
instalações à inteira diposição da nossa Subco
missão.

Muito obrigado a todos, vamos com Deus, mas
vigilantes. Vamos lutar até o dia da promulgação
da nova Constituição brasileira, que será uma con
dição singularíssima, pois terá atendidos os an
seios, os ideais do grande Joaquim Teotônío Se
gurado e de todos os que lutaram por esta grande
causa: a criação do Estado do Tocantins. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Ficam registradas as palavras judiciosas as de
V. Ex'

Antes de ouvirmos o eminente Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Frederico Jai
me Filho, tenho a satisfação de dar a palavra a
um eminente Constituinte, filho deste nobre Esta
do. Tem a palavra o Senador que não é membro
desta Subcomissão, mas que integra outros ór
gãos igualmente importantes, e que ilustres e dig
nifica não só o Estado, mas o Senado Federal
e a Assembléia Nacional Constituinte, e que, para
a nossa alegria, para nossa felicidade, abrilhanta
também esta nossa reunião, acompanhando os
nossos trabalhos, fazendo parte da nossa Mesa.

Com a palavra o nobre Constituinte lram Sarai
va. (Palmas.)

O SR. CONSTIT(JlNTEIRAMSARAIVA-Exm'
Sr. Constituinte Chagas Rodrigues, Presidente da
Subcomissão dos Estados, Exm" Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa,FredericoJayme; Exm"
Sr. Desembargador Júlio Resplande; Exrn"Sr. Dr.
Darcy Martins Coelho; Exm° Sr..Constituinte Val
mir Campelo, Vice-Presidente da Subcomissão
dos Estados, Exm" Sr. Constituinte Femando Go
mes, Vice-Presidente da Subcomissão dos Esta
dos, nobre Relator da Comissão dos Estados,
Constituinte Siqueira Campos, ilustre goiano;
Exm' Sr. Dr. Francisco de Assis Brandão, Presi
dente do Diretório Regional do PMDB;Exm° Sr.
Dr. Joacir C..,elo, representante da Conorte;
Exrrr' Sr. Dr. João Rocha Ribeiro, membro do
Comite Pró-Criação do Estado do Tocantins e
um dos inegáveis baluartes dessa luta; Exm° Sr.
Prefeito Manoel dos Reis Cortez, representante,
aqui, de cinqüenta por cento da região tocanti
nense; Exm" Srs. Constituintes, membros da
Subcomissão dos EstadosjExrn" Srs. Deputados
Estaduais; Exm'" Srs. Secretários de Estado;
Exm" Srs. Prefeitos Municipais; ilustres Presiden
tes de Câmaras Municipais, Srs. Vereadores,
membros do Ministério Público, minhas senhoras,
meus senhores.

Após ouvir o ilustre parlamentar maranhense,
Constituinte José Teixeira, senti-me voltado para
sua referência bíblica. É chegada a hora, realmen
te, de "superar o joio do trigo". Não fora este
ân!mj. talvez eu não tivesse, de pés firmes, chega
do à conclusão de que o Tocantins é um estado
de ânimo.

Meu caro Deputado, meus caríssimos mem
bros da Assembléia Nacional Constituinte, talvez
neste recinto haja pessoas que tenham razões
suficientes para crer na existência do Estado do
Tocantins, mas que, talvez, superam meu conhe
cimento, o que é dificil. Comecei, há um ano,
ao lado do hoje Governador do Estado de Goiás,
a percorrer, canto por canto, ou mais de 643
mil quilômetros deste Estado. E foi horrível, Srs.
Constituintes, lastimável mesmo, quando, a partir
de determinado ponto do meu Estado, comecei
a constatar, as terríveis diferenças. Saído sul, pre
miado por uma colonização e por uma civilização
completamente antagônicas àquelas que presen
ciei, e senti nas pontas longínquas, com casas
de pau-a-pique, onde o homem, sofrido, pele
queimada, carcomida, trabalha a terra, colhendo
depois os frutos, sem armazéns, sem estradas,
sem nada, mas imbuído de uma esperança muito
grande. Saí palmilhando, percorrendo esses rin
cões e senti, no apertar de cada mão calosa, em
cada voz carinhosa das crianças, em cada mei
guice da mulher que nos recebia, a premência,
desde o Paralelo 13 até São Sebastião do Tocan
tins, da criação do Estado do Tocantins. Não ape
nas pela vontade de polfticos, mas pela urgente
necessidade de se fazer justiça histórica e geográ
fica a uma região que só não é Estado pela insen
satez de quem nos govemou até aqui.

Mas a Assembléia Nacional Constituinte vai cor
rigir isso. E outro ânimo não me levou a apre
sentar o projeto senão o de sentir, na região nor
tense, sua vontade de ser Estado. Quantas vezes
ouvi de parlamentares opiniões contrárias à sua
criação? Ao lado de Siqueira Campos, de Feman
do Gomes e de muitos outros companheiros, no
entanto, votei por duas vezes, a favor da criação
do Estado do Tocantins. A primeira, quando da
tramitação do Projeto Siqueira Campos, que al
cançou glória, no Parlamento, mas que, infeliz
mente, o Poder Executivo, sem fundamentação,
vetou. A segunda, por ocasião da apreciação do
projeto do Senador Benedito Ferreira, o qual,
aprovado também, não logrou receber o apoio
do Poder Executivo. Mas diria alguém que sem
qualquer fundamentação o Poder Executivo sim
plesmente veta, passando, mais uma vez, por s0

bre o Congresso Nacional! A alegação de que
a Nação estava quebrada, não tinha condições
financeiras e de que o novo Estado acarretaria
inúmeras despesas, o que contribuiria, ainda
mais, para quebrar o País, eu responderia: e os
"Maisonnaves" da vida? E os bancos que quebra
ram e que, de repente, o próprio Poder Executivo
volta-se, como pai carinhoso, para ajudar a um
filho pródigo e gastador, e o levanta, e o ergue.
Para isso, Sr. Presidente, não há resposta.

Então, mais uma vez, Sr. Presidente, senti no
coração a dor daqueles que lá, na mais longínqua
localidade, crendo nos seus parlamentares, pedia,
como pede ainda, a criação do Estado do Tocan
tins. Trata-se, realmente, de um estado de ânimo.
E aí pude separar o joio do trigo. Fiquei com
o trigo, José Teixeira. Tinha de ficar. Não havia
outro caminho, já que os carrapichos que me
pegavam às calças eram os que passavam pelo
Poder Executivo. É uma nínharia o que se vai
gastar, em termos de dinheiro, para a instalação
do Estado do Tocantins, considerando-se o que
ele trará de troco para o País, como região capaz
de se autopagar, num espaço de tempo tão culto.
E toda a Nação brasileira vai dizer: "Quanto errou
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o Presidente eo não permitir a criação do Estado
do Tocantins, já na primeira arrancada!"

Mafi, insensatez é isso. Felizmente, a Assem
bléia l'Iacional Constituinte, hoje, em Goiânia, re
presentada na 'suaSubcomissão dos Estados, age
de rnaneíraclara e evidente e,agora, mais inteli
gentemente. E eu chamaria a atenção não do
meu adversário político,mas do meu companhei
ro de luta, o Constituinte Siqueira Campos, para
o fato de que, a partir do instante em que seu
relat6tio acolhe a propositura e a remete para
as disposições gerais e transitórias, a promulga
ção cebe, soberanamente, à Assembléia Nacional
Constituinte. C;walquer outra lei que porventura
viera exístír,meu caro Deputado Siqueirca Cam
pos, servirá apenas para viabilizar os recursos.
Porque o Estado do Tocantins já está criado pela
vontade eoberana do povo brasileiro! (Palmas.)

Esta, a razão que nos levou a crer em V. Ex",
capitaneados por um dos maiores e respeitados
vultos do Senado da República, a quem reve
rencio a cada palavra que ele profere - e que
é ensinamentos para nós - o Senador Chagas
Rodrigues, que hoje se desloca com V. Ex" até
Goiânia, não pretendendo ser, mas para realmen
te ser apenas fielaos compromissos que assumiu
em praça pública, Nesta audiência V. Ex"' pude
ram sentir que' o Tocantins é verdadeiramente
um estado de ânimo, porque aqui fala desde o
mais simples ao mais importante, numa voz unís
sona -- e não há ninguém contra.

Ouvi do ilustre Constituinte DaviAlvesda Silva
que me citou, IDem como do ilustre Vereador de
Gurupi e de muitos que me chamaram à respon
sabilidade, pelo número de votos que obtive, que
eu teria de penitenciar-me e dizer que do Tocan
tins sou devedor e jamais vou poder pagar essa
dívida.Porque foi de lá, exatamente do Tocantins
- como disse ,Maria do Socorro, "daquela Meso
potêmía" - é que extraí o mandato de Senador.
E digo aos tocantínenses que - embora perma
necendo em Cioiás - não quero ocupar uma
cadeira que, tenho certeza, estará sendo ocupada
por outro tocantínense de raça e corajoso come
dor de pequi - estarei lá também, como Senador
tocantinense, brigando por eles! (Palmas.)

Movl~u-se o significado dos votos, mas tam
bém, meu caro Constituinte Siqueira Campos, a
atuação de Henrique Santillo. O Senador Henri
que Sentíllo, hoje Govemador, acreditou, a cada
instante, no Estado do Tocantins. Votou,por isso,
nas duas oportunidades, Com ele caminhei a pas
sos longos, em caminhadas de aproximadamente
20 quilômetros por dia, em campanha exaustiva,
mas gloriosa, em que ele dizia sempre do seu
compromisso com a criação do Estado do Tocan
tins. É realmente um estadista. E ele admite o
desmembramento por entender que é .o anseio
do povo. E, quando este reclama, não pode o
governante opor-lhe obstáculos.

Fiquei feliz em receber, no meu Goiás,a Subco
missão dos Estados Emocionado, porque vejo
hoje resgatadas as minhas palavras. Aminha dívi
da para com o Tocantins, repito, é impagável.
Voto não se paga, guarda-se na alma, leva-se no
coração, para, no momento certo, retribuir,como
eu retribuirei.N.ãosó na Subcomissão dos Esta
dos, não só na Comissão de Estudos da Redivisão
Territorial do Território Nacional, não só na Co
missão de Sistematização, mas lá, naquele plená
rio,onde já votei duas vezes. Quero votar o Relató
rio Siqueira Campos, quero votar pelo Tocantins

mais uma vez, para, depois, estar em qualquer
daquelas cidades, num daqueles cantos, quando
da instalação do Estado, da sua capital, partici
pando, se possível, no meio do povo, sentindo
bater cada coração, acreditando que, a partir da
quela hora, cada boi morto, cada ICM arrecadado,
cada grão colhido, cada pedaço extraído de sua
reserva mineral se transformará em recursos que
lá serão reaplicados -lá mesmo, não para enri
quecer qualquer outra região.

Tocantins, sua luta foi de raça e de fibra.Quan
do João VI entendeu o motivo de sua criação
foiporquejá havia,naquela região, todas as possi
bilidades de desenvoMmento. É incrível, compa
nheiros Constituintes, como este País se desen
volveutão pouco. Leio historiadores importantes,
para me ilustrar, e, pois, digo a meus alunos de
História que quinze foram as capitanias heredi
tárias, mas que, desgraçadamente, como uma
área i:Ie oito milhões e meio de quilômetros qua
drados, apenas vinte e três são os Estados da
Federação, dentre os quais um, ainda autocrático,
quase que unitário, mas que será redividido por
esta Assembléia Nacional Constituinte, pelos bra
vos Constituintes de 1987. (Palmas.) Não é mais
possível um país ser govemado quase que por
vontade soberana de um palácio de onde proma
nam as vontades, de onde promanam leis tão
violentas, ou decretos-leis, que haveremos de se
pultar agora, restabelecendo a soberania do Poder
Legislativo. E nunca mais os brasileiros dirão que
sofreram sob o guante de uma ditadura que se
disfarçou com um Congresso aberto.

Minhasaudação, pois, aos bravos Constituintes
aqui presentes. Tenho a certeza de que a redivisão
territorial do Brasil tem um significado maior, o
de nos aproximarmos do desenvolvimento, do
progresso e cada vez mais fazer crescer este País.
Quanto maior o Estado, mais ingovemável ele
se toma; quanto maior sua extensão territorial,
menos progresso chega a seus pontos mais lon
gínquos. E as opções, muitas vezes, se voltam
para a colonização, que chega com a maior facili
dade, trazendo recursos, muitas vezes, alienigenas
e que traem a filosofiae as raizes plantadas pelo
próprio povo.

O Tocantins, hoje, existe- tenho certeza abso
luta. Agradeço, em nome do povo goiano, em
nome do quase um milhão de eleitores que me
mandaram para o Senado da República, a cada
um dos Srs. Constituintes, integrantes da Subco
missão dos Estados, que votou com consciência,
que não atuam sob o impacto da emoção. Não.
São homens sensatos, que sentiram e viram
quando os nossos economistas desfiaram o rosá
rio de justificativas de que a região é auto-su
ficiente; quando viram representantes legítimos,
honestos e conhecedores e aplicadores da lei;
juízes que nunca nas suas sentenças tergiversa
ram em aplicar bem a lei...

Este nosso movimento é secular, mas, sobre
tudo, está plantado no coração de cada um. Por
esta razão, nós, os goianos, nos embrenhamos
pela Assembléia Nacional Constituinte a fora. Não
foi sem razão que Siqueira Campos quis - e
com muita justiça - ser o Relator da Subco
missão dos Estados. É porque é goiano, é tocanti
nense o tem compromisso com seu povo. Muito
obrigado aos Constituintes que votaram hoje. Um
carinhoso abraço a cada um dos membros do
Comitê Pr6-Criação cioEstado do Tocantins, pela

força vibrante,pelo pensamento positivo,por esse
João Rocha incrível,que avança, de madrugada
à noite, sem limites ao seu trabalho, e coloca-se
à disposição dessa luta por que crê. É um "cabe
ça-chata" de fibra e que, crendo, já sabe que o
Estado do Tocantins é uma realidade.

Nossa homenagem, igualmente, ao Dr, Darcy,
que poderia muito bem estar hoje, no "Dia do
Trabalho", descansando das suas sentenças,
mas, não, está aí, firme, crendo que é possível
e saboreando sua vitória.

Por igual, 00 Desembargador Júlio Resplande.
Que beleza a sua fibra e sua coragem! Poderia
a magistratura curvar-se ante seus serviços, ante
sua posição? Lá se encontra S. Ex- no seu sos
sego.

E a quantos outros que, anonimamente, em
prestaram sua colaboração - os Deputados Es
taduais, os vários comitês que se instalaram 
nesta luta, apoiando-nos e conscientizando, de
forma cristalina, a Assembléia Nacional Consti
tuinte quanto à necessidade de se criar o Estado
do Tocantins.

Um carinhoso abraço a todos os goianos que
lutaram por isso. Nossa luta não foi em vão. Ela
resgata compromissos e nos faz crer que é viável,
a partir do instante em que o homem abre a
sua alma, fala com o coração, escreve com a
razão e diz que o Estado de Tocantins tem de
existir, porque ele se impôs, porque lá, no sertão,
ainda se encontram um homem e uma mulher
a pedir pelo seu pão, que está na sua terra. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Ficam registradas as brilhantes, afirmativas e de
mocráticas palavras do nosso eminente Senador,
o Constituinte Iram Saraiva, que tanto ilustra a
Assembléia NacionalConstituinte e dignificao po
vo de Goiás. Agora teremos a satisfação de ouvir
o Deputado Frederico Jayme Filho,eminente Pre
sidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás.

o SR. FREDERICO JAYME FILHO- Exrno.
Sr. Constituinte Chagas Rodrigues, Presidente da
Subcomissão dos Estados da Assembléia Nacio
nal Constituinte, Exmo. Sr. Constituinte /ram Sa
raiva, Exrno, Sr. Desembargador Júlio Resplande
de Araújo, representante do Exmo Sr. Desembar
gador-Presidente do Tribunal de Justiça do Esta
do de Goiás, limo Dr.Darcy MartinsCoelho, Presi
dente do Comitê Pró-Criação do Estado de To
cantins, Exm° Sr. Constituinte Valmir Campelo,
Vice-Presidenteda Subcomissão dos Estados, Ex
mO Sr. Constituinte Fernando Gomes, Vice-Pre
sidente da Subcomissão dos Estados, Exm° Sr.,
Constituinte Siqueira Campos, Relator da Subco
missáo dos Estados, ExmoSr. Francisco de Assis
Brandão, Presidente do Diretório Regional do
PMDB de Goiás, Exmo Sr. Joacir Camelo, repre
sentante do Conorte, Exm° Sr. João Rocha Ribei
ro, membro do Comitê Pró-Estado do Tocantins,
Exrn°s. Srs. Constituintes; Exrn°s Srs. Deputados
Estaduais; Exmvs Srs. Secretários de Estado,
Exm"Srs, PrefeitosMunicipais, Presidentes de Câ
maras Municipais,Vereadores, ilustres membros
do Ministério Público, senhoras e senhores. Os
debates sobre a criação do Estado do Tocantins
são, indiscutivelmente,hoje, um assunto momen
toso, um passo histórico que não pode mais ser
detido, porque V. EX"s não o permitirão. É, sem
dúvida, o imperativo de uma época, cujos funda-
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mentos remontam aos primórdios de nossa exis
tência como Província e como Estado-Membro
da federação.

Segundo o que as crônicas registram, já nos
primórdios do século passado, a Coroa portu
guesa preocupava-se - isso foi dito aqui - com
as dicotomias geradoras de divergências que até
hoje perturbam a convivência politica entre o to
cantinense abnegado e forte e os contingentes
do sul, progressistas e centralizadores.

A História nos dá conta de que, por um alvará
da Regência, datado de 9 de março de 1809,
foi criada a Comarca do Norte da Província de
Goiás, que se denominou São João das Duas
Barras, no baixo Tocantins, e nomeado desem
bargador o magistrado Joaquim Teotônio Segu
rado. Amparou-se, então, uma situação criada
consubstanciada nas aspirações pela autonomia
política da região, firmando as motivações que
até os dias presentes fundamentam a vontade
das camadas mais esclarecidas e politizadas do
povo tocantinense. A perspectiva de satisfação
plena dos anseios daquela população descorti
nava-se mais promissora, pois o eminente magis
trado, pelo mesmo instrumento da Regência, era
incumbido também de promover o aproveita
mento da navegabilidade dos rios Tocantins e
Araguaia.

A História, entretanto, tem seus naturais altos
e baixos. E, por um desses percalços, o Governo
do norte, por meio de um correio da Bahia, de
janeiro de 1823, foi informado da Proclamação
da República. Providenciou-se buscar junto a
Dom Pedro Io merecido apoio à causa dos tocan
tinenses, mas, num ofício de José Bonifácio, o
Patriarca, datado de junho daquele mesmo ano,
veio a desaprovação taxativa do movimento. O
Governo central não só determinou que cessasse
toda a movimentação separatista como fez enviar
um emissário, na pessoa do padre Luiz Gonzaga
de Camargo Fleury que, à frente de centenas de
homens armados, sufocou, com ações enérgicas,
os focos que o Governo da Província taxava de
sediciosos.

Os rios, as campinas e as montanhas da região
são testemunhas silenciosas das ações duríssi
mas com que se houve a Junta Govemativa, nos
primórdios do Império, para unificar a Província
de Goiás naqueles tempos.

Mas, ao invés de se extinguir de todo a chama
autonomista, o ideal dos nossos abnegados ir
mãos do norte continuou, discreto, mas vivo e
atuante, no coração da sua gente idealista, como
o encontramos nos dias atuais.

De tempos em tempos, o movimento adquire
novas forças e novas formas, passa a agitar a
política do Estado com toda a representação nor
tense engajada na luta. Tem havido momentos
memoráveis, como ocorreu na década de 1950,
quando o Juiz de Direito, Dr. Feliciano Machado
Braga, chegado a Porto Nacional, assumiu, es
pontaneamente, a liderança do movimento. Con
vidou, então, o Prof. Fabrício César Freire a asses
sorá-lo, e, com o Dr. Osvaldo Ayres, escreve arti
gos candentes, num pequeno jornal, defendendo
as idéias que passou a esposar, e o fez com redo
brado entusiasmo.

Aquele pugilo de homens idealistas e abnega
dos defendia a idéia de que não só a divisão do
território goiano era necessária como também
o seria a de outros Estados, onde houvessem

as mesmas causas e motivações que levavam
à luta os tocantinenses.

Os estudiosos da Sociologia asseguram que
o aspecto definidor que marca a identidade de
um povo advém de fatores subjetivos que se for
jam no decorrer dos séculos. Lastreia-se em bases
subjacentes, a partir de determinações de fundo
econômico, que remontam os primórdio de sua
existência como núcleo autônomo. Nisso esta
riam implicadas as condições do meio natural
com que os homens terão de jogar para sobre
viver e prover sua existência. O trabalho produtivo
cria normas de costumes e de condutas e forma
as tradições. Daí temperam seus lideres, consa
gram seus heróis, plasmam os padrões de honra,
sedimentam crenças e reações emocionais, ele
gem seus objetos de culto de acordo com a heran
ça dos ancestrais. E, na alegria do convívio com
os irmãos, o grupo concebe formas correlatas
de comportamento e de folguedo. E, no cultuar
e chorar seus mortos, externam reações próprias
de sentimento, cultivam seus mitos e vão legando
valores culturais, que passam a ser a razão maior
do patriotismo que se acende no coração de cada
grupo que forma um povo.

Todo esse patrimônio, aliás, inalienável, por ha
ver sido conquistado, ao longo dos séculos, em
jogo com o meio natural agressivo e bárbaro e
em condições políticas adversas, as camadas
mais humildes do povo nortense já o possuem.
É, portanto, um povo autônomo por si mesmo,
pois todos os valores culturais, hábitos, costumes
e comportamentos, em comparação com os gru
pos das gentes do sul, não são os seus, restan
do-lhes apenas os sentimentos de solidariedade
imanentes à condição humana.

O que vem sendo sistematicamente procras
tinado é a sanção política àquela situação de fato.
Porém, temos a imensa satisfação e até mesmo
um grande orgulho de ver, ante nossos ~Ih.os
emocionados e esperançosos, os Srs. Constituin
tes - inclusive a dinâmica representação goiana
- que discutiram e decidiram, nesse sodaIício,
pela criação do Estado do Tocantins.

Quanto à redivisão territorial do Brasil, fazemos
votos para que se criem novas unidades federa
tivas, desde que haja e prevaleçam as dicotomias
notadas entre as formas de economia e de cultura
que há entre o sul e o norte do Estado de Goiás.

Com essas considerações e com grande honra,
encerro as minhas palavras, rendendo as minhas
homenagens, o meu respeito e a minha admira
ção ao povo tocantinense, por sua garra. Registro,
ainda minha, convicção inabalável de que a vitória
de hoje será abençoada por Deus, que também,
estou certo, abençoará o novo Estado, que será
majestoso e justo.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Deus lhes pa
gue.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Nesta altura, desejamos expressar os nossos me
lhores agradecimentos às autoridades aqui pre
sentes, especialmente aos homens e mulheres
do povo, a todos, enfim, que concorreram para
o brilho desta reunião.

Quero agradecer, especificamente, ao nosso
Presidente, o Deputado Frederico Jayme Filho,
e, em sua pessoa, a todos os Srs. Deputados
Estaduais de Goiás.

Agradeço a S. Ex", o Sr. Governador do Estado,
o ex-Parlamentar e agora com a responsabilidade
de governar este grande Estado, Henrique San
tillo, que teve a grandeza e o espírito público de,
como Governador, ser coerente e confirmar seus
votos anteriores, manifestando-se - o que talvez
seja fato inédito na história deste País - favorável
às reivindicações do nobre povo nortense, que
deseja a criação do Estado do Tocantins.

Quero agradecer ao Sr. Desembargador Júlio
Resplande de Araújo e, na sua pessoa, a S. Ex",
o Desembargador. Presidente do Tribunal e a todo
o Poder Judiciário deste Estado.

Quero agradecer ao Dr. Darcy Martins Coelho,
Presidente do Comitê, bem como a João Rocha
Ribeiro Dias e a todos que vêm lutando por essa
causa.

Mas aqui não ficam apenas agradecimentos,
extensivos a todos que nos acolherem - à Depu
tada Lúcia Vânia, ao Deputado Mauro Miranda,
a todos os Deputados federais e a todas as autori
dades, ao ministério público, aos advogados, aos
trabalhadores, aos empresários. Para nós foi uma
grande satisfaçãoaqui chegare encontrar o Sena
dor !ram Saraiva prestigiando também esta nossa
reunião. Da 11]esmaforma, o fato de termos como
Relator este Parlamentar tão conhecido de todos,
tão combativo, tão decidido - o nobre Relator
Siqueira Campos.

Mas, que aqui não fiquem apenas estas palavras
de agradecimento. Quero congratular-me com
o nobre povo de Goiás. Hoje, povo de Goiás, ama
nhã - já o antevejo - povo de Goiás e povo
do Estado do Tocantins. (Palmas.) Dois Estados
juntos, unidos, lutando pelo progresso da região,
por melhores condições de vida para o povo de
cada Estado, por um Brasil melhor, mais livre,
por uma sociedade mais justa.

Quero fazer um registro. Ouvimos aqui o Depu
tado Freire Júnior. Para mim foi uma satisfação
especial, porque tive a honra de ser colega de
seu pai, o Deputado Jos(; Freire, nos velhos tem
pos; hoje somos colegas Constituintes.

Não preciso dizer ao nobre povo de Goiás e
ao povo do novo Estado do Tocantins que esta
é a primeira vez que vou votar a favor da criação
do Estado do Tocantins. (Palmas.) E é a primeira
veznão porque vá, agora, retificarvotos anteriores.
Como sabem, quando Deputado federal pela
quinta vez, graças à vontade generosa do povo
piauiense, nos idos de 1969, quando era Uder
do nosso partido de Oposição o então Deputado,
hoje Senador, Mário Covas, e quando eu tinha
a honra de ser o primeiro Vice-Uder da Oposição,
pela vontade dos meus pares, em votação secreta,
ele, eu e outros tivemos o mandato cassado e
os direitos políticos suspensos por dez anos. 56
por isso é que agora, pela primeira vez, irei ao
encontro da vontade generosa e livre de todo o
povo de Goiás, e, de modo especial, do povo
do norte, votando, na Assembléia Nacional Cons
tituinte, a favor da criação da nova unidade federa
tiva. (Palmas.)

Minhas senhoras e meus senhores, justifico a
ausência do nobre Constituinte Del Bosco Amaral,
ilustre representante de São Paulo, que, por mo
tivo de saúde, não esteve aqui conosco. Mas S.
Ex" já se manifestou favorável à criação do novo
Estado. Sei que sua manifestação foi muito ex
pressiva e terá um grande peso quando da deci
são definitiva em Plenário.
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Fmalmente, gostaria de dizer que a nossa luta
contínua, Lutamos por liberdade política. Quere
mos uma democracia política, autêntica, com o
voto, que traduza o sufrágio universal e se estenda,
inclusive, aos cabos e soldados das pollcias mílí
tares.

Mas 1116s não queremos só uma democracia
poIftica. A nOSSllI luta, hoje, não é apenas pelo
aprimornmento--o que já é muito - das institui·
çõesdemocráticas, mas lutamos por uma federa
ção real, contra 05 grandes desníveis hoje existen
tes entre regiões e classes. Nossa luta, hoje, num
clirna de democracia e de liberdade, volta-se, so
bretudo, para que haja justiça.social, porque que
remos erradicar a miséria deste solo sagrado
da terra brasileira. (Palmas.) É a luta por liberdade
e por justíça social. É a luta pelo fortalecimento
da Federação, é 21 luta por Estados que não sejam
livres e autônomos apenas na CartaConstitucio
nal, mas que, através de uma redistribuição de
renda e de tributos, possam govemar, fazendo
justiça às suas populações, especialmente às mais
carentes,

Renovo, pois, nossos agradecimentos, nossas
homenagens a todos, e fiquem certos de que
tudo faremos pela concretização dessa idéia. E
a nossa presença aqui é uma homenagem ao
povo do Estado de Goiás, ao povo do norte e
ao povo de todo o Brasil. Continuaremos nossa
luta por melhores dias. Deus há de nos ajudar,
para que a nova Constituição realmente traduza
os sagrados anseíos do nobre povo desta bela
e gnande Pátria, a Pátria brasileira

Antes de encerrar esta reunião, convoco outra
para a pr6xima terça-feíra, dia 5 de maio, às lOh,
ocasião em que ouviremos Procuradores do Esta
do, membros do ministério público e advogados.

Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, minhas
senhoras, meus senhores, está encerrada esta
reunião. (palmas.)

10' Rel!1n1io Onllnílrla(Sexta ReunIio de
AuclMnda PúbIca)

Àsdez horas do dia cinco de maio de um mil
novecentos e oitenta e sete, na sala da Comissão
da Organizllção dos 'Estados, reuníu-se a Subco
missão dos Estadc:>s sob a presidência do Consti·
tulnte SelrlaClor Chagas Rodrigues. Comparece
ram os CctnstituintesChagas Rodrigues, Presiden·
te; Valmilr Campelo, Prímeíro-Ylce-Presídente;
Fernando Gomes, Segundo-Vice-Presidente; Sl
queira Campos, RE~ator;Fernando Velasco,Carlos
Cardinal, Davi Alves Silva, José Teixeira, Nabor
Júnior, HiI6rio Bnlun, Paulo Roberto e Ronaldo
CaMllho.Compareceram também os Constituin
tes NaphtaHAlves, Irajá Rodrigues, membros su
plentes; ~l1ichel Temer e Lélio Souza. HlIVefldo
número mgjmenül~foideclarada aberta 1.1 reunião
que tevepor finalidadedel>lIte dos temas: "O Esta
do e aintegração nacional" e o "Opapel do Pr0cu
rador de Estado 1110 Estado-Membro". O Presi
dente registrOu à presença do Governador, Dr.
Pedro SinlOl1, do Ii!iaGrande do Sul. Emseguida
convidou a assentar-se à Mesa o Dr, Humberto
Gomes de Barros, Procurador-GeraI do Distrito
Federal e Presidente do~ ciosPr0curado
res. O Constituinte Paulo Roberto pediu dispensa
da leitura da Ata que, colocada em discussão e
votação, fOi aprovZlda. A secretária fez a leitura
do expediente. O Presidente passou a p8lavra 1.10
Governador Pedro Simon, convidado pela Subco-

missão corno um cios expositores. Terminada a
exposição do Senhor Governador Pedro Sirnon,
passou-se aos debates, tendo feito suas coloca·
ções os Constituintes previamente inscritos, como
se segue: Hilário Braun, Nabor Júnior, Valmir
Campello, Primeiro-Vice·Presidente;Carlos Cardi
nal, DaviAlvesSilva,MichelTemer, Fernando Go
mes, Irajá Rodrigues, José Teixeira e Fernando
Velasco. Usou da palavra o Constituinte Siqueira
Campos, Relator, que agradeceu a contribuição
que o Govemador Pedro Sirnon trouxe com SU!.lS

palavras para a elaboração de S4eUrelatório e S4e

colocou à disposição do Senhor Governador e
de seus auxiIiares para receber sugestões. Falou
também o Senhor Presidente, agradecendo pelo
êxito da exposição brilhante e escorreita do Se
nhor Governador Pedro Sirnon que enriqueceu
os Anais desta Subcomissão. O Presidente deu
por encerrada a primeira parte desta Reunião e
acompanhou o Governador atéa saída. Reiniciou
a reunião dizendo que esta S4eQUfida parte tinha
como terna: "O papel 00 Procurador de Estado
no Estado-Mernbro".Registrou a presença do Dr,
Humberto Gomes de Barros, já compondo a Me
sa, do Dr. Hélio Sabóiacios Santos, Procurador
Geral do Estado 00 Rio de Janeiro; Or. Sérgio
Françe, Procurador·Geral do Estado de SãoPau
lo; Or. Jackson Sá Ftgueiredo, Procurador-Geral
do Estadodo Sergipe, pedindo que se conside
rassem participantes da Mesadiretora dos traba
lhos. Passou a palavra ao Dr. Odaci Rodrigues
França, ex·Presidente dos Procuradores do Rio
Grande do Sul e Presidente da Associação Nacio
nal dos Procuradores do Estado, que desenvolveu
o segundo tema da reunião: "O papel do Procu
rador de Estado no Estado-Membro". O Senhor
Presidente passou a palavra ao Dr. Eduardo Sea
bra Fagundes, ex·Presidente do Conselho Federal
da OAB e Procurador-Geral do Estado do Rio
de Janeiro que também discorreu sobre o mesmo
tema de S4eUantecessor. A palavra foi franqueada
aos Prouradores presentes. Fez uso dela o Consti·
tuinte Michel Temer. Franqueou a palavra aos
Constituintes presentes. Passou a palavra ao

, Constituinte Siqueira Campos, Relator. Eledisse
que incluirá no relat6rio a ser apresentado à Sub
727 do Constituinte Michel Temer, agradeceu a
presença da Procuradora Teresa Campello, Pro
curadora do Distrito Federal e congratulou-se
com os expositores pela colaboração que presta·
ramoO Senhor Presidente acusou o recebimento
da Sugestão n9 727, 'do Constituinte Michel Te
mer, assegurando seu apoio ao encaminhamento
da mesma, agradeceu aos oradores e aosProcu
radores presentes. Às quatorze horas e vinte minu·
tos encerrou a reunião, convocando outrapara
hoje, dia cinco de maio, às dezessete horas. E,
para constar, eu MariaInêsde Bessa Uns, secre
tária, lavrei a presente Ata que, tida e aprovada,
será assinada pelo Presidente. - ChatPa Rodri
gues.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Subcomissão ciosEsta-;
cios. A Sr' secretária procederá à leitura da Ata
da reuniio-anterior.

(ÉIIplOWJdo opedido de dispensa da Jeitu
TIJ d8Am.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Solicita à SI"'Secretária que procede à leitura do
expediente.

(Leitura do Expediente)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, minhas Senhoras, meus Se
nhores, a Subcomissão dos Estados tem hoje
a honra de receber o eminente Govemador Pedro
Simon, do Rio Grande do Sul, sobejamente co
nhecido em todo o Território nacional pelo seu
passado político e pelos S4eUS valores pessoais.
Aqui mesmo foi ilustre Senador, depois de ter
passado pela Assembléia Legislativa00 seu Esta·
do. O nosso govemador nos honra por paJ1icipar
deste painel,cujo tema é "OEstado e a Integração
Nacional". governador, ex-dirigente de um grande
pertido nacional, ainda licenciado, e ex-congres
sista, ninguém melhor do que ele para debater
esse tema.

Esclareço aos nobres oradores, expositores e
debatedores que a reunião está sendo gravada.
Por isso pedimos que falem nos microfones todos
aqueles que desejarem pronunciar-se.

O nosso Governador Pedro Simon terá quinze
mIlutos para fazer a sua exposição sobre o tema
mencionado: "O Estado e a Integração Nacional".
Depois os Srs. Constituintes que o deselaremfa
rão qualquerpedido de esclarecimento a S. EX'

Está presente tambémo Dr. Humberto Gomes
de Barros, Procurador-Geral 00 Distrito Federal
e Presidente do Colégio dos Procuradores-Gerais
do Estado, o que é também para nós motivo
de honra. Eu pediria a S. S' que tomasse assento
à Mesa dos trabalhos.

É, portanto, com muita honra que concedo a
palavra ao nobre Governador Pedro Simon, para
fazer sua exposição.

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, Srs.
Congressistas Constituintes, minhas Senhoras e
meus Senhores, faço minhas saudações ao Sr.
Presidente desta Subcomissão e manifesto a mio
nha alegria de estar aqui sob a sua presidência,
pois épessoaa quem aprendia admirar e a respei
tar pela sua luta e pelo seu esforço; um homem
que foi afastado dos meios políticos pelo arbítrio
e que voltou a esta Casa pelo voto popular.

Emsegundo lugar, quero realçar a minha emo
ção de estar aqui. De certa forma tenho dito que
o destino decide a vida< das pessoas. Fui parla
mentar durante 29 anos- fuivereador, deputado
estadual e Senador da República. Exatamente no
ano mais importante, na minha opinião, da histó
ria do parlamento latino-americano, tive de ficar
fora desta Casa. Por isso, é com emoção muito
grande que compareço aqui para, decerta forma,
pelo menos dizer que, ainda que rapidamente,
ainda que singelamente, ainda que sem maior
expressão, participei, trouxe a minha modesta co
laboração para o trabalho magnífico e extraor·
dinário que V.f:xI" estão realizando.

Não há dúvida alguma, meus amigos, meus
Senhores, de que entre as tarefas que este Con
gresso Constituinte tem para concretizar, esta da
organização OOS Estados, da Federação, talvez
seja uma das mais graves e de maior responsa
bilidade que temos pela frente. Constatamos um
fato: temos uma federação fictk:ia, que existe na
lei, rnas que não existe na realidade. Este é um
Estado, na minha opinião,cuja organização é reM
mi-aná'quica. Constatamos que temos urna má
~burocrittica desorganizada, ou pior, organi·
zadade maneira a não funcionar. Ternos a con
centração de poderes políticos, administrativos,
financeirosnas mãos do Governo federal, de W
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maneira que os Estados e municipios giram, co
rno satélites, ao redor do Governo federal.

Qualquer Estado democrático organizado tem
a sua distribuição no que tange ao poder poIitico
e no que tange à atribuição financeira. Se olhar
mos os Estados Unidos vamos verificar que lá
a autonomia dos Estados vai ao limite de alguns
terem determinados tributos e outros não; de alguns terem a legislação federal a nivelpenal, por
exemplo, e a niveI de direito civil absolutamente
ciferente dos outros. Não digo que chegarem6s
16. Mas a verdade é que hoje a concentração de
poderes estáno plano federal e, a níveldos Esta
dos e municípios, o que resta a qualquer gover
nador, e notadamente a qualquer prefeito de rnu
niclpio de porte médio, é gastar um ano de seu
llllII'ldato com viagens à capital do Estat:Io e a
Brasiliaparamendigar aquilo que deveria ser di
reito de cada um.

Tenho dito e repito que esta é a grande oportu
nidade de se restabelecer a Federação. Nós, que
fizemos a chamada Nova República, estamos aí
com esse compromisso e com essa responsa
bilidade perante o futuro deste País. Tenho dito
e repetido que essa responsabilidade se divide
em dois planos: o institucional,porque temos de
elaborar uma consolidação para que este não seja
um País de instantes de democracia entrecor
tados de longos perioclosde excesão; e o adminis
trativo,porque não podemos partir para uma re
forma econômica e social se continuannos como
estamos aqui na base do improviso, na base da
i'rterrogação.

Eu, por exemplo, vivo uma tremenda crise COlTl

meus funcionários praticamente em greve, por
que a legislação diz que eu não tenho autonomia
para determinar os impostos, não tenho autono
mia para determinar o que deve ser feito, mas
tenho, no momento em que a União determina
o aumento de salário,ou determina a sua fixação,
obrigações com relação aos funcionários do Esta
do. O Estado não tem autonomia para planejar
em termos de futuro,porque o grosso das verbas,
o grosso das realizações, o grosso das grandes
obras é decidido pelo Govemo federal.

Para mim, como se deve restabelecer, na práti
ca, real e concretamente, a Federação, devemos
fazerduas reformas: a administrativae a tributária.
Falar em reforma tributária sem ter, ao lado dela,
a reforma administrativa,é ilusão,porque as duas
devem virao mesmo tempo. Se eu fosse à Consti
tuinte, o conselho que eu daria é que devemos
fixar, de um lado, a tributação, quais são os impos
tos, indiretos ou diretos, previsíveis e permissíveis
na nova Constituição- se vão continuar o impos
to de Renda, o Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias, o Imposto Predial,enfim, todaa tributa
ção. Soma e dá cem. De outro lado, devemos
dizerquais são as atribuições do Estado - União,
Estado e município. Quais são as responsabili
dades? Construção de estradas, ferrovias, estra
das intermunicipais, ensino universitário, secun
dário e primário, cultura, saúde pública, previdên
cia, enfim, tudo aquilo que é responsabilidade
do conjunto do Estado - União,Estado e muni
cípio.Asoma também deve dar 100.Quanto de
vemos d~nar à saúde pública? Qual o percen
tual destihado a cada item que compete à admi
nistração pública? Depois devemos ligarum com
o outro. Nós estamos dando x% para a educação
primária. Com quem fica a responsabilidade da

educação primária? Com o município? Então a
administração pública será endereçada ao muni
cípio. Quem cuida da educação? Os órgãos rela
cionados à educação municipal.Então, tudo deve
ir para o município. Ninguém precisa vir a Brasília
ou irà capital do Estado para buscar verba relacio
nada com a educação, porque ela ficou com o
município.Quem cuida da parte referente à saúde
pública?Vamos dizerque fica com o estado. Qual
os achamos que deve ser destinado à saúde públi
ca? É x%. Então, essa verba vai para o Estado.
E a nível de administração os órgãos também
vão para o Estado.

É claro que a União ficará com a supervisão,
ficará com a análise para ditar as diretrizes, ditar
a doutrina. Mas não poderá haver o que ocorre,
hoje, por exemplo, na área da saúde. Em Porto
Alegre o pronto-socorro é da prefeitura. Ela tem
urna série de órgãos ligados à saúde. O governo
do Estado tem a sua Secretaria de Saúde, tem
os seus hospitais, tem os postos de saúde, tem
urna série de órgãos ligados à saúde. O Govemo
federaltem absolutamente a mesma coisa. Então,
há locais, bairros, cidades onde União,município
e Estado têm uma série de órgãos que caem
no exagero ao oferecer o auxílio-saúde. E há ou
tros locais onde nem o município nem o Estado
nem a União têm alguma coisa destina à saúde.

E fica naquela base: o cidadão que vem aqui
e que tem simpatia, entrá numa repartição e co
nhece verba, pega aquela verba e leva para o
Estado ou para o município. Acho que falta uma
reforma tributária,acompanhada de urna reforma
administrativa,de uma racionaIização.Quando se
fixar uma verba para determinado segmento, to
dos saberemos quanto destinamos àquele seg
rnento e quanto será aproveitado pelo público
alvo. Quando destinamos uma verba, quer no
campo da saúde, quer no campo da educação,
quer principalmente no campo do social,de quan
to deve ser essa verba? Cem? Então ela não fica
nos múltiplos entraves burocráticos dos órgãos
públicos entre a destinação e o público alvo, lá
adiante. Temos inúmeros exemplos nesse senti
do. O da habitação é quase que um caso para
análise no que dizrespeito a essa burocracia entre
os órgãos, entre os agentes financeiros. Qual é
a diferença entre uma habitação popular como
essa que aí está, de certa forma, apesar dos equí
vocos - e me parece que eu poderia dizer que
está longe de alcançar seus objetivos - e uma
habitação popular construída com verba entregue
à prefeitura, em forma de mutirão, com a partici
pação da sociedade? Essa habitação poderia ser
construída com um terço, um quarto da verba
alocada, e sem o desaparecimento, sem os equí
vocos que acontecem nesse tipo de construção
de moradias.

A mim me parece que quando se fâJa em Fede
ração, hoje, não há dúvida que se fala de uma
figura de ficção. É verdade que ao longo desse
período isso endureceu. Na época em que os
governadores eram escolhidos pelo presidente,
na época em que, por decreto, o presidente ahera
va praticamente toda a legislação,isso se afunilou,
embora seja uma tradição, ao longp da história
de nosso País, essa identificação Uritáría a nível
de Governo federal. Na minha opinião isso tem
de ser alterado. Ou se altera agora ou vamos
levar mais um Idngo penado em~podere-

mos falar num regime em que possamos real
mente encontrarsaída para os nossos problemas.

Ora, meus amigos, quando Ministro da Agri
cultura eu dizia que se alguém que não conhe
cesse o Brasilpegasse a legislação brasileira,tudo
o que existe em termos de legislação, quer no
campo social, quer no campo da Previdência,
quer no campo das garantias do trabalho, quer
no campo das leis referentes ao abastecimento,
em qualquer campo que V. Ex'" imaginem, veria
que não há no mundo país que tem mais leis
do que o nosso. E, mais do que isso, que tem
mais órgãos encarregados de estudar essas maté
rias. São órgãos que se sobrepõem; órgãos que
impedem que a coisa funcione; órgãos que buro
cratizam. E eles gastam dez vezes mais, porque
são em números de quinze. Se verificarmos a
política de abastecimento, veremos que o MInis
tério da Agricultura tem meia dúzia de órgãos
que cuida da matéria. O MinistériO da Fazenda
tem mais meia dúzia de órgãos que cuidam da
mesma matéria. No Banco do Brasil há a Cacex,
que cuida da ligação entre os produtores de laran
ja, as empresas multinacionais e a exportação
da laranja. Se perguntarmos quem cuida do leite
neste País, ficaremos surpresos, pois não é o Mi
nistério da Agriculturanem o Ministério da Fazen
da. Quem cuida desse problema, vitalpara o nos
so País, é exatamente o Ministério do Planeja
mento. Quem cuida do problema do trigono Pais?
O problema do trigo está diretamente ligado à
Cacex, um órgão do Banco do Brasil.

Pois bem, é preciso mudar esse sistema, que
é anárquico. E o que é pior, na minha opinião,
se inimigos do Brasilorganizassem uma máquina
administrativa para o País não funcionar, não a
teriam feito tão bem quanto esta que aí está. Se
fossem adversários, inimigos do país. Mas não.
É como se dissessem: o Brasil é um grande País
que tem condições de ser uma grande potência.
Vamos boicotá-lo, Os inimigos não teriam feito
de forma tão brutal e grotesca a administração
do nosso País.

Por isso, meus amigos, acho que Estados e
Federação devem ter delimitadas as responsa
bUidades de cada um. Sei que não é fácil, mas
devemos ter a coragem de fazer absolutamente
aquilo que deve ser feito. O que é do município,
é do município; o que é do Estado, é do Estado;
o que é da União,é da União,os órgãos da União
que existem para fazer aquilo que é atribuição
do município, constituem um absurdo. O negócio
é determinar a atribuição de cada um.

Há órgãos da União em que um cidadão vai
lá e, conforme for, pega uma verba. Na minha
opinião, os corredores de ônibus anarquizaram
Porto Alegre.Não era a solução para PortoAlegre.
Certa vez perguntei ao prefeito da época: Para
que esses corredores de ônibus? Ele me respon
deu que era uma verba que tinha lá. Ou fazia
o corredor ou não ganhava a verba. Então ele
fez o corredor para aproveitar a verba, o que é
umabsurdo. É um absurdo, mas é uma realidade
que se multiplicaa cada hora.

Por isso, meus amigos, acho que a autonomia
dos Estados é importante, mas não é uma ques
tão jurídica.Nem é dzer que os Estados são autô
nomos, mas é uma c!õnstataçãoda realidade que
estamos vivendo.Estamos vivendo urna situação
anárqtlica, que herdamos.
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Instaurada a Nova República, no momento em

que o Presidente José Sarney convocou a Consti
tuinte, corrigir essa situação passou a ser missão
nossa, ou melhor, de V.Ex"', da Constituinte. Mas
não tenho dúvidla de que aqui está o âmago da
questão, porque se enxugássemos essa máquina,
se não ltivéssemos tantos órgãos para cuidar da
mesma matéria, se não tivéssemos a União, o
Estado e o Município fazendo a mesma coisa
- e termina ninguém fazendo - teríamos real
mente algo de concreto, algo de sério, algo de
objetivo. E o prefeito, a rigor, a não ser para travar
os grandes debates, a não ser para defender as
grandes, teses, não teria por que sair do seu muni
cípio. Da mesma forma o governador, a não ser
também para desenvolver os 'grandes debates,
e a não ser para enfrentar a defesa das grandes
teses, não teria por que sair do seu Estado, eis
que, via Constituição, via regulamentação da
Constituição, o que fosse do município seria do
municípib; o que:fosse do Estado seria do Estado;
o que fosse da União seria da União.

Por outro lado, no campo político, a Federação
e a participação dos Estados na Federação é a
grande tese através da qual devemos fixar as res
ponsabilidades, o que é a responsabilidade e com
quem deve ela estar. Sei que se haverá de pergun
tar: como será feito isso se temos municípios co
mo Santo André, ou São Bernardo, cujas verbas
são fantásticas, cuja arrecadação per capita é
monumental, municípios onde sobra dinheiro,
não se tem o que fazer com ele de tanto que
existe, enquanto' temos outros, tanto no meu Rio
Grande como no Nordeste, cuja arrecadação local
é tão pouca que é preciso vir o governo, é preciso
vira União SOCOITer a municipalidade. Pois aí tam
bém está, na minha opinião, uma forma de fazer
a redistribuição da justiça social. É claro que não
estou propondo que Santo André receba igual
ao município lá do interior do meu Rio Grande
do.Sul, quando Santo André arrecada 100 e o
outro 5. Mas também não é justo que Santo André
fique com 100 e o outro com 5, e um município
lá do Nordeste também fique com 5. Se fizésse
mos urna distribuição levando em consideração
o que se arrecada, a população, o território, as
condições locais, obteríamos uma média justa,
quer dizer,Santo André continuaria a receber bem
mais do que um município do Nordeste, mas
não tanto a ponto de isso representar uma agres
são: como o município "x" arrecada 100, é de
mais, e fica oom 100; o município "y", do Nor
deste, arrecada I, é pouco, então a União vem
e faz caridade. Não Vamos escolher uma fórmula
através da qual se garanta a cada município o
mínimo necessárío para manter aquela estrutura
que a ele caberá Tendo ele o mínimo necessário
para manter a estrutura que lhe caberá, uma série
de órgã,os, que existem a nível de Governo federal
para fazer caridade, seriam desnecessários e a
máquina burocrática desapareceria.

Todo mundo sabe - vannos ser sinceros 
que em qualquer obra que se faça, um prédio,
por exemplo, se é particular, gasta-se 1; se e da
prefeitura, gasta··se 1,5; se é do Estado, já se gasta
5; se é da União, dependendo da obra gasta-se
10 ou 20. Isso é uma realidade, uma constatação,
porque o prefeíto está ali, passa todo dia na frente
da obra; já o Governador, como são duzentos
e tantos municípios do seu estado, não podefazer
uma fiscalizaçãc) igual; já'o PresIdente da Repú-

blica, como são quatro mil e tantos os municípios,
não faz fiscalização nenhuma.

Por que se criam esses órgãos federais, todos
de assistência e de colaboração, esses fundos
e essas verbas, destinadas ao Estado e ao muni
cípio? É porque eles têm insuficiência. Mas, por
que essa insuficiência? Para que essa caridade,
para que essa dependência política de vir aqui
e pedir pelo amor de Deus? Se ainda funcionasse!
Mas não funciona. Se ainda ela fosse justa! Mas
não é justa. Um governador, porque é mais com
petente, ou mais audaz, ou porque tem mais pres
tígio; um prefeito, porque tem mais competência,
ou mais arrojo, ou consegue ser mais simpático,
ou, às vezes - pelo menos na velha República
era assim - porque traz mais presentes para "A",
para "B", ou para "C", leva mais verba lá para
onde ela não é necessária. E outro, que não tem
essa capacidade, não tem essa forma de ser, não
recebe a verba, embora ela lhe seja necessária.

Não pode ser feito assim. Temos de decidir
o que cabe a um, segundo as necessidades que
sabemos que são existenciais, claro, a começar
pela alimentação, a continuarpelo transporte, pela
educação, pela saúde, pela moradia, pelas condi
ções existenciais do cidadão.

Sou muito sincero. É claro que resolver isso
não é fácil. Mas me atrevo a dizer, e está sendo
gravado, que, em primeiro lugar, devemos fazer
só uma reforma tril>utária. Mas não será por ai,
se não houver,juntamente com esta, uma reforma
administrativa. Esta Constituinte não pode fazer
uma reforma administrativa e deixar que as coisas
continuem na situação em que se encontram,
que continue esse regime híbrido no qual nin
guém é responsável por nada.

Há fome no Brasil. Quem é o responsável? Falta
escola. Quem é o responsável? As estradas estão
mal Quem é o responsável? O Município de Porto
Alegre, por exemplo, é responsável por uma par
cela do setor da saúde. Quem é o responsável
se a saúde pública funcioÓa mal? É a prefeitura,
porque ela tem o pronto-socorro, tem órgãos de
saúde? Mas por que a prefeitura se o Governo
do Estado tem a Secretaria, tem postos de saúde,
tem uma série de órgãos que tratam da saúde?
Mas por que o Estado, se a União tem hospitais,
tem a Previdência Social, tem uma série de órgãos
que tratam da saúde? Então, ninguém é respon
sável. Ninguém sendo responsável, a coisa vai
mal, não pode ser cobrada.

Se houver essa responsabilização, se cada setor
ficar encaJtlegado da sua parte, em primeiro lugar
cada um terá co-responsabiliclade, terá de corres
pontIer à vantagem que se oferece, ao díreito que
se dá, à obrigação que tem. Então, se a educação
é obrigação do município, cobra-se do município.
Há co-responsabilidade. Em segundo lugar, se
em vez de o Estado, a União e o município serem
responsáveis por tudo, cada um tiver o seu setor,
cada um cuidará da sua parte, quer dizer, traba
lhará, atuará numa determinada área, pela qual
lutará, a qual defenderá. O único problema é que,
na verdade - e isso terá de ser executado com
o tempo - o número de órgãos a serem extintos
será algo fantástico, o número de funcionários
que terão de ser readaptados também será alto
fantástico. Masnão tenho dúvida de que o gaSto
com a máquina pública se reduzirá a mais da

.~e. E o que é mais importante, o rendimento
se multiplicaria por tl!s ou por quatro.

Gostaria de falar mais, todavia a sintese não
é o meu forte. Já esgotei os quinze minutos e
quero ficar dentro da regulamentação da SU!>Co
missão. Agradeço a V. Ex-" Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Na lista dos inscritos está o Constituinte Hilário
Braun, a quem dou a palavra.

O SR. CONSTITGlNTE HILÁRIO BRAUN- Sr.
Governador, a nossa Subcomissão está receben
do propostas de criação de quatro novos Estados:
o Estado do Maranhão do Sul, desmembrado do
Estado do Maranhão; o Estado de Tapajós, des
membrado do Estado do Pará; o Estado do To
cantins - uma luta muito antiga - desmem
brado do Estado de Goiás; e o Estado de Santa
Cruz, desmembrado do Estado da Bahia. Pergun
taria a V. Ex- a sua opinião sobre este assunto,
conhecendo, como conhece, a realidade brasi
leira,

Considerando que ao longo de várias décadas
não se fez uma redistribuição geográfica do nosso
País, apoiaria V. Ex- esses desmembramentos?
Entende que é boa para a economia nacional
essa nova divisão geográfica que está sendo pro
posta?

O SR. PEDRO SIMON- Não tenho nenhuma
dúvida em reconhecer que a questão tem dois
ângulos. Primeiro, tem que se verificar os casos
em que há atrito local - e isto deve ser adminis
trado. Em segundo lugar, uma maior divisão do
País é altamente positiva, sempre. No novo Esta
do, principalmente agora, no regime democrático,
a coisa deve ser feita com o cuidado necessário
e não como aconteceu no passado, quando que
se criou um novo Estado, se nomeou um gover
nador interventor e se deu a ele o direito de fazer
a nomeação de todos os funcionários do Tribunal
de Contas, de todos os desembargadores, e de
fazer a arrecadação. Realmente, quando se come
ça mal fica difícil endireitar depois.

Temos um exemplo clássico, que é o Mato
Grosso do Sul e o Mato Grosso. Os dois Estados
estão muito satisfeitos e contentes. O Mato Grosso
do Sul continua com o seu desenvolvimento ex
traordinário e o Mato Grosso está vivendo uma
época que ele nã~ imaginava viver.

Acho que num país do tamanho do Brasil, um
divisão territorial racional é altamente positiva, fa
vorável. Não há dúvida alguma, por exemplo, com
relação ao Tocantins, que aquela população quer
se emancipar, embora seja uma região conside
rada um pouco pobre o que ocorre é que a criação
de um Estado, hoje, exige, por parte do govemo
federal, uma aplicação de verbas realmente consi
derável. E a União pelas dificuldades que enfrenta,
acha que esta questão não é fácil de ser solucio
nada. Mas, no momento em que a Constituinte
se instala, acho que, como regra, deve-se facilitar,'
ao máximo, a criação de novos Estados. Desde
que não cause uma guerra interestadual, sou t0
talmente favorável a ela. Seria bom que, ao inv~s

de termos vinte e três, tivéssemos um número
bem superior de Estados. Vejam os Estados Uni
dos o número de estados que têm. É claro, é
uma potência econômica infinitamente maior que
a nossa. Mas a grande verdade é que o desenvol
mento passa pela criação de um maior número
de estados. Sou favorável. (palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Dou a palavra ao ilustre Constituinte NaborJúnior.

O SR.CONSTIT{fiNTE NABOR JÚNIOR - Sr.
Governador Pedro Símon, sei das dificuldades
que V.Ex' está enfrentando nesse início de admi
nistração à frentre do govemo do Rio Grande do
Sul. São problemas oriundos de administrações
anteriores que estão sendo herdados por V. Ex'
e que, como resultado, têm provocado uma série
de greves de funcionários de vários setores.

Creio que o fulcro de toda essa questão, como
disse V. Ex' durante a brilhante exposição que
acaba de fazer à nossa Subcomissão, é exata
mente a falta de autonomia dos Estados e dos
municípios brasileiros. O principio federativo não
existe mais neste Pais. Enquanto a União arrecada
dezesseis impostos, os Estados arrecadam quatro
e os munidpios dois, sendo que as obrigações
dos Estados e municípios, hoje, dentro da conjun
tura que o Pais atravessa, são muito maiores do
que as da União.

Assim, quero, em primeiro lugar, congratular
me com V. Ex' pela brilhante exposição que fez
nesta Subcomissão, defendendo uma tese que
não é sua, mas de toda a classe política brasileira,
ou seja, o estabelcimento do princípio federativo
e da autonomia dos Estados e munidpios, a des
centralização da administração e das decisões.

Porque isso que V. Ex' disse eu, como Gover
nador do Acre durante três anos e dois meses,
também vivi.Os Estados vivem de pires na mão,
mendigando recursos da União, porque a sua re
ceita não dá para saldar os compromissos e as
obrigações com o funcionalismo, com a saúde,
com a educação, com o transporte, com o sanea
mento e também para ajudar os munícípíos, Ne
nhum municipio do meu Estado tem hoje condi
ções sequer de pagar a folha do seu pessoal,
de seus funcionários. Então, a demanda de solici
tação de ajuda dos prefeitos aos govemadores
é constante, e também do governador ao Presi
dente da República.

V.Ex' colocou a questão muito bem aqui quan
do disse que os governadores vivem permanen
temente em demanda da capital federal à guisa
de conseguir recursos para o desenvolvimento
do seu Estado, para custear os projetos que visam
a promover o desenvolvimento econômico-social
dos Estados. Quero dizer a V.Ex', para testemu
nhar essa afirmação que fez aqui, que dos três
anos e dois meses da minha administração estive
fora precisamente um ano, visando a obter recur
sos para o meu Estado. E nunca tive o necessário
acolhimento, porque era de um partido que fazia
oposição ao governo então vigente em nosso País.

De modo que quero, neste instante, extemar
aqui o meu reconhecimento a V. Ex' pela tese
que levanta em nossa Subcomissão. Creio que,
embora não seja atribuição especifica da Comis
são da Organização dos Estados, a solução de
todas essas dificuldades que Estados e munid
pios estão enfrentando no momento passa pela
reforma administrativa e por uma reforma tribu
tária. A União não pode continuar arrecadando
80% de toda a receita tributária nacional e repas
sando aos Estados e munidpios apenas trinta
e pouco por cento, ficando com sessenta e tantos
por cento. E a reforma administrativa é para aca
bar com essa parafernália de órgãos que ai estão,
trazendo despesas para a Nação.

Discordo, inclusive, da criação de dezenas de
ministérios. Issodemonstra bem o estado de sub
desenvolvimento do nosso País. Quanto mais
atrasado o País, mais órgãos tem. E o Brasil retrata
bem esta reaHdade: tem trinta ministérios e milha
res de órgãos que se superpóem, que conflitam,
inclusive, com orgãos estaduais e municipais.

V.Ex' frisou muito bem aqui o aspecto da saú
de. Temos o Ministério da Saúde que cuida tam
bém da saúde com campanhas de erradicação
da malária, da tuberculose, da lepra etc. Os Esta
dos também têm órgãos que operam nesta área,
assim como munidpios. Há uma superposição
de tarefas, desperdício de recursos e creio que
chegou o momento de atentarmos para esta reali
dade e dotar este Pais de uma Constituição que
reflita as necessidades da população brasilera e
restabeleça o princípio federativo.

Era esta a minha intervenção. Ao final, congra
tuIo-me com V.Ex' pela oportuna e brilhante ex
posição que acaba de fazer para nossa Subco
missão. (Palmas.)

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço ao nobre
Constituinte, Deputado, Govemador e Senador
Nabor Júnior a exposição. S. Ex', que tem uma
longa folha de serviços prestados ao nosso País,
referiu-se ao meu Estado, que tem cento e qua
renta mil funcionários da administração direta e
um número incontável de servidores da adminis
tração indireta. Administração indireta são as esta
tais que se regem pela lei federal. Quatro dias
antes de eu assumir, os servidores dessas estatais
fizeram um dissídio perante a Justiça do Trabalho
e ganharam estabilidade pelo prazo de um ano.
Na administração direta, a legislação determina
- e eles exigem - que a vinculação seja com
o salário mínimo ou com os índices estabelecidos
pelo governo federal. O que eu quero é muito
singelo, é que a legislação seja estabelecida pela
arrecadação, que a arrecadação seja vinculada
ao aumento dos funcionários. Eles acham isso
um absurdo. E a União não tem apenas dezesseis
tributos. Tem ainda o imposto compulsório, que
começa a cobrar, por uma série de itens, para
não dar resposta, não dar devolução aos Estados
e aos munidpios. Existe uma série de fórmulas
que a Qnião inventa para não dar a devolução
dos tributos aos Estados e aos rnunícípíos, V.Ex'
colocou muito bem, o assunto, na minha opinião,
quando argumenta que essa superposição de ór
gãos é anárquica. Acho que ela é feita exatamente
para não funcionar. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Dou a palavra ao Constituinte Valmir Campelo,
ilustre Vice-Presidente desta Subcomissão.

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Govemador,
as idéias de V.Ex' realmente coincidem, e muito,
com o que a nossa Subcomissão está tratando
no momento e com o que estamos discutindo.

A Assembléia Nacional Constituinte representa
também, acho eu, uma das únicas esperanças
para o povo brasileiro. Quando vivemos momen
tos difíceis, quando os ricos cada vez ficam mais
ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres,
existe uma preocupação do povo brasileiro no
sentido de que nós, que o representamos, venha
mos a encontrar as soluções que tanto almejam
e a que tanto aspiram.

Também concordo com V.Ex' quando diz que
são imprecindíveis duas reformas: a administra-,

tiva e a tributária. Também comungo dessa idéia.
A descentralização deve ser uma tônica no nosso
processo democrático, cada vez mais. Apenas
uma coisa me preocupa: também precisamos
mudar o Congresso Nacional, que foi renovado
em quase 70%; precisamos mudar o conceito
deturpado, desgastado da imagem do político
brasileiro. E esta é uma preocupação de todos
nós.

Então, Sr. Governador, a única preocupação
minha diz respeito à má aplicação dos recursos
da coisa pública. Pensamos sobre isto e ficamos
preocupados. Quando será feita a reforma tribu
tária, para fazermos a descentralização, não só
administrativa mas financeira, para os estados e
principalmente para os munícípíos, e que meca
nismos poderíamos aplicar para aqueles que não
cumprem a lei, para aqueles maus aplicadores
e maus cuidadores das unidades orçamentárias,
principalmente do Munidpio?

Estarei apresentarido agora, na pr6xima sexta·
feita, uma proposição sugerindo inclusive li cria
ção de uma Comissão de Ética no Congresso
Nacional para apurar as responsabilidades, príncí
palmente a responsabilidade civildos encarrega
dos das unidades orçamentárias do nosso Pais.
Mas talvez, sobre isso, V. Ex' nos pudesse trazer
uma luz maior. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON - Acho muito impor
tante a idéia apresentada pelo ilustre Vice-Pre
sidente. E o Constituinte ValmirCampelo tem ra
zão. Essa interrogação muita gente faz:"Mas, pára
lá! Vamos dar dinheiro demais ao Prefeito, ao
Município lá do interior; ele não tem capacidade,
ele não tem competência." Em primeiro lugar,
a forma anárquica de distribuição, o problema
da coisa não estar definida, traz como conseqüên
cia a forma anárquica da execução. O fato de
o Prefeito vir aqui e saircom um cheque no bolso,
conforme aUXJ1io que ganha ou não ganha, e que
termina ninguém sabendo o que é e o que não
é, e termina na forma anárquica de execução...
Daqui a pouco, ele pega aquele cheque, já tem
o cheque dele, termina misturando o dele com
o outro. Mas se a arrecadação é feita de forma
organizada, se a arrecadação já earrecadação e
execução, é infinitamente mais fácil a fiscalização,
porque é uma prestação de contas SÓ, urna orga
nização só. Mas vem o Prefeito a Brasília, chega
numa determinada repartição e já sai com o che
que. Bota o cheque no bolso. Chegando lá, como
vai ser feita a execução? Como é feita a fiscaliza
ção? Esse é o primeiro aspecto que quero sa
lientar.

O segundo aspecto que quero salientar: acho
que não há dúvida de que há Prefeito que gasta
mal, que executa mal, e a imprensa, às vezes,
publica, inclusive, a forma absurda como isso é
aplicado. Mas isso não quer dizer que a aplicação
em Brasília é muito bem feita. Temos os grandes
escândalos, os grandes absurdos e as grandes
bandalheiras, e estão ai Os "delfins" da vida que
mostraram o que aconteceu. Mas a fórmula de
começar a fazer isso em primeiro lugar, na minha
opinião é mesmo que pai e filho. Não adianta
eu querer educar meu fílho dizendo a ele: "tu
não deves beber, meu filho, a bebida faz mal",
e eu chegar bêbado em casa. Não adianta eu
dizer ao meu fIlho:"Meu filho,tens que ter educa
ção", se eu dou coice para tudo que é lado. As
palavras comovem, mas os exemplos arrasam.
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A nivel de País é a mesma coisa. Não adianta
os ceras abrirem o jornal, verem os escândalos
e eles não serem apurados, verem os colarinhos
brancos e eles serem punidos, verem as banda
lheiras e elas não serem apuradas, e querer dizer
que no Municíplio deve ser bem feito.

Acho ótima li sua tese sobre a Comissão de
Ética, mas o que deve ser feito neste País não
é só a nível de Município. O que deve parar de
existir neste País é a denúncia de escândalo e
nada acontecer. É a manchete, é a criação da
Comissão de Inquérito, é a denúncia, e daqui a
pouco cai no esquecimento porque vem outra
maior e o faz c:om que aquilo não aconteça. E
eu não vejo, neste País, ninguém ir para a cadeia
porque roubou. Aliás, só vai o que rouba pouco.
Prefeítozínho termina indo para a cadeia. Mas,
quem rouba grande, não. Você olha a Europa
ou os Estados Unidos, o maior crime que há lá,
por exemplo, é fraude a Imposto de Renda. V.
EX" se lembram: ministro de Estado amanheceu
na cadeia; uma grande artista, Sophia Lerem,
quando estava no auge do seu prestígio, foi parar
na cadeia porque fraudou o Imposto de Renda.
E lá ocorre o seguinte, até porque lá pelo menos
existe uma democracia melhor aqui não sei se
não daria maior base ainda para certos abusos
- feita a denúncia, o acusado vai para a cadeia.
Para sersolto pé19a o que deve ao estado e discute
o assunto depois. Se ganha a questão, tem o
retorne•. Aqui não se paga, ninguém vai para a
cadeia, entra o processo na justiça, demora dez
anos e não acontece nada. Então, quando se fala
que o prefeito !~asta mal, eu até concordo. Mas,
num país onde todo mundo gasta mal, onde o
ilícito é permanente, onde punir o ilícito é algo
que nunca existiu,não podemos querer começar
pelo prefeito.Acho que o exemplo tem de come
çar aqui em cima. Deve começar por quem é
mais imposrtante, para depois, ir lá para baixo.
Porque se o grande for punido, o pequeno pode
preocupar-se e não seguir o seu exemplo. Mas
quando o pequeno vê os grandes escândalos
acontecerem e nenhuma punição ocorrer, quan
do vê as grandes bandalheiras que aconteceram
ao lonqo desses vinte anos e nada acontecer con
tra os responsáveis, não se vai querer punir o
Prefeito. Então, concordo com V. EX'Fecho com
V. EX' Só acho que isso é muito importante e
que a Constituinte deve tocar também nessa
questão. Pararnírn, o maior delitoque um cidadão
pode praticar É! um crime contra o patrimônio
público. E aí deve ser aplicada a cadeia, e deve
ser o ato mais violento. E até, de certa forma,
eu, qUE! sou advogado criminalista,e passei a vida
inteira dizendo; in dublo pro reu, nesses casos,
se o 111 dublo fosse a favor do País, para ser
discutido depois, não o veria com muita antipatia.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Com <I palavra o nobre Constituinte Carlos'Car
dinal.

O SR CONSmUINTE CARLOS CARDINAL
Srs. Constituintes, em primeiro lugar, como gaú
cho, devo registrar a minha enorme satisfação
em ter a honra de receber nesta Subcomissão
o Governador do meu Estado, que, sem dúvida
algum a, traz um prestígio muito grande - e por
que não dizer?·- um enorme icentivoaos nossos
trabalhos.

Prestei muita atenção ao depoimento de V.EX'
Aliás,seu posic:ionamentoj~ é conhecido. Fiquei

preocupado, Sr. Governador, porque a reforma ICM e o mesmo IPI por um produto que é absolu
tributária e a reforma administrativa sem dúvida tamente indispensável. Vejamo meu Estado, emi
alguma encontram defensores nesta Assembléia nentemente agropastoril e, que, de certa forma,
Constituinte. Parece, à primeira vista, que pio no passado, foi considerado o celeiro do Brasil.
questões pacíficas, que essas duas reformas me- Hoje, 80% dos hortifrutigranjeiros que lá consu
recerão aprovação e serão consagradas na nova mimos vêm de São Paulo. Por mais que eu tente
Constituição Nacional.'Embora reforçando meu - estamos estudando um plano de recuperação
otimismo, expresso, também, uma dúvida, por- do Rio Grande do Sul - a força e a pujança
que elas refletem um processo de democratização de São Paulo é de tal ordem que colocam em
das decisões que, no meu entendimento, irá ma- PortoAlegre,apesar do transporte, o produto bem
goar algumas oligarquias estabelecidas no País mais barato do que o cidadão que está em volta
há muito tempo. Espero que as reformas citadas de Porto Alegre pode colocá-lo.
por V. Ex"sejam realmente transcritas na Cons- Isto faz com que reconheçamos que é aquela
tituição. mesma história: o Presidente da República pode

Parece-me Sr. Governador, que está faltando ser gaúcho ou maranhense, mas o Ministro da
algo. Alguma coisa me preocupa e me angustia Fazenda sempre será de São Paulo.Tem-se cons
e me leva a fazer uma pergunta a V. Ex" Antes, tatado isso, ao longo da história do País, é uma
porém, quero fazer uma colocação. Nas vésperas realidade da qual dificilmentepodemos fugir.Não
do descobrimento do Brasil,os portugueses per- sou anti-São Paulo.
corriam, especialmente, o Mediterrâneo e iam pa- Acho muito bom que tenhamos um Estado
ra as chamadas lndias buscar mercadorias, pro- como São Paulo. Tenho é inveja, porque o Rio
dutos. Mas, no meio do caminho; havia Veneza Grande do Sul e outros Estado não são iguais.
e Turim. Na medida em que o tempo foi passan- O Governo tem obrigação de resolver esta situa
do, estas duas cidades transformaram-se em ção, Não digo que ele corte as amarras de São
grandes centros comerciais e passaram a barga- Paulo para que ele não cresça, mas que evite
nhar todo o lucro daqueles navegadores. Tanto que o desenvoMmento ocorra dessa forma, avan
é verdade que os portugueses, na procura de um çando cada vezmais e o resto ficando numa situa
novo caminho, que não fizesse mais com que ção cada vez mais difícil, o que não é bom nem
seus lucros ficassem nas cidades italianas, busca- para São Paulo. É uma situação que deve ser
ram uma nova reta para as Índias e acabaram analisada.
descobrindo o Brasil. Não é fácil. A reforma financeira e a tributária,

Sem qualquer ressentimento, acredito que a se os Srs, Congressistas e os Srs. Constituintes
reforma tributária e a reforma administrativa no não tiverem muita competência, não será fácil
Brasildevem ser complementadas por uma refor- fazer. O perigo que vejo e o medo que tenho
ma financeira. Não podemos esconder que, ape- é de daqui a pouco se começar a debater Estado
sal' dessa convivência tão fraterna entre todas as contra Estado. E, nesse debate, a União acaba
Unidades da Federação, São Paulo, hoje, decide fazendo o que quer e os grandes terminam im
tudo. Nós, quando vendemos soja no RioGrande pondo a sua vontade. Deve haver muita compe
do Sul, dependemos da decisão de São Paulo, tência para sabermos que a reforma financeira
quando vendemos arroz, dependemos de São e a reforma tributária não devem ser aquela que
Paulo; quando vendemos o boi, dependemos o Rio Grande do Sul quer, ou que o Acre quer,
também de São Paulo. Enfim, todas as decisões ou que algum outro Estado quer, mas aquela
são tomadas em 8&0 Paulo. mais equânime, para que o desenvolvimento se

Pergunto a V.Ex" se, além da reforma tributária alastre por todo o País e não fique apenas em
e administrativa, o País, para este novo momento determinada região.
que estamos prevendo, não precisa, também, de No RioGrande do Sul- e V. Ex" sabe _ temos
uma reforma financeira. de fazerum esforço muito grande, porque os nos-

O SR. PEDRO SIMON- Meu ilustre conter- sos irmãos do Nordeste, quando olham para bai-
râneo e Constituinte, é claro que sim. Só não xo, dizem: têm que olhar para o Nordeste; ou
abordei este assunto antes porque meu tempo quando nossos irmãos do Norte olham para baixo
não permitiu e, em segundo lugar, de certa forma, dizem: têm que olhar para o Norte, chega de Sul.
porque achei que estaria saindo um pouco do Não digo isso com a intenção de nos colocar
contexto da Subcomissão. Mas não há dúvida do lado de São Paulo, porque, na verdade, nós,
de que a reforma financeira é indispensável. Vive- do Rio Grande do Sul, estamos quase iguais ao
mos uma dura realidade e se não nos preocu- Nordeste e ao Norte no que tange à nossa realida-
parmos em levar adiante essa questão vamos ter de. Estou inteiramente de acordo em que essa
um contexto cada vez mais dificil. A questão tem reforma financeira deva ser uma realidade, e que
dois ângulos: primeiro, temos Estados ricos que o Nordeste deva receber mais, vindo o Norte logo
ficaín cada vez mais ricos, temos Estados pobres atrás, o Centro-Oeste depois e o extremo Sul ain-
que continuam pobres, e temos Estados,- como' --da depois, e que o Centro, que tem desenvol
o Rio Grande do Sul, que já foram remediados - vimento-bem maior, deva dar sua colaboração.
e estão ficando pobres; segundo, temos, dentro Não queremos que o Sul pare de crescer, de
de cada Estado, duas realidades: cidadãos que se desenvolver, de avançar. Não-queremos isso.
ficam cada vez mais ricos - e isto acontece mes- Masele pode crescer, pode desenvolver-se e pode
mo no Estado de São Paulo - e cidadãos que prosperar com menos presença de força do Go-
ficam cada vez mais pobres. Por isso, acho que vemo Federal, do que outros Estados que preci
a reforma financeira, sob esses dois ângulos, é sam dessa força. É claro que essa força que defen-
absolutamente necessária. do que o Estado deve dar ao Nordeste, por exem-

Quando falamos em reforma tributária, certas pio, não deve ser aquela que ao longo do tempo
coisas parecem-me absurdo. Por exemplo, tanto tem sido dada, na forma de carid~de, construin
o milionário como o miserável paga o mesmo do-se açudes para os grandes, abnndo-se frentes
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de trabalho, dando-se dinheiro ao fazendeiro para
sua realização. Não se deve dar o peixe, mas sim
ensinar a pescar. Devem-se fazeras grandes obras
sociais, para que o cidadão possa ter como viver
com dignidade. Sou inteiramente favorávelà tese
do meu ilustre conterrâneo. Acho que ela é abso
lutamente certa.

como os Constituintes Carlos Cardinal e Hilário outras pessoas, que fariam outras favelas,à procu
Braun, que nos deram a honra de acompanhar- ra de outras casas. Concordo com V. Ex- Acho
nos até o Estado do Maranhão, fazendo parte que a construção da casa popular, a nívelde muti
da Subcomissão da Organização do Estado, onde rão, para fJXação do homem no interior, é muito
realizamos uma sessão na Câmara de Vereadores mais positiva, mais concreta e fica mais barata
de Imperatriz, futura capital do Estado do Mara- para o Estado. Esse cidadão que vem para a fave
nhão do Sul. Gostaria de saber de V. Ex' - repito la,que vem para a cidade cria tantas necessidades
- se sua opinião se estende aos demais rnern- e exigências a nívelde infra-estrutura que melhor

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rogrigues) - bros de sua bancada. é que permaneça no interior. Infelizmente,quase
Tem a palavra o ilustre Constituinte Davi Alves Muitoobrigado. nada existe em termos de extensão do crédito
Silva. O SR. PEDRO SlMON_ Respondendo a se- à construção de habitação para o homem do inte-

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA - gunda pergunta e depois a primeira. rior. O que há é exatamente o contrário. Desde
Sr. Presidente, nobre companheiro Constituinte Meu amigo Davi Alves Silva, existem díversos o momento em que a televisão chegou no interior,
Chagas Rodrigues, Sr. Govemador Pedro Simon, tipos de govemadores e de bancadas. Não posso mesmo que seja na bodega da esquina - e, às
quero dizer a V.Ex-que sua exposição deixa uma dizer a V. Ex" que o que digo aqui é o que minha vezes, o homem do interior passa até fome para
frente muito larga para que possamos, ao sair bancada vai fazer.Defendo com muita convicção comprar uma televisão-, ele vê apenas as luzes
desta reunião, usar as metas aqui colocadas por a tese de que o govemador de Estado não deve e as vantagens da grande cidade. Ele não vê,
V. Ex-na conclusão de nossos trabalhos. querer determinar o que sua bancada deve fazer. porque não aparece, a fome, a miséria e o fracasso

O que mais me chamou a atenção, Sr. Gover- Os deputados de minha bancada têm autonomia. das favelas, e termina vindo para a cidade. Quan
nadar, é que todos nós, Constituintes que aqui A bancada do PMDB toma suas decisões nas do vê a perspectiva de ter lá sua casa, ele deslo
estamos, e mesmo muitos dos que aqui não se suas reuniões e, muitas vezes, acredito até que ca-se para a cidade.
encontram, e todos os que vieram participar da a bancada gaúcha pode, independentemente de V. Ex" tem razão. Acho que haveria, indiscuti
Assembléia Nacional Constituinte, como V. Ex" partido, debater e discutir o que achar importante. velmente, muito mais vantagem se o Govemo
e todos os govemadores do País, enfim, todos Atrevo-me a dizer que acredito que a bancada passasse a oferecer ao homem do interior, ao
estão altamente comprometidos com a reforma do PMDB do Rio Grande do Sul e as de todos homem que tem seu pedacinho de terra, a oportu
agrária. Quero a permissão de V. Ex-para fazer os partidos, pelo que sinto, votarão favoravelmen- nidade de ter uma casinha onde ele pudesse viver
uma indagação. V.Ex', que já foi Ministroda Agri- te a essas teses. Mas não posso dizer que a ban- com dignidade. Seria muito mais barato, porque
cultura, que foi um grande parlamentar nesta Ca- cada vai atrás do govemador. Sou capaz de ficar ele mesmo teria condições de fazê-Ia e evitaria
sa, sabe que os grandes centros, fora da realidade sozinho. Inclusive,algumas vezes até tenho ficado o êxodo exagerado que constatamos. Em Porto
nacional, esperam que a Constiutição solucione, sozinho nas minhas posições, nem a bancada Alegre, por exemplo, poderíamos ter um cinturão
ao ser promulgada, os problemas existentes em do meu partido pode acompanhar-me, o que verde, como tem a grande Paris, que produz prati
todo o País. Gostaria de saber de V. Ex' se a acho absolutamente normal. Aquihá diversos dís- camente todo o leitede que necessita. No entanto,
construção da casa popular no meio rural não cípulos. Tem aquele govemador para o qual pres- Porto Ale,gre não produz 20% do leite de que
seria uma das metas a serem adotadas pelos no- tígio político significa ele falar e seu Estado ir precisa. E absolutamente correta a informação
vos Govemadores e asseguradas aqui na Assem- atrás. Não concordo com isso. Acho que, princi- de V. Ex-
bléia Nacional Constituinte, para que pelo menos palrnente numa Constituinte, cada cidadão, cada O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
em parte se possacumprir a promessada reforma parlamentar tem de ter autonomia, tem de seguir Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Michel
agrária. Esta é uma tese que deixo para que V. sua consciência. Temer.
Ex- faça a sua colocação. Ma I -, sta .s com re açao a propo que mencionou O SR. CONSTITTI'NTE MICHEL TEMER_ Sr.

V. Ex' ouviu e procurou responder com muita V. Ex', pelo espírito do homem do Rio Grande UI

clareza, dentro de seu conhecimento em termos do Sul, a bancada do Estado votará de maneira Presidente, Sr. Relator, Sr. Presidente do Colégio
nacionais, ao ilustre Constituinte Hilário Braun muito positiva,diriaquase de forma integral,todas Nacional de Procuradores Gerais,Sr. Govemador,
quando levantou a questão da divisão territorial. as bancadas. Faço esta afirmação sem qualquer não tenho a honra de integrar esta Subcomissão.
Disse V. Ex- que o Brasil precisa realmente ser autorização para tal, mas baseando-me na ídole A minha intenção não era usar da palavra, neste
mais dividido em mais unidades, a fim de ser do rio-grandense-do-sul: acho que a votação será momento. Maso faço, entretanto, Sr. Govemador,
melhor administrada a coisa pública. Gostaria de absolutamente favorávelà matéria. estimulado e incentivado pelo ardor com que V.
saber se a bancada de V. Ex', a do Estado do Quanto à primeira pergunta, acho que a tese Ex' pregou o retomo a um sistema federativomais
Rio Grande do Sul, recebe orientação no sentido de V. Ex' é absolutamente correta, mas está-se puro, a autonomia dos Estados e a elevação da
de se fazer realizar o sonho de milhares de brasi- fazendo absolutamente o contrário. autonomia dos municípios.
leiros que querem ver o País divididoem unidades Tenho dito isto muitas vezes, que quanto à re- Neste particular, Sr. Govemador, temos hoje
menores para ser melhor administrado. Se esta forma agrária, sempre acreditei nela, desde quan- um sistema constitucional que entrega, como V.
é uma realidade, tem de ser incluída agora no do era Ministro da Agricultura. Divide-se em eta- Ex" salientou, a maior parte dos recursos tributá
texto da nova Carta magna a ser elaborada pela pas: uma, quando ainda está no Ministério da rios à União, uma menor parte aos municípios
Assembléia Nacional Constituinte. Reforma Agrária,que é a escolha da terra, a esco- e um mínimo aos Estados. E o que V. Ex- propõe

Gostaria também de saber se V. Ex", atendendo lha do agricultor e o assentamento do agricultor é que, de alguma maneira, invertamos essa pirâ-
a um apelo do Constituinte Davi Alves Silva, da na terra. Esta é apenas a primeira etapa. A segun- míde, para que ~a boa sOT?a - e s?bre isso,
bancada do Maranhão, recomendaria à sua ban- da etapa é que se ponha em prática a primeira. Sr. G?vemador, e que gostaria de OUVI-lo -:-, ~u
cada dar apoio à Comissão da Organização dos Aqui a presença do Ministério da Agricultura é a maior soma de r~cl:!r.sos fique parao-murucipio-:
Estado~ .na criação dos Estado~ que ~I~ julg~ importante. Deixei mo!ltadaJoda uma-estrutura, - e-~e.o -que'puder ser feito pelo ~unicípio não
necessanos ~~ra que ? Fed~ra_çao ~rasile!@..s~Ja....-0nde- c1aVa-=5ifj5i1Oridade ao Ministério da Agri- seja feito pelo Estad? n~m pela Uniao. Que outr~
m~~~r-ªº11linislracIa,iIlcluslVé ~e~~culando da cultura no trato dos problemas da reforma agrária. soma de serviços seja feita pejo Esta.~o, e ex~USl-
(frilao os grandes centros de atríbuíções, Infelizmente, as coisas não são tão fáceis como vamente pelo Estado. E que a Umao funcione,

V. Ex' fez larga explanação sobre educação, parecem. por assim dizer,como coordenadora dos selViços
saúde, construção de estradas e tantos outros govemativos intemos, como coordenadora das
problemas que precisam ser trazidas à Casa, pois Quanto à construção de casas, o Govemo ado- relações intemacionais. Isso, sem dúvida alguma,
estão aí centenas, milhares de questões abertas tou, ao longo do tempo, o contrário do que se ficaria para a União.
aguardando uma solução, aguardando que uma propôs: a construção em massa de casas nas Mas penso, Sr. Govemador, que, para fazer isso
voz se levante em favor do povo. grandes cidades. Tenho dito que, se por um rníla- - e V. Ex' salientou também este aspecto -

Gostaria que V. Ex" nos dissesse qual a posição gre, o Govemo resolvesse construir tantas casas é preciso fazer a reforma administrativa. Antes
de sua bancada, apesar de já conhecer o pensa- quantas fossem necessárias, em determinado 10- da distribuição das competências tributárias é pre-
mento de alguns Constituintes do seu Estado, cal, sem dúvida alguma, imediatamente viriam ciso fazera distribuição das competências tributá-
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rias, é preciso fazer a distribuição das compe
tências de seIIVÍÇOS. Então, verifica-sea dificuldade
que temos lido nas Subcomissões. Pertenço à
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público, qUE: decidirá sobre a distribuição das
competências dos Estados. E sei que teremos
dificuldadede concatenação com a Subcomissão
que trata das competências tributárias e do siste
ma financeiro. É preciso, portanto, harmonizar
o trabalho das Subcomissões.

Pergunto, portanto, a V. Ex", Sr. Governador,
se o' trabalho das nossas Subcomissões - estou
dando esta como exemplo - não deveria depois
íntegrar-se com o trabalho das demais, sem que
fossem dissolvidas,para que as competências tri
butárías distribuídas se casem com as compe
tências de serviços,Entregamos os serviços para,
depois, saber quais são os recursos, ou, então,
entregamos os recursos estabelecendo-se quais
serviços poder-se-ão executar.

Minha Intervenção foi rápida, Sr. Governador,
e também no sentido de homenagear V. Ex" pelo
ardor com que defendeu a Federação, tão despre
zada nos últimos tempos.

o SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex",
ilustre Constituinte. Não há dúvida de que V. Ex"
levanta uma questão muito delicada. E me atrevo,
já que não fui eu quem colocou a questão, mas
o nobre colega, a avançar, dizendo que não é
fáciltransformar em realidade os nossos sonhos.
E é exatamente o que S. Ex" coloca aqui. Porque
sãovárias Subcomissões entrecortadas, que es
tão interligadas entre si. Ou se faz uma coorde
nação entre elas, ou não se consegue o objetivo
proposto. E essacostura é muito fácilde ser feita,
fiz a proposta, que não é nova, vem de longo
tempo. Estou apenas identificando-me com um
dos pensamentos. Mas o que constato é que se
não nos dermos conta, daqui a pouco o tempo
passou e vamos terminar fazendo uma Consti
tuição boa, mas não objetiva.

Sou daqueles que defendem a tese de que o
Bresíl tem o seu destino ligado a esta Casa. Claro
que não acho que a Constituintevaisalvaro Brasil.
Não vaisalvar o Brasil! Aindaontem alguém citava
parai mim urna série de itens da Constituição de
1946, que sáo muito bons mas que até hoje não
foram regulamentados. No entanto, eram alta
mente positivos.A participação dos empregados
no lucro das empresas, a determinação do salário
mínimo, uma série enorme de itens da Consti
tuiçi30 de 1946 até hoje nunca foram executados.

Mas- repito-anova Constituição não salvará
o Brasil,mas a salvação do Brasilpassa pela nova
Constituição. É claro que ela é o primeiro passo,
é a 'grandeJ(~i, a grande norma que dá a direção
a ser seguida. -

Aj;jOra, o Sr. MichelTemer está absolutamente
correto quando diz que se as diversas Subco
missões não se interligarem,quando forem à Co
rníssêo Geral, não terão qualquer ligação umas
com as outras. E vai depender, lá pelas tantas,
de um ou dois, uma Comissão que não terá aque
le espírito apresentado para a sua consecução
final. Se entre as Subcomissões que estudam a
reforma financelra, a reforma tríbutéría, a organi
zaÇSIO dos Estados etc, não houver, identidade,
terminará uma pensando a, outra pensando b,
outra pensando c e não se chegará a um denomi-

nador comum. Não é fácil.Falar é fácil,mas trans
formar em realidade não é.

Imaginem V. Ex'"dizer-se que a saúde pública
- apenas para argumentar - compete aos Esta
dos e que não lhe será destinada verba alguma
pela União para esse setor. Seria uma catástrofe.
V. Ex'"serão atropelados pelo pessoal da União,
aqui em Brasília,no sentido de que isso não seja
feito. E é uma coisa realmente difícil de ser feita.
Isso valepara a construção de estradas, para qual
quer seter.

Por outro lado, deve-se fazera costura da Cons
tituição, que não deve ser nem tão larga, que
se transforme em estatuto de tudo, nem tão escas
sa, que se transforme em normas gerais, gené
ricas, que cada um interpreta como quiser. Temos
de adaptar a Constituição à nossa realidade. Al
guns podem dizerque a Constituição dos Estados
Unidos, com uma série limitada de artigos, dura
até hoje. Ou que a Inglaterra, que se guia pelo
uso, pelos costumes, pela tradiçao, pois considera
que tudo isso é maior do que o que está escrito,

.até hoje não tem uma norma constitucional esta
belecendo que não é a Rainha E1izabeth, mas
o Primeiro-Ministro quem governa. Isso foi feito,
através da Constituição, pelo costume. Mas isso
não vale para o Brasil.Se temos dez leis,digamos,
e ninguém as cumpre, imaginem se podemos
legislar assim: "olhe, vai ser assim." É claro que
não. Então, temos de ter uma média, um meio
termo. Que a Constituição não seja um estatuto,
mas também não podemos ter na Constituição
princípios básicos, como querem uns, e, na sua
aplicação, cada um interpreta como bem enten
der. Concordo absolutamente com o ilustre Cons
tituinte quando dizque não é fácil. Se não houver
a interligação das Subcomissões, de um lado,
e a coragem, o arrojo, do outro, vamos ficar falan
do bonito, vamos ficar aqui num belo trabalho,
mas, na prática, não atingiremos o objetivo final.
Não chegam ao seu finaluma reforma financeira
e uma reforma tributária, porque lá pelas tantas
haverá briga entre os Estados, e entre os rnuní
cipios.

Dou um exemplo clássico: nós, do Rio Grande
do Sul, consideramos um absurdo que não possa
mos recolher o ICM sobre o que é exportado.
O que acontece? O Rio Grande do Sul é um
grande exportador de soja, de calçados, de manu
faturados e, do que exporta,não recebe um centa
vo,porque o governo dizque está isento. O Gover
no federal determina urna polítíca de exportação
baseada em isenções fiscais e determina que nós,
no Estado, paguemos essa isenção, e não temos
retomo. Acho que está errado. Honesta e sincera
mente, nós, do Rio Grande do Sul, achamos um
absurdo. Porque o Governo não pode conceder
vantagens com o chapéu alheio, tem que nos
dar uma retribuição pela isenção que oferece.

Masquando vamos pôr isso em prática, os Es
tados que não exportam dirão que a situação está
boa com se encontra, e não deve ser alterada.
Estou deixando apenas como exemplo do conflito
que haverá na hora da decisão. Por exmplo, com
relação ao ICM, ou a qualquer outro imposto a
ser criado, São Paulo achará por bem que o Esta
do que produz deve ficar com a parcela maior,
e o Estado que consome com a menor. E o que
o Estado que consome irá querer? Que o Estado
coosumidor fiquecom grande parte da tributação
e o Estado produtor, com a menor parte. Buscar
esse equilibrio,que deve ter lógica, que na minha

opinião deve favorecer os Estados mais fracos,
mais humildes, exige capacidade, exige grandeza,
e, às vezes, até pode colocar o Constituinte em
situação difícil perante seu Estado. Porque o
Constituinte tem que passar por uma negociação
que também nãopode ser o ideal que queremos,
tem que ser uma média do pensamento em cima
do interesse generalizado do País.

Voltoa repetir que, se V. Ex'"não tiverem com
petência e capacidade na formulação da matéria,
haverá, lá pelas tantas, uma disputa inter-regional,
haverá um debate entre os diversos Estados. E,
na minha opinião, vem a Federação, intervém,
e as coisas ficam como ela quer. Acontecerá o
que aconteceu quando eu era Senador da Repú
blica e se fezaquela mini-reforma tributária:quan
do vimos, estávamos lançando Estado contra Es
tado, estávamos brigando entre nós, até que al
guém disse que estávamos brigando pela miséria,
quando tínhamos de lutar pelo que é grande. Se
não nos dermos conta, isso também acabará
acontecendo na Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a paiavra ao Constituinte Fernando Go
mes.

O SR. CONSTIT(JJNTE FERNANDO GOMES
- llustre Governador Pedro Sirnon, grande Minis
tro que deixou de servir ao País para servir hoje
ao seu Estado; Sr. Presidente desta Subcomissão,
Senador Chagas Rodrigues; companheiros Cons
tituintes; Sr. Relator. O que eu iria perguntar, o
Governador já respondeu. Apenas vou acrescen
tar dois fatos muito importantes, talvez,para resol
ver o problema do País.

O povo brasileiro pensa que a Constituinte vai
resolver os problemas nacionais, como uma vari
nha de condão que bate e o problema está resol
vido, o que, na verdade, não acontecerá. Luto
nesta Subcomissão pela divisão do Estado da
Bahia, pela criação do Es1:I4do de Santa Cruz,devi
do ao abandono de nossa área por parte de todos
os governadores que por lá passaram nesses vinte
e cinco anos de governo arbitrário,que de lá leva
va, por ano, dois bilhões de dólares só em cacau.

Mas, Sr. Governador, se não fizermos uma
Constituição que dê vergonha aos governantes,
que federalizea justiça brasileira, para que os juí
zes não fiquem subordinados aos governadores
de Estado, de nada, adiantará. Porque o mal é
que a justiça brasileira, como disse V. Ex", não
pune, não mete os ladrões de colarinho branco
na cadeia. Ladrão, hoje, é pobre - começa por
aí - porque o rico é corrupto, palavra bonita.
Tivemos vintee um anos de corrupção e ela conti
nua, continua mordomia, e estamos sem meios
de enfrentá-Ia.

Como um Estado como o de V. Ex", devendo
cento e onze bilhões de cruzados, pode resolver
o problema de seu povo.como gatilho salarial
disparando de.dois em dois meses? Como vai-se
pagar o funcionárío público? Como se vaiatender
à educação e à saúde em seu Estado?

Sr. Governador, respondeu muito bem V. Ex"
ao nosso companheiro DaviAlvesSilva que não
deve o parlamentar ficar subordinado ao gover
nador; ele deve ficar subordinado apenas à sua
consciência e ao povo que o elegeu. Mas V. Ex"
pode intervirjunto aos seus companheiros, dialo
gando com eles, para que possamos, juntos, ten
tar não apenas dividir estados, mas, em todos



84 Sexta-feira 19 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NAOONAL CONsm(JJNTE (Suplemento) Junho de 1987

os setores da Constituinte, federalizar a justiça
brasileira. Para mim é um passo crucial a federali
zação da justiça, para que ela puna, realmente,
os corruptos, para que o brasileiro cumpra a lei,
para que o rico pague imposto, porque não paga
- quem paga imposto neste País é o brasileiro
de classe média para baixo. Se não fizermos uma
Constituição com lei dura, justiça pura, não tere
mos uma Constituição. Será mais uma desilusão
para o povo brasileiro, a fome e a miséria vão
continuar. A nós, Constituintes - digo-o porque
já fui prefeito e é difícil ser prefeito num País em
que o município não recebe dinheiro, pede esmo
Iaao Governo Federal e tarnbé"ma outro esmoler,
que é o Governo do Estado - só nos resta pedir
aos governadores, às suas bancadas, porque não
se pode exigir nada, não se pode exigir a união
de todos para que todos os projetos que real
mente sejam de interesse da comunidade sejam
aprovados. É muito importante isso, principal
mente no que se refere à justiça brasileira. Se
não tivermos justiça, não teremos Constituição.

Parabenizo V.Ex"pelas suas colocações. Aper
gunta que eu ia fazer V. Ex" praticamente já res
pondeu, não vou mais fazer. Mas desejo que en
frente sua parada no Rio Grande do Sul, como
a Bahia está enfrentando os desmandos govema
mentais. E pergunto, agora: e os que cometeram
absurdos, os govemos de Estado, vão ficar por
issomesmo? Os prefeitos vão ficar por issomes
mo? Onde está a lei para punir? Onde está a
lei para exigir?Onde está a lei para fazer retomar
aos cofres públicos o dinheiro que levaram? Ou
fazemos uma Constituição com justiça ou não
teremos Constituição. Mas tenho certeza de que
V. Ex' pela meneira como agiu no Ministério da
Agricultura, pelo seu denodo, como homem pú
blico capes-e com vontade de trabalhar que é,
vai resolver os problemas do Rio Grande do Sul,
assim espero. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex"
as referências, caro Constituinte Femando Go
mes, meu velho amigo e companheiro. Quero
colocar sinteticamente as diversas questões. Pri
meiro, voho a repetir, não tenho dúvida alguma
de que, no Rio Grande do Sul, não só a bancada
do PMDBpermita-me o Carlos Cardinal - mas
a do POT, a do POS, a do PFL, a do PT, votarão
favoravelmente porque essa é uma questão que,
no nosso diálogo no RioGrande do Sul, é pacífica.
A<:ho que há uma bancada que vai votar, diria
quase que maciçamente, pela distribuição eqüita
tiva e justa dos Estados, é a bancada do Rio Gran
de do Sul. Não falo nem com a minha, imagine
se vou falar com a do PDT.É capaz até de mudar
o votodela. Mas não tenho dúvida de que a vota
ção será tranqüila nesse sentido.

Abordou V. Ex" uma questão que acho real
mente gravíssima: justiça dura existe para ladrão
de galinha. O cidadão rouba pouco, pega cadeia,
espancamento. Agora, o grosso...Acho que a ar
gumentação de V. Ex" foi muito feliz. Pobre é la
drão, rico é corrupto, enfim, uma sériede adjeti
vação que o cidadão termina não sabendo o que
é pior do que a inexistência de justiça é a justiça
que tarda. Se analisarmos, profundamente, o que
ocorreu durante esses vinte e tantos anos, verifica
remos que o Parlamento não teve liberdade para
legislar, pois durante muito tempo o Govemo le
gislou por decretos-leis que até hoje existem, que

,entram em vigor imediatamente, cabendo ao Le-
I

gislativo apenas aprová-lo ou não, pois não lhe
é permitido sequer emendá-lo, o que acho um
absurdo. Mas isso tem de terminar. Todos nós
sabemos o que sofremos na came. O Poder Judi
ciário não tem, praticamente, condições de existir.

Lembro-me de que, quando estive nos Estados
Unidos e na Europa, uma das coisas que me
emocionava era passar a noite assistindo ao julga
mento de pequenas causas, em que as partes
compareciam, cada uma falava, as testemunhas
eram ouvidas, e o juiz julgava e ia para casa. As
questões relativas,por exemplo, a uma trombada
de automóveis, ou a uma rixa entre duas ou três
pessoas eram julgadas no mesrno instante.

Aqui no Brasil abre-se um processo que se
arrasta anos a fio. Aliás, nem se abre proce~

porque o cidadão sabe que irá perder tempo. .t:.
anárquica essa questão no Brasil.

A grande verdade é que se tem de dar força
à justiça, que precisa ter independência e agilida
de, porque se não for ágil e independente, ela
não terá condições de funcionar e perderá a credi
bilidade. Também na justiça - repito aqui o que
já disse anteriormente - se não se começar lá
em cima, isto é, se não se punirem os grandes,
não se irão punir os médios, e a irresponsabilidade
é a grande conseqüência.

No final do romance "Julgamento em Nurem
berg" - não sei se V. Ex'" leram o livro ou assis
tiram ao filme- terminado o julgamento, o gran
de cientista alemão condenado à morte mani
festou, como última vontade, o desejo de falar
com o Presidente da Suprema Corte americana.
Tendo este atendido ao pedido do cientista, per
guntou-lhe: "Como é que, tendo sido sempre um
cientista, um homem voltado para a ciência, co
meti tudo aquilo que disseram que cometi com
relação à barbárie contra o povojudeu?" O Presi
dente da Suprema Corte respondeu-lhe: "Você
cometeu o primeiro delito ao fechar os olhos
quanto cometeram a primeira violência, aceitan
do-a. O resto é conseqüência".

Acho que a nívelde Brasil,de certa forma, acon
teceu isto ao longo do tempo: a impunidade levou
à irresponsabilidade. O fato de o cidadão saber
que pode fazero que quiser e nada lhe acontecerá,
faz com que as coisas se multipliquem e todos
terminem agindo irresponsavelmente.

Infelizmente,vivemos, há longo tempo, no país
da impunidade, da irresponsebílídede. Todos os
cidadãos fazem isso, porque, lá pelas tantas, al
guém termina dizendo-Ihe: "Você é um trouxa!
Só você não faz isso. Todo mundo enriquece".
Neste País, a origem da riqueza não importa. O
indivíduo pode ser contrabandista, ladrão, pode
cometer falcatruas, roubar dos cofres públicos.
Desde que ele seja rico, bem-sucedido e bem-a
pessoado, ninguém pergunta qual a origem da
sua riqueza, porque é costume ser assim. Ou ini
ciamos um sistema de responsabilidade, onde
o cidadão, cometido o delito é punido, ou não
poderemos, jamais, marchar para um regime em
que haja seriedade, quer na administração da c0Í<
sa pública, quer na particular.

Dolorosamente, no País - reconheço isso com
muito pesar - o Poder Judiciário, ficou atrelado,
como V. Ex" acabou de salientar - e eu fecho
integralmente com V.Ex" - e muitas vezes não
nos damos conta de que a reforma do Poder
Judiciário é até mais necessária do que a do Legis
lativo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao penúltimo debatedor inscri
to, Constituinte Irajá Rodrigues.

O SR. CONSmUlNTE IRAJÁ RODRIGUES 
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Sr. Go
vemador do Rio Grande do Sul - meu Estado
- Pedro Simon, cuja presença honra, sobremo
do, esta Subcomissão e esta Casa, ouvimos, a
partir de determinado momento, as manifesta
ções aqui feitas e sentimos a necessidade de fazer
um alerta.

Segundo ouvi, todos concordam em que há
necessidade de descentralizar as atribuições e,
como conseqüência, também os recursos, ou a
disponibilidade dos recursos para a administração
pública nos três níveis.

Ocorre que descentralizar atribuições e recur
sos corresponde a abrir mão de poder. Todos
nós sabemos disso, e ninguém costuma gostar
de abrir mão de poderes, em especial aquelas
pessoas que, pelo tempo tluído, habituaram-se
a ter nas mãos uma capacidade de decisão que,
muitas vezes, nada tem a ver com sua posição.
Não chegou a essa posição por concurso ou nem
pelo voto popular, mas apenas em função de uma
ascendência conjuntural, política, às vezes, de
subserviência e, na verdade, dá-se a esse cidadão
condições de exercer efetivamente o poder.

Há algum tempo, denunciava à imprensa que
prefeitos de Minas Gerais eram coagidos a pagar
comissões a escritórios especializados, em Brasí
lia, para receberem as verbas dos municípios.
Tendo os Estados dificuldade em receber recur
sos do governo federal - sempre ocorreu isso
- em determinados momentos os governadores
até ficam inibidos de tomar determinadas posi
ções politicas que gostariam de adotar, porque
poderão incorrer nas más graças do homem que
está com a chave do cofre. Quando se sente isso,
aumenta a nossa preocupação.

Há poucos dias, tomamos conhecimento de
que uma proposta de reforma tributária, já feita
aqui em Brasiliaanos altos escalões da República,
começa, na forma de projeto, a receber o apoio
dos Secretários de Fazenda dos estados. Trata-se
de proposta que bate, praticamente, com alguns
interesses muito claros. Em primeiro lugar, em
matéria de incidência da carga tributária pessoal,
aquilo que o cidadão paga, parece-me que pouco
se quer mudar.

De outro lado, a proposta vaiaumentar a partici
pação dos municípios na receita tributária nacio
nal de 16 ou 17 para 20%. Enquanto se fala que
é preciso fazermaior volume de coisas de govemo
num município, o que se nota é que se pretende
reservar para os municípios apenas 20%, sendo
80% divididos entre estados e União. Isso me
preocupa, porque é sabido que todos os Secre
tários de Fazenda dos estados hoje lutam com
uma dificuldade enorme de caixa, todos os dias,
na angústia de obterem recursos para realizar a
poIitica do estado, e talvez se incorporem a esse
movimento que, na verdade, segundo entendi,
visa a manter as coisas como estão. Ou seja,
vamos, através da Constituinte, mudar tudo desde
que tudo fique como está.

Temo que haja um ~ngajamento junto aos Se
cretários da Fazenda dos govemadores porque,
na verdade, são os homens de confiança e que
dão a última palavra no que se refere à situação
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linan<:eriado estado e do Pais. Temo por outras
influências, porque todos sabemos que, lamenta
velmente, as grandes empreiteiras têm uma enor
me capacidade de influência na definição das
obras prioritárias nacionais. E para esses interes
ses também não vale a pena a pulverização.

Jwlto com esse alerta, eu faria um apelo ao
meu Governador, para que seja, entre os demais
goVernadores e os Secretários da Fazenda, o arau
to desta idéia de que é preciso democratizar o
País e, para democratizá-lo, é preciso vitalizar a
célula, que é o município, e que, se há agrwas
para os Estados, elas não decorrem, em absoluto
do excesso de descentralização. Não são os muni
cípios os responsáveis por isso mas quem sabe
algWlIS ex-govemadores e também, por certo, o
centralismo excessivo que se implantou no País,
através do sistema tributário.

0410 a V.EK" que nós que confiamos no traba
lho de V. EK", que temos acompanhado as suas
dificuldades, seu empenho, a sua luta e dela te
mos sido partícipes dentro do que pode fazer a
bancada federal, queremos dizer que colocamos
muãa esperança em V.EK" como governador do
Rio Grande do Sul - V.EK" sabe disso. Mastam
bém colocamos muita esperança em V. EK" em
relação à sua palavra, à sua liderança, inclusive
no que pode V. EK" influir. Pediríamos a V. Ex"
que insistisse na transferência de encargos de
estados e da União para os municípios, e na trans
ferência de encargos da União para os Estados,
para que aquilo que possa ser feito no município
ali seja feito, ficando ao estado e à União somente
o que os municípios não puderem fazer. O que
puder ser feito pelo Estados, que não fique nas
mãos da Uni,ão, e que não se permita que, em
funçêo de interesses do tesouro, exclusivamente,
perca-se a oportunidade de ter a nova Consti·
tuição, como instrumento efetivo de distribuição
de renda e de:distribuição de poder no País.

Que V. EX' lembre aos govemadores que eles
podem abrir mão de um pouco de poder, que
a munutenção do sistema de convênios - ou
de ajuda, como eu ouvia dizer há pouco - aos
municípios, por parte dos governadores, é real
mente um defeito e não uma virtude. Cada nível
de governo deve ter a sua responsabilidade e os
seus recursos garantidos constitucionalmente.

O apelo que faço a V. EX' é no sentido de que
se tome efetivo isso, que nos ajude, a nós munici
palístas,a enfrentarmos esse Iobby que aumenta
a cada dia, porque O tenho encontrado em vários
contatos aqúi em Brasíliaa e fora daqui. Que nos
digam, finalmente, se concordam em abrir mão
de um poUCI) de poder para os municípios ou
para as estruturas municipais, inclusive a comu
nidade local, porque entendemos que é o mo
mento de se tomar essa posição, para permitir
que realmente se democratize o País.

Muito obri!Jado.

O SR. PEDRO SIMON - É claro que o meu
conterrâneo, Constituinte Irajá Rodrigues, me faz
a pergunta já sabendo a minha resposta, para
que E:Upossa externar à Subcomissão o meu pen
sarnento. Toda a campanha política que fize toda
expe'::tatiV!' do desempenho do meu mandato é
no sentídé de fazer o máximo possivel para trans
ferir pera o município o que o estado pode trans
ferir, independentemente do que venha a ser decio
dido pela Constituinte.

Defendemos a tese de uma ação integrada de
saúde, onde os encargos, hoje nas mãos do esta
do, passem a ser dos municípios. Aliás, nesse
sentido, acho que deveriam ser objeto da análise
de V. Ex'" os trabalhos da chamada ação integrada
da saúde, onde govemos federal, estadual e muni
cipal, estão aí executando um trabalho em con
junto. Parece-me ser o primeiro passo para que,
posteriormente, possa um único órgão executar
a mesma tarefa.

Aresposta que eu darei agora é muito duvidosa,
mas, um Estado que deve o que devemos, para
pagar o serviço da divida precisa de 97% da recei
ta, e para pagar o funcionalismo, hoje, precisa
de 110% da arrecadação. E falar em passar os
encargos para os municípios é o mesmo que
falar em passar os encargos mas não o dinheiro.

Mas querodizer que, independentemente disso,
acho absolutamente indispensável que se faça
a transferência de responsabilidade de ação e de
execução, não apenas da União, mas também
dos Estados, para os municípios.

O alerta feito pelo Constituinte Irajá Rodrigues
é muito importante. Daqui a pouco o que vamos
fazer na Constituinte será a alteração de alíquotas,
para que as coisas fiquem absolutamente como
estão. Então, os municípios, ao invés de ganha
rem 16%, passarão a ganhar 20%, o repasse da
União para o Estado, ao invés de "x", passará
a ser "x" mais "y" e as coisas terminarão ficando
como estão.

Seria doloroso, profundamente lamentável ter
mos, como fruto da Constituinte, apenas uma
Lei Senador Passos um pouco mais ampliada.
Para ampliar um pouco maís essa lei não haveria
necessidade de se convocar a Constituinte nem
seria necessário todo o trabalho que estamos exe
cutando agora.

Acho que, efetivamente, deve haver a reforma
administrativa e a reforma tributária. Os Estados
devem repassar para os municípios e, a União,
alguma coisa para os Estados e muito para os
municípios das suas atribuições e, em conse
qüência, da sua execução. Caso contrário, isso
não surtirá efeito. Vejo Constituinte referir-se a
um esquema no sentido de que haja um Iobby,
de um lado, e, do outro, a ação da União, para
que as coisas fiquem como estão. Isso não me
surpreende. Já imaginava que isso terminaria
acontecendo. E se os Constituintes não avança
rem, teremos daqui a pouco o que já é intenção
de órgãos do setor federal - não diria que seja
intenção do Presidente da República ou do gover·
no no seu todo - que cada setor que se sente
ameaçado pelo seu desaparecimento ou pelo seu
esvaziamento vaí começar a fazer o seu Iobby
em particular e, daqui a pouco, esse órgão não
pode sair, aquele também não, etc., e as coisas
vão ficar como estão.

E isso é um perigo muito grande. Acho que
o alerta feito realmente é muito importante. Corre
mos o risco. Se há um setor, entre todos os seto
res, que corre o risco, pelas pressões, de terminar
não dando em nada, é fundamentalmente o da
reforma tributária.

Até porque V. Ex'" vão ter que estudar, além
de tudo o mais, e terão de decidir com relação
a aspectos que são os fatos consumados. No
momento em que decidirem. extinguir o órgão
tal, o que fazer com ele, o que fazer com seus
funcionários, o que fazer com a~ .estrutura,

o que fazer com aqueles bens existentes, esse
será um grande desafio. Poderão ser colocados
à disposição os funcionários? Poderão ser demiti
dos? Poderão ser repassados para os municípios
e Estados? Qual será a destinação daquele órgão,
das suas verbas, do que existe a nivel de bens
materiais e, o que é mais importante de tudo
isso, o que será feito com os seus funcionários?
Não é fácil.

Na hora da distribuição, da briga entre muni
cípios grandes e pequenos, entre a capital e o
interior, é capaz - e eu concordo com o Consti
tuinte Irajá Rodrigues -lá pelas tantas, de apare
cer um projeto acabado e o govemaêlor aqui e
o prefeito lá, terminem achando compensador,
pois afinal de contas, cada qual poderá ganhar
mais X, o que significaria o fracasso da reforma
tributária e da reforma financeira.

Estou plenamente de acordo. De minha parte,
até abro mão, por uma questão de princípios,
por uma questão de filosofia.Mas também abriria
mão porque, na verdade, abro mão do pouco
que tenho, ou seja, do nada que tenho.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Vamos ouvir o último debatedor, o nobre Consti
tuinte José Teixeira.

O SR. CONSTITffiNTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, ilustre Governador Pedro
Simon, aproveito a oportunidade, para, como re
presentante do Estado do Maranhão na Assem
bléia Nacional Constituinte e no Congresso Nacio
nal, render uma homenagem ao povo gaúcho
pela contribuição exemplar que tem dado, pelo
aporte de tecnologia, sobretudo, mas também de
capital, ao desenvolvimento do Maranhão.

O Maranhão hoje também é pequeno produtor
de soja, graças à colonização gaúcha no sul do
Estado, que em tão boa hora, para lá se dirigiu,
que tanto nos tem ajudado e espero que nos
possa ajudar cadavez mais. Com a sua permissão,
Sr. Governador, faço à sua pessoa, visando ao
povo gaúcho, essa homenagem de agradecimen
to pela contribuição que deu ao meu Estado.

Achei brilhante a exposição de V.Ex", oportuna
e lúcida. Raramente vemos uma pessoa com a
experiência e a responsabilidade de V.Ex" ater-se
com tanto pragmatismo a uma questão como
esta, atual e muito angustiante para nós. Gostaria
de referir-me à reforma tributária e à reforma ad
ministrativa, para que eu possa então encaminhar
as questões que gostaria de colocar a V. EX'

Sobre a reforma tributária que o País espera
possa ser processada, na elaboração da nova
Constituição, parece-me, Sr. Governador, que foi
levada a público com algumas distorções. Estou
sendo repetitivo em alguns encontros, mas acho
que devo sê-lo, até para deixar muito claro o meu
pensamento.

Corremos o risco de apenas alterarmos a reda
ção da Constituição ou dar-lhe nova redação, ta
'manha foi a ausência de debate nacional, no que
dizrepeito às mudanças que o País, efetivamente,
quer implantar na sua organização. Discutimos
muito pouco, mas sobretudo o povo não discutiu
nada disso. O povo não foi chamado a discutir
as grandes mudanças que ele pretende que sejam
feitas no País.

Uma questão até das mais corriqueiras: presi
dencialismo ou parlamentarismo? O povo não
conhece sequer a diferença exata entre um siste-
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ma e outro, porque o assunto não foi discutido
com ele. E a culpa é nossa, dos políticos.

A reforma tributária, Sr. Governador, de repente
vejo colocada como um objetivo. O objetivo é
a reforma tributária. Para alguns até parece que
a obra do Constituinte encerra-se com a mudança
do modelo tributário brasileiro, quando não pode
mos nos esquecer de que o modelo tributário
não passa de meio que poderá ser usado conve
niente ou incovenientemente pelas administra
ções federal, estadual ou municipal. Pessoalmen
te compartilho da idéia de que o modelo tributário
brasileiro não é tão imperfeito quanto se quer
mostrar. Há imperfeições? Sim. Vamos corrigi-Ias.
Mas parece-me que a idéia de se substituir por
completo o modelo tributário não corresponde
à realidade. Estou viciado - devo confessar 
na minha realidade, nem poderia ser diferente.
Sou absolutamente contra qualquer atribuição de
poder tributário novo aos municípios brasileiros,
a julgar pelos municípios da minha região.

Quando digo que sou contra, Sr. Governador,
estou fundado na opinião da maioria esmagadora
dos prefeitos do meu Estado, como também dos
vereadores e das lideranças municipais. Aos Go
vernos estaduais, em que me parece existir um
pouco mais de competência e condições para
tributar, se atribuirmos um leque maior de tributa
ção, portanto, indo buscar junto à União esta área
ampliada de tributação, colocaremos os Estados
do Nordeste, sobretudo, em situação de extrema
desvantagem. Por exemplo, refutaria por inteiro
qualquer idéia de os Estados do Nordeste serem
arrecadadores do Imposto de Renda ou qualquer
tipo de tributação sobre a produção, porque sabe
mos o vazio econômico que existe lá. Isso viria
em prejuízo dos nossos Estados.

É claro, Excelência, que uma coisa está ligada
a outra. Primeiro vamos definir a competência,
o grau de complexidade que queremos atribuir
a cada esfera de governo, para depois atribuirmos
sua competência tributária.

Mas gostaria de descer um pouco mais em
detalhes nessa idéia da reforma administrativa,
para citar alguns exemplos e dizer que na reforma
administrativa que o País está exigindo seja feita
não só a macroadministração que deve ser altera
da, mas também a administração operacional.

Parece-me, Sr. Governador, uma distorção o
Ministérioda Educação manter por sua conta um
hospital em Porto Alegre. Parece-me absurdo o
Ministério da Saúde manter no Rio de Janeiro
dois hospitais'de doenças mentais. Ora, a admi
nistração federal não foi feita para operar nesse
nível. Um exemplo que está ocorrendo-hoje, dos
mais ricos em demonstração de que, na verdade,
a máquina burocrática federal está doente e re
quer operações profundas e imediatas, é o caso
da assistência alimentar que se faz no País. São
quatro os órgãos federais que fazem a assistência
alimentar: a LBA, que assiste às gestantes e distri
bui leite a elas; o INAM - Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição - que também assiste
às gestantes, mais às nutrizes e às crianças de
baixa idade"e também distribui leite; a Fundação
de Assistência ao Estudante, que assiste às crian
ças de 7 a 14 anos; e, mais recentemente, foi
criada a Secretaria de Assistência à Comunidade,
a SEAC que também distribui leite, a ponto, Sr.
Governador, de termos situações verdadeiramen
te chocantes e dramáticas, como.que euassistia,

ontem, numa conversa com vereadores. De re
pente, os dois se puseram a discutir qual o leite
que era melhor: se o leite da FAE, se o leite do
INAM ou se o leite da SEAC. E concluiram que
o leite da SEAC é muito melhor do que os outros.
Ora, o mesmo Governo distribuindo o mesmo
produto a uma mesma população permite-se dis
putas dessa natureza?! Para mim é um verdadeiro
absurdo e revela o quanto esta máquina está po
dre e precisa ser urgentemente consertada.

Entendo, Sr. Governador, e lanço a primeira
questão a V. Ex", que a reforma administrativa
necessariamente envolve o tema da privatização
ou da estatização como reverso. PessoaImente,
considero que devemos dar objetividade ao pro
grama de privatização que o Governo mantém.
Não sei exatamente que tipo de problemas obsta
culiza o programa de privatização do Governo
federal, mas, a mim me parece que a questão
da ingerência do Estado em áreas da economia
nacional é totalmente fora de propósito, deve ser
tratada dentro do conjunto da idéia da reforma
administrativa e, sobretudo, do soerguimento das
finanças do País.

Esta é a primeira questão, Sr. Governador, co
mo V. Ex", político experiente e líder nacional de
grande responsabilidade, entende a questão da
privatização no Brasil?

Devo dizer a V. Ex" que, conhecendo muito
pouco o RioGrande do Sul, fui tomado de grande
espanto - e a principio me pareceu ser apenas
retórica - quando V.Ex"fez denúncias à Nação
quanto ao estado de empobrecimento do seu Es
tado. Talvez nós, maranhenses, sejamos tão po
bres que a pobreza do Rio Grande do Sul nos
pareça um grande fausto. Confesso-me chocado
com tais denúncias, mas entendo que a questão
do endividamentodos Estadostem base nacional.

O meu próprio Estado encontra-se, corno a
maioria dos Estados do Nordeste, altamente endi
vidado, a parcela expressiva dessas dívidas tem
como origem empréstimos externos. O Mara
nhão, assim como o Rio Grande do Sul, foi du
rante algum tempo tomador de empréstimos ex
ternos, talvez de forma equivocada, baseado nu
rna legislação que favorecia a idéia de acumu
lação da divida por parte do Estado. Lembro-me
de que eu era Secretário da Fazenda quando o
Estado quis tomar um empréstimo e não tinha
nível de endividamento. Aprópria legislação pre
viu uma saída. Não sei se V. Ex' tomava parte
nessas diSÇUS5ÕeS, na ocasião, mas o próprio Se
nado Federal elevava o nível de endividamento
dos Estados, de maneira absolutamente artificial,
corno se éjuisesse dizer: "Dá o calote, porque nós .
o abençoamos". Era isso o que acontecia na prá
tice - e os emprestadores externos são sempre
selvagens.

Devo citar aqui um exemplo, do qual participei.
Após obter a elevação do teto do endividamento
pelo Senado, fornos ao mercado externo tomar
dólares emprestados. Para assinar o contrato, o
Estado teve de pagar uma quantia elevada de
Imposto de Renda sobre a operação. E antes de
receber a liberação dos dólares por parte do Ban
co Central-porque o banco fica com os dólares
durante um período para efeito de controle mone
tário nacional - já havíamos pago três parcelas.
Atk parece a situação bancária de hoje, quando
WIftos tomar dinheiro emprestado a noventa dias

e ternos de pagar ao banco ao invés de receber.
E: um verdadeiro absurdo, Excelência.

Isto tudo me fazpensar que devemos fazer uma
alteração na organização nacional, na qual estaria
incluída a proibição de que os Estados-membros
da União tomem recursos externos como em
préstimo. Deixo,portanto, a V.Ex" duas questões:
a da privatização e a da capacidade ou não de
os Estados fazerem empréstimos externos.

O SR. PEDRO SIMON - Em primeiro lugar,
agradeço ao ilustre Constituinte José Teixeira a
gentileza das referências ao Rio Grande do Sul,
mas preferiria que o amigo não as tivesse feito,
pois seria melhor que esses gaúchos estivessem
no nosso Rio Grande. Este é um fato histórico:
de certa forma, os gaúchos de hoje são os nordes
tinos de ontem. Milhões de gaúchos têm saído
do RioGrande pela nossa incompetência de man
tê-los lá.Por que o nosso Estado não pode abrigar
8 milhões de rio-grandenses, enquanto a Alema
nha e a Itália,que têm um território igual ao nosso,
acolhem 30 milhões de cidadãos? Chega a ser
grotesco.

É claro que a nívelnacional- eu estavaapenas
brincando- vemos com alegria o que está acon
tecendo. Foram os gaúchos que colonizaram o
oeste de Santa Catarina e do Paraná; foram os
gaúchos que colonizaram e estão colonizando
parte de Goiás, o Mato Grosso do Sul, o Mato
Grosso, o Acre, Rondônia, o sul do Maranhão,
do Amazonas e do Pará. Foram para a Argentina,
para o Paraguai e estão, agora, levando a soja
não só para o Maranhão, mas também para a
Bahia. E o que mais me deixa chocado - mas
é a realidade - é o fato de, ao sair do Estado,
levarem consigo dinheiro de nosso Rio Grande.
Acho isto positivo apenas por um aspecto. Quan
do Ministroda Agricultura,andei pelo Brasil inteiro
e ficava de certa forma, como gaúcho, emocio
nado ao ver o nosso Centro de Tradições Gaú
chas, no interior do Maranhão ou na fronteira do
Brasil com a Venezuela.

No que se refere à divida do meu Estado, não
é denúncia, mas a constatação de uma realidade,
do qual levei ontem, ao Presidente da República.
E: uma constatação dolorosa, na medida em que
o nosso caso é diferente do do Maranhão: 80
e tantos por cento de nossa dívida é interna e
não externa. E dessa meus antecessores tiveram
a inteligência de tomar esses empréstimos nos
órgãos bancários do próprio Rio Grande. Q.ler
dizer, nem calote - a que V. EX' se referiu 
posso dar porque, se o fizer,os órgãos bancários
do nosso Estado estarão quebrados. Para se ter
uma idéia do absurdo que está acontecendo, devo
dizer que quando assumi eram 111, mas sobre
ele estamos pagando 13% ao mês; a esta alfura,
já deve estar em 140. Se o Governo Federal não
tomar uma providência no sentido de alterar· o
perfil dessa divida, o Rio Grande - como muitos
Estados - vai chegar a uma posição de implosão
em muito curto prazo.

O amigo levanta a questão da privatização e
da estatização. Eu antes questionaria a forma co
mo a estatização é feita.Não aceito que as estatais
tenham essa autonomia absoluta, que seus orça
mentos não sejam apreciados pelo Congresso
Nacional. Todas elas Petrobrás, Eletrobrás - ~
de passar por aqui As estatais têm um orçamento
I1l\1Íto maior do que o da União; suas verbas são
in6nitamente maiores do que as daUniIo. Pare-
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Fernan
do Velasco.

pouco exageradas, mas naturais - fosse o mes
mo agora! Aí então responderiaao amigo, quando
afirmou que o povo não está participando como
devia. A grande verdade é que o povo não está
tendo conhecimento dessa vibração espetacular
das Subcomissões, que trabalham de manhã, de
tarde e de noite, com a presença talvez inédita
de parlamentar e da sociedade. Infelizmentenão
sei se as informações chegam lá, como gostaIÍa
mos que acontecesse.

ce-rne fora de lógica que façamos uma admínís- nenhuma de que é absolutamente necessário um
tração através da qual fiscalizemos uma parte do mínimo de organização. Criar vários órgãos para
Governo que haja outra que tenha absoluta líber- fazera mesma coisa não me parece ser a solução.
dade de ação e independência e não sofra fiscali- Não digo que a questão seja a de criar ou não
zação por parte do Estado, da sociedade, do Con- novos impostos municipais. Acho que até nos
gresso Nacional, do Tribunal de Contas. Isso é impostos deve haver uma racionalização. Não sei
ilógico. se deveria ser, como defende o amigo Irajá, de

Então, a tese que defendo - e estou fazendo apenas três. Temos de racionalizara questão dos
também no Rio Grande do Sul - é a de que impostos - não há dúvida nenhuma. O que imo
o Estado tenha ação sobre estatais. porta é que o montante que vai ficar com o Muni.

Em segundo lugar, não há dúvida de que, nes- cípio, com o Estado e com a União seja propor.
ses vinte e tantos anos, as estatais - e isto ocorre cional ao seus gastos. Não estou aqui a propugnar
no Rio Grande do Sul - entraram em ramos pela criação de novos impostos. Pelo contrário
com os quais não têm nenhuma ação. Foi criada acho que deve haver uma racionalização nesses
uma série de estatais, absolutamente desneces- impostos. Verificamos, por exemplo, que o que O SR.CONSTITUINTE FERNANDO VELASCO
sérias•. Foram criadas várias estatais quando uma ocorre no caso do Imposto sobre Produtos lndus- - Sr. Governador, a primeira das duas questões
só resolveria. Senti isso no Ministério da Agricul- trializadose do ICM é quase que uma bitributação, que desejo formular, fugindo um pouco ao tema
tura: se examinarmos, verificaremos que muitas dada a interligação que há entre um e outro. A - mas como aqui foi abordado e permito-me
estatais foram criadas com o objetivoclaro e nítido mim me parece que deve ser profundamente es. realçá-Ianesta hora - dizrespeito à reforma agrá-
do empreguismo, nomeando quem quiser e pa- tudado o percentual que deve ficar com um e ria. Todos nos questionamos por que a reforma
gando:> quanto quiser sem que haja qualquer físca- com outro. agrária ainda não chegou ao campo, na amplitude
lízaçêo. Isso tem de terminar. Perdão, mas não cheguei a perceber se o ilustre desejável, embora seja um plano sem nenhuma

Quando ouço falar em privatização, o que me companheiro José Teixeira tem esta preocupa. audácia, muito pelo contrário, confundindo-se até
preoc:upa,é que ninguém quer privatizaresse tipo ção, porque é mais um tributo, ou se S. Ex' tem mesmo com o instrumento surgido no auge do
de órgão que está aí. A questão não é nem priva- medo de que os Municípiose os Estados passem período discricionário, o Estatuto da Terra. Inda-
tizar: é coordenar ou fechar. Geralmente quando a exorbitar das suas atribuições. Se é isto, com garia de V. Ex" qual sua opinião no tocante ao
se faIa em prívataação pensa-se em privatizar muita humildade discordo de V. Ex" O que há, assunto. O que, de certa forma, tem inviabilizado
aquilo que está dando lucro. É muito claro o rumo hoje, sem dúvida, é falta de capacidade, falta de que a reforma agrária se efetive no alcance dese-
do Estado na economia, até porque não há nín- ação, falta de perspectiva com relação aos Esta. jado?
guém que tenha condições ou queira se preo- dos e Municípios.Mas há dúvida de que a União Aoutra questão dizrespeito à fiscalizaçãofínan-
cupar com a produção energética; ela tem de não é melhor do que eles. A União pode ter mais ceira dos municípios. Sabemos que na maioria
estar na mão do Estado. Não há ninguém que capacidade na arrecadação, mas é mais cruel no dos Estados essa flscalízaçâo é feita através dos
se queira preocupar com o problema das grandes exagero da captação e de certa forma não é mais Tribunais de Contas. Em outros Estados, em me-
refínerías, estas, na minha opinião, até por uma justa na execução. Acho que se criarmos uma nor escala, é feita através dos Conselhos de Conta
questão de estratégia e de segurança, têm de fiscalização que seja real, diminuindo o número dos municípios. No momento em que se ques-
estar na mão do Estado. Mas existem segmentos de. impostos e racionalizando sua arrecadação tíona a constitucionalidade desses Conselhos de
e órgãos que buscam a privatização,cujo critério, caindo do Estado e do Município, empréstimo, Contas dos municípios, gostaria de saber a opi-
na minha opinião, não deve ser apenas o lucro. favor, caridade, mas pelo contrário uma tributa. nião de V.Ex" no tocante ao assunto.

O en'e há neste País é uma realidade constante. - rta • d 'F M,- çao ce e uma execuçao eterminada - será O SR. PEDRO SIMOM - Reforma agrária. Em
ui inistro da Agriculturae reconheço isso.Aliás, infinitamente mais factível a sua execução por primeiro lugar, o Governo do Presidente Samey

disseram-me naquela época uma coisa interes- parte dos.prôpríos Municípios e governos do Es- do al talv
sante: "Não espere que o agricultor bata palmas. teve um gesto, qu ez a gente não nos
Quando ele está quieto é porque a coisa está tado. demos conta: criou o Ministérioda Reforma Agrá-
boa, quando ele berra é porque a coisa está erra- Por outro lado, acho, com toda a sinceridade, riae baixou a determinação da realização da refor-
da".I'Ieste País, em todos os segmentos da socie- que uma reforma tributária, uma reforma adrní- ma agrária. N. está o Incra, desapropriando um
dade, quer-se privatizaro lucro e socializar o pre- nistrativaa alteração a níveldo contexto da nossa milhão de hectares e determinando a execução
juízo.Parece-me que a saída é esta. Mas concordo realidade - e aí concordo com o Deputado Cons- da reforma agrária. A decisão política é muito
com o amigo" reconheço que se criou uma série tituinte José Teixeira - não se faz da noite para importante. E: a primeira vez na História deste
de óligãos e entidades sem nenhuma necessi- o dia.Aaãrmação de que o resultado desta Consti- País que o Governo tem a coragem de fazer isso.
dade. tuinte será a salvação do Brasil - volto a repetir Quem tentou fazer alguma coisa neste sentido

Com relação à referência do ilustre Constituinte - significa que o equacionamento dos proble- anteriormente foi o Dr.João Goulart, que, no dia
José Teixeiraaos órgãos existentes na União para mas brasileiros passa por esta Casa e pela solução treze de março, assinou um decreto determinan-
tratar da mesma matéria _ e a situação colocada que V.Ex'" vão apresentar. do que a área fronteiriçaàs grandes rodovias fede-
é até grotesca _ concordo inteiramente com S. Sou otimista, Sr. Presidente, em relação ao re- rais fossem consideradas de utilidadepública para
Ex" Não há dúvida nenhuma. Chegará o dia em sultado desta Constituinte. Em~ora, eu tenha - fim de de~propriaç~: _Nã~ !~~l;l~ma~__do_CJUe
que esses órl;lãos não terão razão de existir. Não a~hado lJI!I IJ.Ouco estr~~~=~~s!!!1me p-ªreJ:-:u, - .dezessete cIiasnol'oder. KUItOS dizem que o que
precisamos de órgão~J>~a .distribuir-leite-nem-Ia-na-provmcia - o creo~ em tomo da discussao determinou a sua derrubada foia assinatura deste

.-paradístríbulr remécfio, nem para coisa nenhuma. sobre a ~orma do RegJm;nto Interno, ~ grande decreto.
Precísarnos é que o cidadão ganhe um salário verd~~e e ~e, naq~ela epoca, .quem hg~sse .a Em segundo lugar, quando saiu essa determi-
que lhe dê condições para viver com dignidade televísão, OUVISse rádio~ I~sse Jornal, venficana nação o Governo avançou e cometeu, na minha
e pousa adquirir esse tipo de medicamento. Não que os trabalho~ da Constitui~te e~ a~ gr~des opinião, um pequeno equívoco, mas grave. O Pre-
é através desse tipo de ação que vamos equa- m~chetes. ~~tas vezes os Jom~s nacionais de sidente Tancredo Neves dizia que criaria o Minis-
cíonaros problemas da sociedade brasileira.Tudo rádios e televisão, ocuparam, utihzaram metade tério e iria fazer a reforma agrária. O Presidente
isso são remendos com os quais se quer alterar do seu tempo com as divergências existentes aqui Sarney assumiu, criou o Ministério e disse que
a reforma profunda no conteúdo social e econô- mas é com emoção que vejo o trabalho que V. iria fazer a reforma agrária. Não houve, por parte
mico que deve ser feita, para que todo cidadão Ex'" estão executando, é inédito no Parlamento do País, nenhuma reação. Ninguém reagiu. Acre-
que trabalha receba uma remuneração de modo brasileiro e, diria até, no Parlamento latino-ame- ditaria-se que todo o mundo aceitava o fato de
que ele e sua família vivam com dignidade. Mes- ricano. Infelizmente, da grande maioria do que que ela iria ser feita. Como o Presidente Sarney
mo dentro do contexto atual, em que o Estado aqui acontece não tomamos conhecimento no não me parece ser um homem revolucionário,
exístepara dar como forma de solidariedade aqui- interior. Que bom seria que o espaço dado pelos nem de esquerda, radical, mas apenas um ho-
lo que falta e que a organização do Estado não jornais, rádios e televisões, à Constituinte, no seu mem que tem a sensibilidade necessária para fa-
permite a curto e a médio prazos, não há dúvida início - para salientar as divergências, diria, um zer a reforma, havia a confiança em que, com



88 Sexta-feira 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITQlN1E (Suplemento) Junho de 1987

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Constituintes, ouviremos agora o nobre Rela
tor da Subcomissão, o Constituinte Siqueira Cam
pos.

Com relação à fiscalização financeira, não há
dúvida de que a primeira grande fiscalização é
aquela que hoje não existe, do Congresso Nacio
nal a nível de Poder Público Federal, a da Assem
bléia Legislativaa nível de Poder Público estadual
é aquela que o próprio Poder Legislativo tem co
mo atribuição, e esta não existe. Reparem que
tanto a nível federal quanto a nível de Estado
e de Municípios, o Tribunal de Contas tem a mis
são específica de fazer um trabalho de assessora
mento complementar da Assembléia Legislativa,
do Congresso Nacional ou da Câmara de Verea
dores. Na verdade, termina onde existe. Por exem
plo, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas
faz um belo trabalho, um grande trabalho, faz
a sua parte; a nível federal, o Tribunal de Contas
da União faz um bom trabalho, pelo menos está
cada vez fazendo um trabalho melhor, mas até
hoje não conseguimos ter uma legislação onde
a decisão final, que é a do Congresso Nacional
ou da Assembléia Legislativa,seja realmente veri
ficada. Acho que este é um assunto da maior
importância e do maior significado, que a Consti
tuinte deve abordar. Não nos esqueçamos de que
o Legislativo tem duas missões: legislar e fisca
lizar.Hoje, o Legislativo não exerce nenhuma de
las, apenas fala. A Constituinte tem a obrigação
de devolver ao Legislativo as suas duas missões,
de legislar e de fiscalizar. Isso vale para a União,
para o Estado e para o Município.

o Presidente Sarney, ela poderia ser feita e que
estava em andamento.

O Govemo lançou o seu projeto, e o que acon
teceu? A decisão do Governo era tão positiva no
sentido de realizá-la - e aí também houve um
pequeno equívoco - que ele foi lançar o projeto
lá com o Zé Francisco, na reunião dos trabalha
dores rurais. foi uma reunião espetacular - eu
estava presente - havia milhares de agricultores
e a ovação foi total. Aío pessoal começou a assus
tar-se. Os grandes empresários, que achavam que
o negócio não era para valer, mas de mentirinha,
começaram a reagir. A reação foi violenta por
parte daqueles grandes proprietários que não
queriam a reforma agrária, e de nossa parte 
perdoem-me a sinceridade - inclusive do meu
partido, o PMDB,não houve a devida sustentação
ao Governo no sentido de cobrara reforma agrária
e dar-lhe força. Houve um determinado período
em que a reação contra foi enorme e a defesa,
na minha opinião, não se manifestou como devia.

fruto deste debate, o Govemo cometeu o ter
ceiro equívoco. Ele não poderia ter lançado uma
reforma agrária propondo sessenta e recuar para
cinqüenta, Seria muito melhor que tivesse pro
posto quarenta e avançasse para cinqüenta, por
que, na realidade, gerou expectativas.

Não tenho dúvida quanto à determinação do
Presidente Sarney de fazer a reforma agrária. Mas
entre a determinação de fazer e a possibilidade
de pô-la em prática - tendo em vista as reações
em contrário -, há uma grande diferença. A ver
dade é que o projeto fala em desapropriação de
terras praticamente improdutivas, e que toma difí
cila sua execução. O projeto não fala em desapro
priação por interesse social, mas que proprieda
des de empresas rurais não podem ser tocadas.
Acho que a necessidade por interesse social é
algo que facilitaria tremendamente esta questão.

No entanto, se me perguntassem o que contri
buiu principalmente para a não realização da re
forma agrária, à margem de tudo isso eu diria:
dinheiro. Fazer um plano de reforma agrária é
um projeto caro, que exige realmente muito di
nheiro. Não estou vendo, por parte do Governo,
em meio a esses mil problemas, condições de
dispor das verbas necessárias para executar o pro
jeto.

Em épocas anteriores eu dizia ao Presidente
Samey que achava indispensável a reforma agrá
ria, mas que, junto a essa indispensabilidade ha
via, por exemplo, o atendimento do problema do
pequeno proprietário. Como foi dito pelo compa
nheiro José Teíxera, há gaúchos que saem do
Rio Grande em busca de trabalho. São pequenos
proprietários que vendem a sua propriedade por
que não têm condições de mantê-la. Mas o fazem
e vão trabalhar em outros Estados, continuam,
portanto, produzindo, pior é quando desgraçada
mente, milhares e milhares de agricultores gaú
chos têm uma pequena propriedade e, sendo es
magados pela realidade brasileira - que não lhes
dá garantias -, são obrigados a vendê-la, ou a
perdem, e vão para as favelas,para a zona urbana,
viver na miséria.

O problema da reforma agrária é, indiscutivel
mente, grave e sério. Sinto no Governo a decisão
de fazê-la,mas as dificuldades são realmente mui
tas. E eu diria que o problema número um hoje
é o da dificuldade financeira.

O Relator não deixa de lamentar que V. Ex'
não esteja na Constituinte, mas sabe que o seu
coração está conosco, isto é visível. Quando V.
Ex" fala em termos de Constituinte, de Congresso,
de Câmara, fala com o coração aberto, com von
tade imensa de estar aqui. Mas o povo do Rio
Grande do Sul e o País precisam de V. Ex' lá.
O seu Estado é o nosso maiorprodutor de alimen
tos, e é onde está - os demais estados que me
perdoem, o meu Estado inclusive - o agricultor
mais capacitado deste País. De lá, Sr. Governador,
estamos recebendo muitos braços e muitas inteli
gências, uma tecnologia avançada. Não é estru
tural, mas circunstancial o problema que muito
aflige o Rio Grande do Sul, que, portanto, poderá
recompor-se. O RioGrande do Sul é efetivamente
rico, não somente em riquezas materiais, mas
também em recursos humanos e pode, realmen
te, ~udar este grande País a organizar-se.

Quanto ao problema do minifúndio, tantas pro
priedades foram lá repartidas que, mesmo com
a técnica avançada do gaúcho, não conseguem
obter aquele rendimento que podem dar em
maior espaço. Nossas vastidões territoriais deso
cupadas hoje estão sendo contempladas com a
presença do gaúcho, que primeiro chega com
sua barraca de lona e seu trator, trabalhando dia
e noite para produzir, diferentemente de outros
agricultores, que chegam e fazem um palácio.
O gaúcho, efetivamente, é o melhor agricultor
que temos. Já dizia isso ao Govemador Elmo
Serejo quando me consultou sobre com quem
deveria fazer o assentamento pretendido pelo PAD
- DF, e lhe respondi: "Var,nos ao Rio Grande
do Sul". Fomos ao Valedo Encantado fazer pales
tras sobre o Distrito Federal, as planícies que os

O SR. RELATOR (Siqueira Campos)-Sr. Pre- gaúchos tanto apreciam, e de lá trouxemos mui
sidente, ilustre Govemador Pedro Simon, o Rela- tos gaúchos. Aí está a produção de soja que V.
tor dçsta Subcomissão se absteve, inicialmente, Ex" conhece - isso graças aos gaúchos. Venham
de formular perguntas a V.Ex" ou de fazer maiores ao meu Estado, ao Estado do Tocantins. Muito
considerações, porque adotou como norma de me honra o fato de V. Ex" ter votado duas vezes
trabalho, ou seja, de deixar fluir os debates, as a favor do meu projeto e ter sido eu signatário.
interpelações e as observações feitas por parte Quero fazer desde já o convite a V. Ex" para ser
dos ilustres membros da Subcomissão sobre os o convidado de honra na instalação de nosso
diversos temas, e esperando permitir que o expo- estado, que a Constituinte haverá de aprovar, por
sitor se estenda a assuntos que, muitas vezes, que é preciso mudar este País. E a primeira e
não são da nossa área, mas que nos ~udam a mais importante mudança deve ser feita no mapa
aclarar determinados pontos e cujos reflexos são geopolítico, para que outras mudanças possam
benéficos para a elaboração do texto que nos ser levadas a efeito.
está afeto. O Relator está muito feliz com a presença de

O Relator não tem nenhuma pergunta a fazer V. Ex', por quem realmente tem uma admiração
a V. Ex", está satisfeito com a contribuição que profunda que cresce cada vez mais, e satisfeito
o ilustre governador traz à nossa Subcomissão, com sua contribuição. O Relator coloca-se à dis
uma contribuição que consideramos valiosa não posição de V.Ex' e de seus auxiliares para rceber
apenas por que desejem este Relator e a Subco- mais contribuições que lhe possam ensejar uma
missão agradar V. Ex", por todos os títulos; por - melhor elaboração do trabalho que submeterá
tudo o que fez por este País e pelo quanto honrou a esta cSllbcocmiss.ão, toda ela decidida a fazer
o Congresso Nacional. Estamos com saudades um texto que corresponda aos anseios, às expec
de V. Ex", que hoje mata um pouco as nossas tativas do povo brasileiro. Vamos modernizar este
saudades com a sua vozvibrante, autorizada, com País, e, para fazê-lo temos de ter uma Constituição
a sinceridade, e franqueza, a lucidez e cornpe- realmente moderna, um texto escorreito, que abri
tência de sempre. Há sinceridade quando afirma- gue tudo aquilo que se deseja e que for necessário
mos que é valiosíssima e importantíssima essa para alargar as condições deste País. Muito abri
contribuição, porque até hoje, Sr. Govemador Pe- gado a V. Ex"
dro Simon, ninguém. teve a coragem de colocar O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
os problemas que aflIgem os Estados e as comu- nustre Governador Pedro Simon Srs. Constituin
nidades municipais deste País como fez V.Ex" tes, nesta altura não nos resta senâo apresentar

Além d~ !er ouvido com todo o interesse a ao nobre Governador nossos agradecimentos pe
sua exposiçao, as respostas às perguntas que as la distinção que teve para conosco. Formulamos
provocaram, o Relator vai de~ru~m:-se, ponto por a V. Ex' nossas calorosas congratulações pelo
ponto, sobre tudo o que aqui toí dito. êxito da exposição brilhante, escorreita, funda-



Junho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSmmN1"E (Suplemento) Sexta-feira 19 89

mentada o que não nos surpreendeu, porque te
dos já conhecíamos e admirávamos o homem
público de !~randes virtudes e de notável expe
riência, haurida durante mais de vinte anos, não
só no Executivo como no Legislativo. V. Ex" foi
um brilhante Ministroda Agricultura,quando reali
zou uma administração fecunda, e um brilhante
homem de partido, de luta pela restauração dos
nossos valores democráticos, assim como um
grande membro do Senado e, portanto, do Con
grellso Nacional.

Receba V. Ex" nossos agradecimentos e con
gral:u!ações. Esta Subcomissão está também de
parabéns. V.Ex"enriqueceu nossos Anais,da Sub
comissão e da Comissão. Tudo o que foigravado
servirá como subsídio para a Comissão de Siste
matização, a fim de que os Srs, Constituintes,
em plenário, decidam fmalmente.

Sei que V. Ex" tem muitos afazeres, mas fique
certo de que aqui deixou homens que, a partir
de agora, o admirarão mais ainda. Nossa Subco
missão está a serviço da autonomia dos estados
e do fortaledmento da Federação, assim como
a disposição do nobre povo do grande Rio Grande
do Sul, Estado que, para alegria de todos os brasi
leiros, tem, c:omojá teve em momentos passados,
um grande ~Jovemador,um grande homem públi
co. Dou por encerrada a primeira parte da nossa
reunião de audíêncía, (Palmas.) (Pausa.)

O SR. Pl<tESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
ASl~undaparte da nossa reunião tem como tema
o papel do procurador de estado no Estado-mem
bro, assunto da maior importância. Quero regis
trar aqui a presença, que já abrilhanta nossa Mesa,
do Dr. Humberto Gomes de Barros, presidente
do Colégio dos Procuradores e Procurador-Geral
do Distrito Federal, assim como registrar com
muita satisfação e honra para nós, a presença
do Procurador-Geral do Rio de Janeiro, Dr. Hélio
Sabóia dos Santos, do Procurador-Geral do Esta
do de São Paulo, Or. Sérgio França, e do Procura
dor-Geral do Estado de Sergipe, Dr. Jacson de
Sá Figueiredo. Pediria que todos se consideras
sem integrantes da Mesa dos trabalhos. Estamos
aqJ.i1Í à disposição de V.5'"Nós, nesta Constituinte,
não temos tempo marcado nem hora delimitada.
Estamos inteiramente a serviço dos brasileiros,
dos cídadãos, das autoridades, do povo, para dar
o melhor dos nossos esforços, tendo em vista
a promulglllção de uma Constituição que real
mente meneiaaos nossos anseios. Os nossos emi
nentes Constituintes terão a necessária com
preensão para formularmos as perguntas mais
objetivas a todos os Senhores. Inicialmente, con
cedo a palavra, para fazer sua exposição, durante
dez minutosi- mas se assim desejar poderá alon
gar·se um pouco mais - ao Dr. Odaci Rodrigues
França, Presidente da Associação Nacional dos
Procuradorea de Estado. Em seguida está inscrito
o Dr, Eduardo Seabra Fagundes, o que não impe
de que o outro procurador possa também ocupar
os nossos microfones.

() SR. ODACIR RODRIGUES FRANÇA - Exrn°
Sr. Presidente da Subcomissão dos Estados, emi
nente Senador Constituinte Chagas Rodrigues,
Exm9 Sr. Relator da Subcomissão, Constituinte
Siqueira ClllffiPOS, Exm9 Sr. Procurador-Geral do
Dístríto Feclleral e Presidente do Colégio Nacional
dos Procuradores, Dr. Humberto Gomes de Bar
ros, - na sua pessoa saúdo os Procuradores-

Gerais aqui presentes - eminentes Srs. Consti
tuintes pertencentes à Comissão da Organização
dos Estados, Srs. Presidentes das Associações
aqui presentes em grande número, meus colegas
procuradores, cumpre inicialmente que eu me
refira à sugestão de emenda constitucional pro
posta pela Associação Nacional dos Procuradores
de Estado, que tenho a honra de presidir por
dois anos, quando fuieleito por unanimidade num
congresso realizado em Salvador. Reunimo-nos
por diversas vezes e em diversas comissões para
chegar a um consenso e eliminar divergências
existentes nos Estados, porque reIativamente há
procuradores e procuradorias e existem grandes
discordâncias. Eliminadas as divergências, leva
mos o nosso trabalho ao exame do Conselho
Superior da Associação Nacional de Procurado
res. Posteriormente, reunimo-nos por duas vezes
com o Colégio Nacional de Procuradores, que
titulavam o cargo à época, para também tirarmos
um denominador comum da nossa pretensão.
Escoimadas todas as divergências, levamos a pro
posta à consideração do Congresso Nacional de
Procuradores realizado no Estado do Paraná, em
Curitiba, onde foi aprovada. E agora, pela mão
amiga de Michel Temer, ex-Procurador-Geral do
Estado de São Paulo, eminente professor de Direi
to Constitucional, ex-Secretário de Segurança,
nosso colega, chegamos a esta Subcomissão.

Srs. Constituintes, a experiência vividanos Esta
dos-membros brasileiros com relação a seus ser
viços jurídicos tem demonstrado que:

a) em muitos Estados nas funções de consul
toria jurídica e de representação judicial são distri
buídas entre órgãos diferentes (Consultoria JUIÍ
dica e Procuradoria-Geral).

Elaborei um trabalho escrito em virtude da
magnitude do que pretendemos perante a Consti
tuinte, e para que conste dos Anais desta Subco
missão, mas fundamentalmente o fizem respeito
aos nobres Deputados-Constituintes;

b) outras vezes, até as funções de sua repre
sentação em juizo são cometidas a pessoas estra
nhas ao serviço público (advogados credencia
dos) ou a pessoas que são ocupantes de cargo
de procurador de Estado, embora sejam servi
dores públicos;

c) o provimento dos cargos de procurador de
Estado nem sempre se dá pelo recrutamento atra
vés de concurso público especifico, mas são utili
zados expedientes como os de readaptação, de
contratação com posterior efetivação e mesmo
de aproveitamento de pessoas habilitadas em
concursos para provimento de outras categorias
funcionais

d) os procuradores do Estado, por ausência
de uma maior segurança quanto à estabilidade
e à inamovibilidade, sentem-se no interior, insegu
ros diante dos interesses políticos locais, o que
os priva ou limita em sua atuação no sentido
do pleno exercício de suas funções, corretamente;

2 - Como resultado dessas situações, consta
tam-se sérios prejuizos para o bom desempenho
da função de procurador de Estado, como vere
mos:

a) a dualidade de órgãos na área pode acarre
tar,como freqüentemente acontece, o tratamento
sem uniformidade das questões de interesse da
administrção. Um parecer administrativo contras
tante com a orientação sustentada em juízo pelo
órgão de representação judicial, por exemplo, ge-

ra condições especialmente contrárias ao inte
resse público;

b) a ausência de vinculação direta ao serviço
público, ou a falta de subordinação funcional do
advogado do Estado ao órgão especificamente
competente da administração, importa a possibi
lidade de um descornpromísso com a orientação
da Procuradoria Geral, permitindo a condução
dos interesses públicos em juizo até em descom
passos com a doutrina defendida oficialmente;

c) o ingresoo nos quadros dos serviços jurídi
cos do Estado por outros procedimentos que não
o do mérito com concurso público, evidentemen
te permite que pessoas inabilitadas possam ter
o encargo de prestar consultoríajurídíca e exercer
a advocacia do Estado, naturalmente em mani·
festo prejuízo da eficiência que tais funções exi·
gemo A defesa da coisa pública não pode nem
deve ficar à mercê da incompetência profissional;

d) a influência nas pequenas comunidades do
interior dos interesses políticos, constitui fato in
discutível. No desempenho de suas funções, o
Procurador do Estado muitas vezes se vê em si
tuação de conflito com tais interesses. Natural
mente, para que bem possa exercer a sua missão,
agindo com a ~orreção, que somente a liberdade
e a segurança permitem, é ímperíoso que o Procu
rador de Estado goze da garantia de indemissi·
bilidade, senão por sentença judicial transitada
em julgado, e de irremovibilidade, senão exclusi
vamente no interesse do serviço. No caso de re
moção, pretende-se que, mesmo a pedido do in
.teressado, somente se possa dar se conveniente
aos interesses do serviço;

e) quanto à diferença remuneratória entre o
Ministério Público e a categoria de Procurador
de Estado existente em alguns Estados, quer-se
evitá-Ia, naturalmente respeitada a equivalência
de ônus e prerrogativas, conforme dispuser a lei
estadual. Com tal norma se deseja resguardar
o direito do Estado-membro de decidir dentro
de sua autonomia, sobre a çonveniência do trata
mento ínsonômíco sob todos, os aspectos, ou
seja, mesma remuneração para quem tiver os
mesmos ônus e as mesmas prerrogativas funcio
nais.

3 - O texto da proposta, nomeado como su
gestão de norma constitucional procura remover
os inconvenientes dessas situações identificadas
em vários Estados. Com a norma, pela sua gene
ralidade, procurou-se resguardar a autonomia de
Estado-membro, pois que se traçam parâmetros
específicos, porém amplos, que visam a assegurar
que, da melhor forma possível, possam desenvol
ver-se as atividades de consultoria jurídica - a
qual envolve, necessariamente, a de controle in
terno, prévio e imediato da legalidade dos atos
da administração pública e de representação judi
cial do Estado.

Vejam, V.Ex" quando o procurador de Estado,
concursado, com compromissos unicamente
com a legalidade dos atos exara um parecer orien
tando seu governador, orientando a administra
ção do seu Estado, evidentemente o faz dentro
de um rigoroso parâmetro de legalidade. E aí
vem, via de conseqüência, o controle da legali
dade dos atos jurídicos da administração.

Vou ler para V.Ex'" trecho de um artigo publi
cado por MichelTemerna imprensa de São Paulo:
Ascoisas bem feitas devem ser refeitas. DizMichel
Temer. Aliás, tais características são próprias das
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profIu6es jlriIcas, os proandores púbicos de
todlIS as esferas de governo - União, Estados
e~ - preIIlIm dois auxlIios no CllpiIuIo
da ........~ da juIIiça, quando orienIam o
Poderp(jJic:o na dreção do~ da estrita
obediência à ordemjlrifica e quando, na mesma
linha, defende os interesses da administração pe
nIIlte o Judiciário.

Outra proposta que apresentamos a esta Sub
cornissiio refere-se à assistência judiciária aos ne
cessitados.

Qmnto a serviçosde assistência judiciária, pro
põe-se que seja deixada à legislação estadual a
decisão sobre a prestação de assistência judiciária
~Nãohá dúvida de que é dever inarredável
do Estado possibDitar aos necessitados um aces
so gratuito e eficiente à justiça. Se esse serviço
deve ser cometido a um órgão específico, como,
por exemplo, uma Defensoria Pública, ou às pro
curadorias de Estado, é matéria pertinente ao par
ticular interesse do Estado-membro, que, dentro
de suas peculiaridades, deve equacionar e definir
a questão.

A experiência de muitos Estados tem demons
trado a perfeita harmonia no desempenho pelas
procuradorias gerais das funções típicas de advo
gado do Estado e do cidadão pobre. Nos Estados
mais carentes de recursos, não há qualquer justifi
cativa para que, nas comarcas do interior, tenha
o poder público de manter um advogado para
os necessitados e outros; diferente, para a defesa
do Estado. Isto se toma bastante evidente quando,
pelas condições específicas da vida rural em co
munidades pouco desenvoMdas, a necessidade
da atuação de um advogado da Fazenda Pública
fica restrita a opinar em processos de inventários,
nos quais, aliás, pela sistemática do processo su
mário de arrolamento, a sua presença é pratica
mente nula. Não ter o procurador, retarda o anda
mento dos feitos: tê-lo somente com essa função
é um ônus injustificável.

Não somente em Estados menores a experiên
cia tem-se mostrado altamente válida. Em São
Paulo e no Rio Grande do Sul, também. Isto não
invalida outros sistemas, como o do Rio de Janei
ro, de separação ele funções. Mas entendemos
que a decisão deve ser do Estado, segundo suas
peculiaridades.

O que nos parece condenável, porém, é a assis
tência judiciária gratuita prestada por órgãos do
Ministério Público. Assuas típicas missões de fis
cal da lei e de acusador não se coadunam com
a de advogado de defesa. Além disto, ter-se o
defensor, como já aconteceu, como início de car
reira do Ministério Público, constitui mesmo, um
desrespeito com o cidadão que necessita de assis
tênciajudiciária. No momento em que o membro

.do Ministério Público está iniciando a carreia 
o que deixa pressupor inexperiência - ele está
apto à defender o necessitado: quando ganha ex
periência, sua função passa a ser a de acusador
desse cidadão necessitado. Tal orientação, no mí
nimo, é injusta.

Nobre Presidente, a Associação Nacional dos
Procuradores de Estado sente-se extremamente
honrada-pela oportunidade que lhe é dada de
ser ouvida por V.Ex'"A aprovação desta emenda,
~m dos aspectos~ adotados, significa
a redenção da carreira de Procurador nos Esta
dos. Não pretendemos confronto com ninguém,

não estamos invadindo área de ninguém. O ~e
queremos é ter um assento na Constituição fede
ral paraque terminem as pequenas querelas exis
,tentes nos Estados onde o Procurador por vezes,
não tem reconhecida a relevância das suas atribui
ções e está atrelado fundamentalmente - per
doem-me o termo - ao bom ou mau humor
de um eventual governador.

Temos consciência da grandeza das funções
que desempenhamos. Defendemos o Estado, de
fendemos o interesse e o bem público, defende
mos o erário. E por isso que pretendemos, nobres
Deputados Constituintes, um assento na Consti
tuição federal. E,sendo certo que as ConstituiÇões
estaduais devem seguir o parâmetro da Consti
tuição federal, a Lei Maior, teremos como invocar
perante os governadores, perante os eventuais
administradores, o principio maior que foi estabe
lecido por V. Ex'"

Como Presidente da Associação Nacional de
Procuradores de Estado, que encarno os desejos
e a vontade da minha classe; saio desta Casa
tranqüilo, porque sei que estou lidando com ho
mens de bem, com homens que têm sensibi
lidade pública, pois se não a tivessem, não esta
riam neste Parlamento.

Compreendemos o sacrifício de V. Ex'" Nin
guém mais do que nós compreende o sacrifício
de um Deputado e de um Senador. Somos daque
les que vangloriam a função polffica, porque acre
ditamos no político. Quando leciono na minha
uníversldade, sempre reafinno que, a felicidade
desta República é ser uma República de bacha
réis: Quando os homens que detêm o poder não
encontram solução para determinados proble
mas polítícos, constitucionais e transcendentais,
quem é chamado? São os bacharéis, os políticos;
são V. Ex'", que são Deputados, Senadores.

Agradeço ao nobre Constituinte Chagas Rodri
gues esta extraordinária oportunidade que é dada
aos procuradores de Estado. E podem ficar certos
de que não vamos esquecer deste momento
histórico, extraordinário, para a classe dos procu
radores. E quando se escrever a história da Ass0
ciação Nacional dos Procuradores de Estados,
constará ali um capítulo dizendo que fomos rece
bidos na Subcomissão dos Estados, presidida pe
lo nobre Constituinte Chagas Rodrigues. (Pal-
mas.) .

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
Muito obrigado.

Tenho a honra de passar a palavra, agora, ao
Dr, Eduardo Seabra FI'IQlBldes, Presidente da As
sociação dos Procuradores do Estado do Riode
Janeiro, representando os procuradores de Esta
do do Brasil.

O SR.EDUARDO SEABRAFAGUNDES-No
bre Constituinte Chagas Rodrigues, Presidente
desta Subcomissão, Constituinte Siqueira Cam
pos, Relator "dos trabalhos desta Subcomissão,
Srs. Constituintes, Srs. Procuradores-Gerais, mi
nhas senhoras e meu senhores, tenho imensa
satisfação e grande honra de participar desta reu
nião.

O processo democrático que a Constituinte
adotou, no sentido de realizar sessões' pública~
com a participação dos vários setores da socie
dade, animou os procuradores de Estado a se
apresentarem perante esta Subcomissão para ex
por as razões pelas quais aspiram um assento
constitucional para a sua carreira.

Como disse o Presidente da Associação Nacio
nal, a proposta foi subscritapelo eminente Consti
tuinte Michel Temer, que além de Constituinte,
é um eminente professor de Direito Constitucio
nal. S. Ex" nos honrou, procurador do Estado co
mo é, com sua assinatura no projeto.

Gostaria de enfatizar nesta oportunidade a im
portância para o interesse público da existência
do assento constitucional dos procuradores. Se
queremos realmente um país estruturado demo
craticamente, onde a observância da lei seja um
dos princípios fundamentais, nãopodemos deoo.:
os Estados-membros sem uma procuradoria que
tenha vitalidade, que seja dotada de vigor, para
exercer as suas atribuições.

Quais são essas atribuições? Eu diria que as
atribuições do Procurador do Estado são basica
mente três: a representação do Estado em juízo,
a consultoria jurídica de nível superior e a fiscali
zação interna da legalidade dos atos do Poder
Público.

Ora, Srs. Constituintes, seria muilo dUicD um
estado pautar-se pelos parâmetros da legalidade,
o que todos aspiramos, sem que tivesse uma pro
curadoria, um órgão destinado ao exercicio des
sas atribuições realmente cIotado de vitalidade.
Nos embates judiciários, os Estados-membros
enfrentam interesses econômicos privados pode
rosíssimos. Os maiores escritórios de advocada
do País se defrontam com os estados na defesa
dos interesses de seus clientes particulares. Se
o Estado não estiver bem aparelhado em termos
de advogados, fatalmente sucumbirá nos cases
em que tem razão e em que o interesse público
deve ser atendido a qualquer preço.

Também no tocante ao exercício do controle
da legalidade interna, sem uma procuradoria vigi
lartte, atenta e habilitada a exercer essa funçio,
os estados muitas vezes se desencaminharão do
sentido da legalidade e terminarão enveredando
pelo caminho que nenhum de nós deseja e que
já provou ser muito mau em outros tempos delJta
República.

Há uma outra circunstância que aconselha o
assento constitucional das procuradorias do Esta
do na Constituição federal. A Mel& judiciária do
interesse público se exerce através de três órgãos
básicos: o Poder Judiciário, o Ministério Público
e os procuradores dos entes públicos.

A Constituição federal tradicionalmente trata do
Poder Judiciário da União e dos Estados- e do
Ministério Público federal e dos Estados. Ela não
vinha tratando das procuradorias dos estados,
embora tratasse da Procuradoria da República.
E é importante registrar neste espaço que há entre
a Uniãoe os estados uma diferença muito sensfvel
na organização dos seus órgãos de atuação em
juízo. Na União, a ~uradoria Geral da República
exerce, paralelamente, a função de advogado da
União e de fiscal da lei. Nos estados, invariavel
mente, essas duas atribuições são divididas entre
dois órgãos: o Ministério Público e as procura
dorias do Estado. Não há razão, portanto, para
que a Constituição federal trate cuidadosamente
do Ministério Público federal e doMinistério PúbIi·
co dos estados, deixando uma das funções ine
rentes ao Ministério Público federal de fora da

. sua regulação.
Todos nós sabemos' dos enonnes interesses

qUe um procurador do estado muitas vezes en
frenta, quer judicialmente, quer no exercício da
consultoria, no exerck:io das suas atribuições. Daí
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por que sedu fundamental que a Constituição fe
derzd,ao traçar os princípios germs da organização
dos Estados, e somente os princípios germs, fixas
se alguns pontos como esses que foram trazidos
à consideração da douta Subcomissão peJo Cons
tituinte Michl~1 Temer, ou seja, o ingresso exclusi
vemente por concurso, dando uma feição emí
nenflemente democrática e independente aos pro
cU'tldores de Estado e certas garantias para que
ele pudesse exercer com desassombro a sua fun
ção e não fosse um homem que tivesse que se
curvar muitas vezes à prepotência dos governan
tes. Deve-se também deixar à conveniência de
cada Estado certas particularidades, como o pro
jeto FAS, no sentido de organizar da melhor ma
neíraas suas procuradorias para atender este ou
aquele objetivo.

Piorexemplo, o projeto, com muita propriedade,
determina que a remuneração dos procuradores
do estado sejaequivalente a do Ministério Público,
que é um órgão gêmeo, semelhante à procura
doria do Estado. Isso exclusivamente na hipótese
de altividadecom dedicação exclusiva, porque em
certos Estados poderá convir, pelo volume do
servíço em certas comarcas do interior, que o
procurador possa, ao mesmo tempo, exercer o
carno de procurador e a sua atividade privada
de tldvogado. Mas, em outros locais, pode convir
a dedícação exclusiva do procurador. E, nesta
hípôtese, nâo há razão para que ele tenha um
tratamento dliferenciadodo MinistérioPúblico, sob
pena de se aviltar a carreira, fazendo com que
as pessoas de maior capacidade se dirijam para
a magistratura e para o Ministério Público e não
paraas procuradorias do Estado, o que enfraque
ceria esses órgãos, que, como já se disse, são
da maior irnportância, porque são encarregados
não, só da defesa do interesse público estadúal
emjuízo,como também da fISCalização da legali
dade intemn dos atos da administração pública
esuldual.

~gradecell1do ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator
e aos Srs. Constituintes, a oportunidade que esta
Subcomissão concedeu a nós, procuradores de
Estado, de trazermos à consideração de V. Ex'"
as nossas aspirações, que não visam ao ,nosso
interesse pessoal, mas ao interesse público, a uma
organização satisfatória do Estado.

C;:lue a C<:>nstituição federal se preocupe não
só com o Judiciário e o Ministério Público, mas
também com esse terceiro 6rgão, que exerce uma
atrilbuiçãotão importante, tão relevante e tão signi
ficativa para a ordem pública quanto esses outros
doii. órgãos que a Constituição federal tradicio
nalmente já trata.

':l.uero al;lradecer a V. Ex'" e a todos os Srs.
Constituintes presentes esta oportunidade. (Pal
rnas.)

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
51'S. Procuradores, a palavra continua franqueada
a quem porventura queira usá-Ia. Tem a palavra
o nobre Constituinte Michel Temer.

o SR. COI'lSTffGlNTE MICHELTEMER - Sr.
Presidente, quero dizer aos nobres colegas que
a Constítuíçâoé um reposit6rio de valores funda
mentais.jEla não vai, normalmente, preocupar-se
com a iristitucionalização de carreiras. A Consti
tuíçáo não se preocupa fundamentalmente com
o Ministério Público, com a magistratura, com
os procuradores de Estado. Os Constituintes, veri-

ficam quais são os valores estruturadores do Esta
do, encarta esses valores na Constituição, e de
pois, estabelece mecanismos para a implemen
tação desses valores. Por isso é que ao criar 61'
gãos como o Judiciário, o Legislativo e o Execu
tivo,define quais são os agentes executores destes
valores fundamentais; valor de legislar, de julgar
e de executar.

Ao trazer-se, por exemplo, o Ministério Público
para a Constituição Federal, o que está havendo
é a definição de um 6rgão que é capaz de defender
a sociedade no seu todo, que é capaz de compa
recer em juízo para defender a sociedade, muitas
vezes até contra o Poder Público.

Então, a idéia de que uma dada categoria fun
cional, possa ganhar estatura constitucional, co
mo revelaram o Presidente Odacir França e o
nosso colega, ex-Presidente da Ordem dos Advo
gados do Brasil e ex-Secretário da Justiça do Rio
de Janeiro, Eduardo Seabra Fagundes, está numa
necessária correlação lógica entre a função de
procurador do Estado e a atividade fundamentai
do próprio Estado.

Disse o DI'. Eduardo Seabra Fagundes que,
é preciso saber que o procurador do Estado, dife
rentemente dos demais advogados, não vai advo
gar para um cliente particular. E apenas para
exemplificar, Sr. Presidente, tomo a liberdade de
dizer que, enquanto advogado, pode alguém ser
procurado no seu escrítórío por uma pessoa que
está sofrendo uma ação de despejo, mas que
quer conservar-se por cinco ou seis meses no
imóvel. Ela pergunta: "O que fazer?" O advogado
terá meios, não digo protelat6rios, pois não é essa
a função do advogado, mas processuais e proce
dimentais com vista a satisfazer os interesses do
seu cliente particular. O procurador do Estado,
não. Embora advogado, ele está, na verdade, cui
dando de cumprir um dos postulados fundamen
tais de qualquer Estado democrático que é o prin
cípio da estrita legalidade dos atos da adminis
tração.

Então, quando o procurador do Estado exercita
a função de consultor jurídico, por exemplo, está
encaminhando o administrador público na dire
ção desse princípio. Por outro lado, Sr. Presidente,
quando o procurador do Estado comparece em
juízo para defender o Estado, sabemos que ele
não está defendendo a figura do Estado, mas
aquilo que o Estado-membro da Federação re
presenta, ou seja, o interesse da comunidade lo
cai, do povo, por exemplo, do Estado de São
Paulo. Ao ir contra a insurgência, contra uma
execução fiscal, por exemplo, ao sustentar a idéia
de que uma professora não se pode remover e,
por isso, ingressa num mandado de segurança,
o que o procurador do Estado está fazendo, na
verdade, é a defesa dos interesses do Estado.

Eis, portanto, Sr. Presidente, em brevíssimas
palavras, a correlação lógica existente entre a pro
fissão de procurador, do promotor e do juiz com
os valores fundamentais do Estado.

E poderíamos aqui indagar por que, afinal, esta
matéria veio para a Subcomissão dos Estados.
Porque basicamente não se está tratando do pro
blema da -pertídpaçâo do procurador em juízo,
mas da representação judicial do Estado. No
capítulo dos Estados, portanto, haverá uma defini
ção, em rúveI nacional, sobre quem deverá repre
sentar o Estado judicialmente.

Agradeço, Sr. Presidente e nobre Constituinte,
a atenção que deram a estas palavras finais e
ao mesmo tempo, tomo a liberdade de cumpri
mentar os procuradores de Estado que aqui expu
seram suas idéias e os procuradores de Estado
de todo o Brasil que aqui se acham presentes.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
51'S. Procuradores, continua franqueada a palavra.
(Pausa.)

Tivemos o privilégio de ouvir um professor e
ex-procurador que está afastado porque está exer
cendo o seu mandato. Qualquer um de V. 5"
que queira fazer uso da palavra, ouviremos com
muita atenção. (Pausa.)

Não havendo quem queira falar entre os Srs.
Procuradores, os 51'S. Constituintes presentes po
derão usar da palavra para solicitar qualquer es
clarecimento ou fazer alguma interpelação.

Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte Siqueira Campos.

O SR. REtATOR (Siqueira Campos) - Sr. Pre
sidente, nobres colegas, eminente Procurador
Geral do Distrito Federal, DI'. Humberto Gomes
de Barros, que também é Presidente do Colégio
dos Procuradores-Gerais, DI'.Odacir França, Vice
Presidente da Associação Nacional, Eduardo Sea
bra Fagundes, DI'.Milcíades, Presidente da Ass0
ciação dos Procuradores do Estado de Goiás, DI'.
Heraldo Bulhões, Presidente da Associação dos
Procuradores do Estado de Alagoas, eminentes
procuradores, dirigentes de entidades, em primei
ro lugar, quero dirigir-me à Dr' Teresa Campelo,
a jovem Procuradora do Distrito Federal, como
uma homenagem à mulher brasileira, que ocupa
hoje todos os espaços nessa vontade que tem
de contribuir para o desenvolvimento e a humani
zação de todos os setores da atividade em nosso
País, e mais ainda do que vem sendo feito pelo
esforço do maior contingente, que é o masculino.

Mas se Deus quiser, dentro em breve, vamos
ter aí um equilibrio. Como disse Último de Carva
lho num aparte a Flores da Cunha, "em Minas
Gerais metade é homem, metade é mulher, e
nós estamos muito felizes." Na hora em que
metade dos homens e metade das mulheres po
voarem as repartições públicas do País, as oficinas
de trabalho, os campos, isso demonstrará não
só o alto nível de conscientização da mulher em
participar, como também, sem dúvida, melhorará
muito a nossa sociedade.

Foi muito bom ouvirmos homens da impor
tância do DI'.Seabra Fagundes, que eu já conhe
cia de longo tempo. Ele foi realmente um grande
Presidente da OAB Nacional. Ele é um grande
jurista e um grande constitucionalista. É um ho
mem de uma facilidade de expressão e de um
saber como poucos neste País.

Ouvimos também o DI'.Odacir França e o Dr,
Michel Temer, que, para nossa honra, é nosso
colega, como também de V. S" E pela forma
como atua em defesa dos interesses nacionais
.-e neles estão envolvidos os interesses dos Pro
curadores de Estado, essa classe magnífica 
ele sempre se faz atendido. S. Ex' sempre faz
com que atendam aos mais diversos interesses
nacionms. E S. Ex' colocou muito bem o proble
ma. Nós não estaremos abrigando reivindicações
de uma classe, quarmaos seus interesses. mas
ás interesses dos Estados-membros, e, portanto,
os interesses do PlÚ.



92 Sexta-feira 19 DIÁRIO DAASSEMBl..ÉIA NACIONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Junhode1987 '

<:onstib.inte MichelTemer, estamos c0nscien
tes de quevamos pratiaIr lmll boa obra, ac0lhen
do & sua sugestão. O Relatorantecipaa sua deci
são de submeterao Plenário da SubcomiSSão
11sugestão de V. Ex' (Palmas.)

Por tudo que V. Ex' nos havia trazido em argu
mento, procurando levar-nos ao convencimento,
j6 estjvamos realmente decididosa adotar essa
posição. Mas,diante do que ouvimos hoje, esta
mos muitomais propensos a adotar essa posição.

Os três expositores foram magnfficos, diretos,
concisos e brilhantes. E esta não é somente a
minhaopinião.Tenho certezade que o Sr. Presi
deitte"'~egoo1ambém à conclusãode que temos
de mudar, também nesse êampb, as coisas. Nio
poderemos ficar à mercê de eventuaiscaciques
retr6gados que não tenham um entendimento
amplo do que realmenterepresentam os interes
ses da administraçãopública.

CongratWo-me com os expositores e agradeço
também as manifestaçõesde fidalguia que, ante
rionnente e durante esta reunião, me foramfeitas.
Peço-lhesque cOfÍtinuem contribuindo e colabo
rando paraque, nDosomente nestaSubcomissão,
mas nas demais, e não somente neste campo,
mas nos demais que envolvam os interesSes de
tóda.& comunidade brasileira, possamos chegar
a uma Constituição efetivamente representatiwl
das expectativas, das aspirações, dos interesses
e das necessidadesdo nosso País.Muito obrigado
a V. S" (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 
Srs. Procwadores,hojetivemosa venturade ouvir
aqui auJas de grandesjuristas,de grandesadvoga
dos e de homens que realmente estão interes
sados na defesa do Estado, desses entes paraes
tatais, que precisam realmente ter advogados
identificados com seus interesses.

Eaqui, entre os doutoresprocuradores, tivemos
a honrade recebera todos, mas de modo especial
o Dr.OdacirRodrigues França,Presidenteda As
sociação Nacional dos Procuradores. Tivemosa
ventura de ouvir e de ter aqui presente também
o Presidentedo Colégio dos Procuradorese pro
curador-gerai do Distrito Federal, Humberto Go
mes de Barros, de quem tivea honra de ser cole
ga, porque fui o primeiroSecretário do trabalho
do DiIbito Federalno GovernoJosé Aparecido.

Antesde • deputado federal - sou suspeito
para falarsobre isto- terminei meu curso juridi
co, fui.para o Rioe lá me submetia um concurso.
EntiIo, tive a ventura de, no Rio de Janeiro, ser
~ em segundo lugar numconcurso para
aNsterlte juridicodo Ministério da Fazenda.Isso
foiem 1947, 1948. Em 1950, fui eleitodeputado
federal pela primeiravez. Fui cinco vezes eleito
deputado federal. Numadessas vezes- a legisla
ção pennitia - fui também eleitogovernador do
meuEstado,oPiauí, ejá noPIauí crieiaDefensoria
P(blica, separando-a do Ministério Público. Mio
cootmueideputado porque fui cassado em 1969,
jUht8mebft! com o hoje Senador por São PlUo
Mário Cavas.Ele-erao Kder e eu, o primeiroviCe
lder do partido na oposição.

De modo que soususpeitopara faler, mas não
posso;'de maneira alguma, deixar de dar o meu
~ ep0i08essa 15ugestáoque tornou o núme
ro 727, assinada pelo eminente Constituinte Mi
chelTemer.

V. S" podem estar certos de que aqui, na Co
missãoTemática,na ComissãodeSistematização
e no plenárioeu darei todo esse apoio. (Palmas.)

Fiquei dez anos com meus direitos políticos
suspensos, mas nunca fui chamado, nunca fui
processado. Também tive essa sorte. E esperei
ainda mais três anos paraser candidato.Fui can
didato ao Senado em 1982. Era candidatoa De
putado Federal, mas apelaram. No Nordeste, o
PMDB era um partido muito fraco. O Nordeste
é um Brasil diferente dos outros brasís, Lá nin
guém foieleitogovemadorou Senador em 1982.
Eutambém perdi.Masfui o maisvotadona capital
e no litoral. Perdipela soma das sublegendas.

Agorativea sorte de ser eleito e fui outra vez
o candidato ao Senado mais votado na capital,
no litoral e nas grandes cidades. Fui anistiado
nesta parte e tivedireito de voltar. Já estavaenga
jado na polftica, não quis voltar. E fiquei sabendo
que agora não sou mais assistente juridico, mas
Subprocwador da Fazenda, porque a chamada
lei de anistia deu-me o direito de computar o
meu tempo para efeitode promoção. De modo
que isso já me identifica com V. S'" Não poderia
deixarde ser solidário.

Agora, antes que o Or. Seabra Fagundes, que
honra inclusive a classe dos advogados, tendo
sido presidenteda OAB, falasse, colocariaaquele
problema. No meu Estado temos o Procurador
Geralda Justiça e o Procurador-Geral do Estado.
Vejam que a denominaçãoé Procurador-geral do
Estado.Outroschamariamde advogado-geral do
Estado.

Masamanhã é o últimodia para oferecimento
de sugestões. Depois teremos oportunidade de
oferecer emendas nos diferentes momentos: na
Subcomissão,na Comissão, em plenárioetc.Mas,
se forpossível, apelopara Y. Ex'"ou para o Constí
tuinteMichel Temer no sentidode que nos dêem
uma sugestão.Eleprópriopoderiaoferecera me
lhor maneira de disciplinarmos esta matéria na
área federal. Deveríamos ter um advogado-geral
ou um procurador-geral do Estado ao lado de
um procurador-geral da Justiça? Eu mesmo con
fessoa V. EX'"que estou inclinado. Háduas noites,
com esses meus compromissos de Presidente,
fuidormiràs 3:00h da madrudada.Achoque não
tenho tempo para fazer as sugestões. No meu
Estado, censuraram-meporque fuieu, dos repre
sentantesdo Piauí, quem emendou maiso projeto
de Regimento. Na primeira fase ofereci doze e
na segunda quinzeemendas, e muitasforamreal
mente apreciadase acolhidas.

Masesse assuntome parece muitoimportante,
porque já foi dito aqui na nossa Subcomissão
que temos uma tendência, até mesmo quando
o mandato do Presidente da República era de
cincoanos, àquela idéiade que o do antigoPresi
dente da República era de quatro. Então, ficou
ainda aquela história de quatro anos.

Nada impede, por exemplo, que os Estados
tenham Senado. Os Estados nunca tiveram um
Senado em virtude da nossa tradição,pelomenos
na maioria dos Estados. Então, é muito impor
tante trazermosissotambém para o planofederal.

Y. EX'" examinema melhormaneirade discipli
narmos isto: um chefe de Ministério Público Na
cionale um advogado-geral do Estado com esse
nome de procurador-geral do Estado ou procura
d4Jr-geral da Justiça, não sei bem. As atribuições
estão muito bem claras e acho que devemos,

tanto quanto possível, distinguir isso na prática.
Aqui ficaum apelo a V. Ex-'

No maís, só me resta agradecer a todos pelo
brilho das lições que nos deram. Estouabsoluta
mente certo de que, não só o nobre Relator, o
modesto Presidente, mas também a nossaSub
comissão - e trata-se aqui da organização do
Estado, assim como é da organização do Estado
em matéria de polícia militar e também polícia
civil - darão a esse trabalhoo valorque ele real
mente merece.

Estamos certos de que estamos dando uma
grande contribuição para a defesa do Estado, a
dos superiores interesses do Estado, que deve
ser cada vez maís democrático. E o estado de
direito democráticoestá identificado com os inte
resses elacoletividade.

Os nossos parabéns e os nossos agradecimen
tos a V. S'"Realmente, pelajustezada causa, pela
elevaçãode propósitosque inspirou o nobreautor
V. SOl terão aqui advogadose procuradoresdesta
causa. (Palmas.)

Convocouma reuniãopara hoje à tarde, quan
do teremos a oportunidadede ouviro Sr.Ministro
Joaquim Francisco Cavalcanti, do Interior, que
veio substituiro Ministro anteriormente convida
do.

Nada mais havendo a tratar, dou por encer
rados os nossos trabalhos.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS
PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
SUBCOMISSÃO DO PODER EXECunvo

Tenno de ReunJio - 23-4-87

Às dez horas e cinqüentaminutos do diavinte
e três de abrilde milnovecentose oitentae sete,
na Sala da Subcomissão do Poder Legislativo no
Anexo nda Câmara dos Deputados, reuníram-se
as Subcomissõesdo PoderLegislativo e do Poder
Executivo da Comissão de Organização dos Po
derese Sistemade Govemoda Assembléia Nacio
nal Constituinte, para debate do tema Presidencia
IismolParlamentarismo. Compareceram os Se
nhores Constituintes da Subcomissão do Poder
Executivo: Albérico Filho (Presidente), Eduardo
Bonfim, Erico Pegoraro, Expedito Machado,
HumbertoSouto, José Fogaça, Mauricio Pádua,
OsvaldoMacedoe RuyBacelar.Asnotas gravadas
da reunião, depoisde transcritas,passarão a inte
grar a Ata correspondente da Subcomissão do
Poder Legislativo. E, para constar, eu, lole Lazza
ríní, secretária, lavrei o presente Termo de Reu
nião, que foi por mim assinado.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS
PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
SUBCOMISSÃO DOPODER EXECanvO

4' REUNIÃO ORDINÁRL'.
Realizada em 28-4-87

Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e
oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete,
em salaprópriado Anexo II da Câmarados Depu
tados, reuniu-sea Subcomissãodo Poder Execu
tivo, presentes os Senhores Constituintes: VIValdo
Barbosa (Vice-Presidente no exercicio da Presi
dência), Bonifácio de Andrada, Carlos Alberto,
Eduardo Bonfim, Enoc Vieira, Erico Pegoraro,
Henrique Eduardo Alves, José Fogaça, Mauricio
Pádua,Osvaldo Macedoe CostaFerreira. Abertos
05 trabalhos,foilida e aprovadaa Ata da reunião
anterior. Não havendo expediente a ser lido, o
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Sr. Presidente em exercício passou à Ordem do
Dia, que constou do seguinte: apreciação das Su
gestôes de nOS n, 14, 80, 138, 144, 151, 186,
199,217 e 253. Durante a apreciação da Sugestão
n9 11 usaram da palavra os Srs, Constituintes:
Boniifácio de: Andrada, José Fogaça (Relator),
Costa Ferreira, Osvaldo Macedo, Enoc Vieira,
Maulicio Pádua e Erico Pegoraro, nas de números
138 e 151 os Senhores: José Fogaça (Relator),
Osvaldo Macedo, Bonifácio de Andrada, Maurício
Pádua, Costa Ferreira, Erico Pegoraro e Enoc Viei
ra, na de número 80 os Senhores: Osvaldo Mace
do e: José Fogaça (Relator), e nas de números
14, 199, 1441e153 os Senhores: Osvaldo Macedo,
Enoc Vieira, Bonifácio de Andrada, Erico Pego
raro, José Fogaça e Enoc Vieira. Em face do
adiantado dai hora, a apreciação das sugestões
de números 186 e 217 foram transferidas para
a prôxírna reunião. Facultada a palavra, o Sr.
Constítuínte Henrique Eduardo Alves comunicou
a realizaçãodo Seminário "AAdministração Públi
ca no Regime Parlamentarista e Presidencialista"
a partir de 17 de maio pelo Ministérioda Admínís
tração, tendo sido confirmada a presença dos pre
fessores .Jean-Luc Parodí, Secretário-Geral da As
sociação Francesa de Ciência Política,UweThay
sen da Universidade de Hamburgo, e necessitan
do de confirmação o professor Arthur Schelinzer,
dos Estados Unidos bem como indagou a Presi
dência sobre a possibilidade de se fazer uma reu
nião no próximo dia 20 de maio com os referidos
conferencístas nesta Subcomissão. Não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente encerrou a reunião às doze horas e
cinqi.Ienta e cinco minutos, lembrando aos Srs,
Constítuíntes sobre reunião de audiência pública
a reallzar-se na próxima quinta-feira, às nove horas
e trinta minutos, com a presença dos Srs. Miguel
Seabra Fagundes e João Amazonas. As notas gra
vadas, depois de traduzidas; passarão a integrar
a presente Ata. E, para constar, eu, lole Lazzarini,
secretéría, lavrei a presente Ata, que depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a 4' reu
nião ordinárii~, do dia 28 de abril.

Convido nosso ilustre Relator, Senador José
Foqaça,a compor a Mesa. A sessão de hoje tem
como objetivo a leitura e apreciação de algumas
das sugestões que esta Subcomissão tem rece
bido.

A SI'"Secretária procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

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

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - Nos
sa Ordem do Dia visa ao exame e apreciação
das diversas sugestões que já chegaram a essa
Subcomissão. Estas sugestões listadas para apre
cíaçâo no dia de hoje, correspondem à primeira
leva de sugestões que essa Subcomissão rece
beu. Há uma segunda leva, que acabou de chegar
a esta Subcomissão e que está sendo separada
para distribuição aos Constituintes ínteqrantes da
Comissão, que será objeto de apreciação em ses
sões,posteriores. Aapreciação se dará pela ordem
numéIica das sugestões recebidas. A pIimeira de
las é a de número l l, de autoria do Constituinte
JorgreArbage, que cuida de uma convocação ple
biscitária para aprovação do sistema de govemo,
presidencialista ou parlamentarista, e dá algumas

conceituações do que sejam esses sistemas de
governo. O exercício da Chefia do Estado pelo
Presidente da República caracteriza o sistema par
lamentarista - exercício restrito da chefia do Es
tado, pelo Presidente da República, chefia de go
verno por um gabinete comandado pelo Prímeíro
Ministro,aprovado esse gabinete pela maioria do
Congresso - é a essência da definição que pro
põe o ilustre Constituinte Jorge Arbage.

Essa questão já foi muito considerada por nós
em nossa última sessão, em conjunto com a Sub
comissão do Poder LegislaJtivo. Na ocasião a nos
sa comissão, por maioria, rejeitou uma definição
prévia de qual deveria ser o sistema de governo.
O que se propõe agora é uma definição a poste
riori, depois de elaborada a Constituição - até
noventa dias a partir da aprovação da Constituição
- através de um plebiscito.

Esta questão, evidentemente, é muito impor
tante para as posições dos respectivos Consti
tuintes, pois muitos acreditam que essa é efetiva
mente uma questão plebiscitária. Segundo se pre
vê aqui, somente depois de elaborada a Consti
tuição, depois de a Assembléia Constituinte já se
ter definido por um sistema de governo, é que
se faría um plebiscito, quase que para ratificar
as delegações da Assembléia Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - A Comissão apenas aprecia e enca
minha para o Relator, nós não decideremos nada,
não é?

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Hoje
não está prevista decisão, apenas apreciações,
inclusive para que o Relator veja a tendência da
Comissão para elaborar aí o seu parecer.

Estou fazendo essa apreciação para situar o
tema; sobre o mérito, creio que a situação segue
essas linhas gerais. É evidente que como é uma
questão muito importante para cada Constituinte,
há muita convergência de opiniões no sentido
de que seria efetivamente matéria plebiscitária,
tão significativaela é para os rumos do País. Para
a colocação do tema, e convídendo os Srs. Consti
tuintes para o debate, daria a palavra ao Relator
para que ele inicie a apreciação desta proposição.

(Conversas paralelas.)

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Parece-me que a grande preliminar
é macharmos para um processo plebiscitário, um
precesso de consulta, digamos assim - o eleito
rado é o povo -ou se ficamos dentro do princípio
da democracia representativa incumbindo a todos
nós, a fim de que possamos dar solução a estas
questões, ou ainda se ficamos em uma situação
mista, em face de certos problemas. O que faz
subentender que a questão do parlamentarismo
e do presidencialismo não deve ser matéria de
plebiscito, porque este deve se caracterizar por
um processo em que o povo, tendo vivência do
problema, possa, de fato, fazer a sua grélJnde op
ção. Na realidade, o eleitorado brasileiro não tem
vivência do parlamentarismo. A experiência parla
mentarista brasileira, realmente válida, foi a do
século passado, e hoje são poucos os eleitores
nascidos no século passado. Aliás, vi ontem na

televisão um casal com mais de cem aJnOS. De
modo que ainda não temos uma experiência real
mente parlamentarista em termos de vivência po
pular, já que a experiência de 1961 foi uma expe
riência deturpada, porque o Chefe de Estado se
considerava atingido - e, sob certo aspecto, his
torícarnente ele o era. O Chefe de Estado, em
1961, quando foi implantado o parlamentarismo,
se considerava atingido e tolhido em suas prerro
nciais. Em 1961, ele já surgiu com um problema
grave: o Presidente da República entendia que
o parlamentarismo era ilegítimo, porque ele fora
eleito para ser Presidente da República em um
regime presidencialista. De modo que foi o parla
mentarismo, digamos, que viveu momentos de
dificuldades, porque os seus principais respon
sáveis não o consideravam legítimo.

A experiência de 1961 não é uma experiência
válida em termos do eleitorado brasileiro. Eu pre
feriria,Sr. Presidente, colocar um plebiscito depois
de dois anos, Solicitarei um debate sobre um ple
biscito a realizar-se depois de dois anos de implan
tação do sistema. Ai, então, o povo brasileiro iria
avaliar se o modelo parlamentarista estaria de
acordo com as necessidades políticas, com as
necessidades sóc:io-econômicas do Pais.

Agora, imediatamente após definição da Cons
tituinte sobre a escolha de sistema de governo,
pedirmos ao povo a sua audiência, melhor seria
então que ela fosse dada antes da própria feitura
da Constituição. Sem dúvida, porque se o povo
vai intelVir no processo de elaboração da Consti
tuição, é preferível, no caso, específico, que ele
o faça antes do que depois, porque assim já nos
dará uma orientação. Mas fazer logo depois da
Constituição? O que seria razoável após a Consti
tuição era o povo referendar a Constituição como
um todo, isto sim. Mas entrar especificamente
em questões determinadas, em certos temas que
a Constituição consagrou, parece-me que seria
praticamente colocarmos em plebiscito todo um
trabalho já realizado, toda uma orientação já defi
nida. Nesse caso, melhor seria que isso fosse feito
antes da própria elaboração da nossa Carta.

Por isso, não sou simpático à proposta do meu
querido amigo e correligionário, Constituinte Jor
ge Arbage, porque acho que ela vai ser um ele
mento a tumultuar o próprio processo de elabo
ração constitucional. O País precisa vivero regima
parlamentarista, como já viveu o regime presiden
cialista, e somente depois de ele viver tal expe
riência, acho perfeitamente razoável que se defen
da essa tese. Aiserá uma outra conjuntura, pode
remos discutir melhor essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - Eu
me permitiria lembrar que o Regimento da Consti
tuinte não previu a hipótese de plebiscito, não
regulou sua existência. O Regimento apenas abre
a possibilidade de deliberação sobre se haverá
plebiscito ou não. Ele previu mecanismos para
o caso de algum Constituinte querer encarnínhar
proposta neste sentido: realização de plebiscito
ou de referendum. Então já há um mecanísmc
previsto de como a Assembléia procederá a esse
respeito, de como irá deliberar. Mas dependerá
ainda de a Assembléia aceitar ou não a sugestão
de plebiscito. No caso aqui, a proposta mais se
refere ao aspecto do referendum. Não é um ple
biscito aberto, mas como ela é a posterlod à
feitura da Constituição, à aprovação, inclusive. da
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Constituição pela Assembléia Constituinte, refe
re-se mais ao referendum. O povo referendará
ou não o que a Assembléia Constituintejá decidiu.

É muito pertinente a observação do Consti
tuinte Bonifácio de Andrada. Ele realmente colo
cou o mérito da questão: Estamos diante de uma
democracia representativa ou não? Os represen
tantes do povo deliberarão em seu nome ou não?
Hoje as inúmeras Constituições modemas estão
sempre sendo submetidas ao referendum. Isso
é a renúncia à democracia representativa, mas
serve também como forma de incorporação do
povo, da nação, a uma deliberação tão funda
mentai na vida da pr6pria nação: a promulgação
de uma Constituição. Hoje,muitos países, desde
as Filipinas, que fez o mais recente plebiscito,
até a União Soviética, que também o utilizouem
sua última Constituição, usam esse meio.

Diversos países fazem plebiscito, referendam
a obra de um corpo representativo, ou seja, o
das Assembléias Nacionaís Constituintes. Os Es
tados Unidos também têm sido exemplo de ple
biscito em matéria de legislação ordinária e até
em matéria de emendas constitucionaís. Em mui
tas eleições presidenciais, o eleitor americano,
além de escolher o Presidente da República, tam
bém vota optando por diversas propostas legisla
tivas em andamento no Congresso Nacional, ou
já decididas no Congresso Nacional, mas sujeitas
a plebiscito, referendum. Há essa tendência, ho
je, na prática da polltica norte-americana de ter
esse procedimento, comum entre a democracia
representativa e a democracia direta.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Mas não em matéria constitucional.
Em matéria constitucional são s6 ouvidos os Le
gislativosestaduais. Nos Estados Unidos,a emen
da constitucional, para entrar em vigor, tem de
ser aprovada pelo Congresso e por dois terços
dos Legislativosestaduais. Masem matéria consti
tucional, não. Os Estados Unidos não aceitam.
Em alguns Estados - e sobretudo em matéria
de organização municipal - eles são de fato até
exagerados ao utilizar o referendum. Mas em
matéria constitucional nacional, não.

Gostaria de dizero seguinte: geralmente há re
ferendum para aprovar a Constituição como um
todo, mas é difícil nós encontrarmos exemplos
como os que V. Ex" citou, para plebiscitos em
questões específicas da Constituição. Quer dizer,
é, globalmente, um sistema misto. A democracia
representativa se faz sentir através da votação,
e vem a seguir o referendum, para homologar
ou não. Não se entra na especificidade de um
tema ou de um assunto - tese do Constituinte
Jorge Arbage, que foge um pouco de assuntos
constitucionais. A França, é verdade, é a grande
exceção. No tempo de De Gaulle, utilizou-se o
plebiscito e referendum popular para matérias
específicas. E como ele não teve apoio, renunciou.
A França, com sua inspiração açoriana, com essa
tendência de democracia direta, que lá prevalece
em alQunsteóricos ...

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - AI·
guns cesaristas, inclusive.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Justamente isso. Valeu-se da demo
cracia direta, que tem, aliás, como exemplos, Na
poleão m, e, posteriormente, De Gaulle.Eles inda-

garam do povo sobre matérias específicas. Mas
não conheço outro país - a não ser que faça
de forma global- que entre em matérias especí
ficas. Existe apenas o caso da França, e agora
a sugere aqui o Deputado Arbage, que se revela
um adepto do general De Gaulle.Aliás,ele é pare
cido também com os Generais do Brasil.De mo
do que isso não tem importãncia para o General
De Gaulle. Não é? (Risos.)

O SR.PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) -Creio
que a colocação do tema tem essas linhas gerais.
O nosso Relator quer também fazer suas obser
vações.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, antes de mais nada, eu diriaaté que anterior
à proposta do plebiscito há uma proposta que
se prende bastante a uma concepção clássica
ou quase ortodoxa do parlamentarismo. Se nós
tivéssemos que definir o parlamentarismo em
moldes clássicos, diríamos que a essência do par
lamentarismo está na separação de atribuições
entre o Chefe de Estado e o Chefe de Governo,
O Deputado Jorge Arbage caracteriza muito clara
e objetivamente essa questão. Para ele, o plebis
cito deverá dirigir-se para esses termos, que, co
mo bem salientou o Deputado José Bonifácio,
são temas de extrema complexidade para uma
avaliação direta, como é o caso do plebiscito.
O plebiscito sempre deve ser utilizadopara ques
tões que têm absoluta evidênciaao entendimento
popular. Por isso quero dizer aqui que evoluí da
minha posição inicial. Até o início dos trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte, eu defendia
a necessidade de plebiscito por capítulos ou por
partes da Constituição. Em uma análise maís
aprofundada evoluí para o entendimento de que
se n6s fizéssernos plebiscitos sobre fragmentos,
sobre aspectos parciais da nova Consituição, che
garíamos a uma mutiplicidade de respostas e de
opções para a população em tal grau de comple
xidade que poderíamos entrar num processo que
se transformaria numa situação labiríntica. De re
pente, poderiamos sugerir que fosse transforma
da em plebiscito ou em referendum a questão
da ordem econômica, do sistema federativo, do
sistema de governo, dos direitos dos trabalha
dores, da autonomia dos Estados e Municípios
e até a questão do sistema tributário. Pode até
ser possível que cada Subcomissão ou Comissão
venha a reivindicar para os seus temas a neces
sidade de um plebiscito. Eu, até o começo dos
trabalhos, embora não intransigentemente defen
dia o plebiscito parcial ou sobre partes da nova
Constituição.Mas hoje vejo que seria tal a comple
xidade, a multiplicidade, a multipolarização das
questões que seria impossível, através da simpli
cidade orgânica que caracteriza um plebiscito, 
ato onde sediz sim ou não - conseguirmos
levantar a opinião maciça, representativa, cientí·
fica e expressiva de toda a Nação. Hoje estou
entre aqueles que, como o ConstituinteJosé Boní
fácio, defendem a necessidade de um plebiscito
em relação a toda a Constituição. Realmente é
esta a postura que tenho hoje, até por uma ques
tão de praticidade. Até que surja um argumento
que possa reverter essa minha posição, não vejo
como poderíamos - a não ser que limitássemos
a dois ou três, no máximo, os temas, considerados
fundamentais - submeter ao dilema simplista
que necessariamente tem que ter um referen-

dum, fragmentos ou partes, apenas da nossa
Constituição.

Quanto à proposta do ConstituinteJorge Arba
ge, acho que ela está bem clara. Ele deseja um
plebiscito em relação a uma opção um parlamen
tarismo mais clássico, onde a separação de fun
ções fica bem nltida, onde o corpo do governo
nada tem a ver com a representação do Estado,
que se expressa na figura do Presidente da Repú
blica. Parece-me que a tendência desta Subco
missão, avaliada na última reunião, seria por uma
separação não tão rigida do Chefe de Estado e
do Chefe de Governo, procurando, isto sim, um
certo hibridismo, ou urna situação de co-respon
sabilidade, embora com papéis definidos nesta
construção polltica.

Com relação ao plebiscito, quero apenas dar
uma opinião informal,que não expressa a postura
do Relator.Entendo que se realmente quisermos
introduzirmudanças mais sensíveis, mais profun
das, no nosso sistema de governo, no sentido
de avançarmos para uma participação mais efeti
va do Parlamento, no próprio exercício de gover
no, seria realmente necessária a convocação de
um plebiscito ou referendum, uma vez que a
experiência hist6rica que tivemos em 1961 de
monstrou que, não havendo respaldo da maioria
da população, dificilmenteum sistema novo, cuja
prática, cujo exercício seja desconhecido, não es
teja incorporado à experiência da populeçêo, à
experiência da Nação, vinga, prevalece ou subsís
te. Foi o que aconteceu em 1961 quando-equi
vocadamente, no meu entender - se atribuiu
ao sistema a crise econômica e política que vivía
mos naquele período, quando, na verdade, MO
era o sistema em si, mas a forma.corno ele foi
instalado no País e, muito mais, seus antecedentes
circunstanciais, que caracterizaram aquele mo
mento político.

Todos sabem que o Presidente João GouIart,
quando da renúncia de Jânio Quadros, encontra
va-se na República Popular Democrática da Chi- .
na. E, naquele momento, houve uma espécie de
levante militar,praticamente impedindo a assun
ção à Presidência da República de João Goulart,
que para voltar ao País, precisou de uma negocia
ção polltica que lhe tirou poderes constitucionais
e legitimamente atribuídos. Ora, as concessões
que João Goulart foi obrigado a fazer, dentro de
um processo de crise, de um processo a meu
ver extremamente delicado, frágil, geraram tem
bém um sistema frágil, sustentado pelas razões
da crise.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Bonifácio
de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Obrigado. Há um outro fato muito
curioso: todas as lideranças que, na primeira hora,
estavam contra João Goulart - as grandes lide
ranças nacionais - também engoliram o chama
do parlamentarismo. Elas eram contra o regime
parlamentarista, visto que tinham um programa
partidário a seu favordentro do presidencialismo.
Quer dizer,o Presidente da República considerlllra
ilegítimo o parlamentarismo, porque este tinha
tirado suas faculdades de Presidente presiden
cialista. Mas os grandes lideres da Oposição 
oposição como eram Juscelino Kubitschek, Car
los Lacerda e Magalhães Pinto - eram contra
o regime parlamentarista, pois tinham um projeto
pessoal para serem Presidente da República. Foi
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Precisamos do parlamentarismo porque ele, auto
maticamente, aos poucos, vai fortalecendo os par
tidos.

Peço desculpas a V.Ex' pela intervenção.

O SR. CONSTITOINTE COSTA FERREIRA 
Agradeço o aparte de V. Ex' e quero dizer que
justamente, aqui no Brasil, uma das causas do
insucesso do parlamentarismo tem sido esta falta
de estabilidade dos partidos politicos. Na nossa
própria História verificamos que constantemente
os partidos se dissolvem; eliminam-se os partidos
e se tenta implantar uma nova estrutura partidária.
Quer dizer, surgem dai os mesmos ideais, as mes
mas pessoas fazendo um bloco diferente, e come
çam a se acusar em Plenário, dizendo: fulano era
do PMDB,era do PFL, etc.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - O colega tem toda razão. Mas nós
não tivemos experiência parlamentarista. A expe
riência de 61 durou um ano ou dois. Tivemos
experiência parlamentarista no Império. Esta ex
periência fortaleceu os partidos. Os Partidos Ube
ral e Conservador eram partidos fortes no Império.
Mas o Brasil do século passado era atrasado, den
tro da conjuntura da época, em matéria de comu
nicações. MJs existia uma consciência liberal nas
pequenas elites, tanto no Norte como no Sul do
País. Encontravam-se lideranças liberais em Per
nambuco, no RioGrande do Sul, em Minas Gerais,
no Pará. de modo que, apesar da etapa na qual
nos encontrávamos na época, que era de desen
volvimento no mundo todo, igual ao interior de
hoje, os partidos funcionaram muito melhor no
século passado do que na Primeira República.
Na Primeira República tivemos um único partido
e, assim mesmo, este partido se dividiu. Assim,
não houve uma experiência parlamentarista. A ex
periência parlamentarista no Brasil é do século
passado. E nessa fase os partidos eram fortes,
dentro do quadro geral. Depois veio a República
Presidencialista, e ai, V. Ex' tem toda razão 
V.Ex' falou com muita propriedade e segurança
- os personalistas, os lideres, iam para cá e para
lá, fundando partidos. Temos vários exemplos.
V.Ex" tem razão nesta parte.

O SR. CONSTITOINTE COSTA FERREIRA 
Então, em se tratando da implantação do parla
mentarismo no Brasil, acho que será um grande
passo que o Pais dará em busca da sua própria
emancipação polilica. No nosso entender - te
mos lido alguma coisa acerca de parlamentaris
mo no mundo inteiro -, observa-se que é uma
expeiíêncía que tem tido muito sucesso. E no
Brasil, nas poucas vezes em que se tentou, não
se teve sucesso, Primeiro, por falta de estrutura
e de conscientização. Na hora em que conscien
tizarmos o povo brasileiro, principalmente o eleito
rado, da possibilidade de participação existente
no sistema de governo parlamentarista, teremos
um grande avanço em nosso sistema de govemo,
porque teremos condições de resolver os proble
mas de uma maneira muito maís sóbria e com
a participação popular.

Agora, acho que nosso parlamentarismo deve
ria ser mais hídrido, porque se formos adotar o
parlamentarismo aqui no Brasil com a mesma
essência do europeu, talvez não funcione muito
bem, devido à nossa extensão territorial- núme
ro de Municípios e extensão dos Estados - quer
dizer, vai demandar um certo tempo para que

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, ao reexaminar a proposta de parla
mentarismo, para ser aplicado no Brasil, acho
que se trata de uma iniciativaque, até certo ponto,
merece aplausos. Entretanto apesar desta pro
posta estar sendo analizada aqui pelos ilustres
mestres no assunto, deve dizer que a experiência
republicana já tem uma estabilidade muito gran
de. Nas poucas vezes em que se tentou implantar
o regime parlamentarista no Brasil, este não se
saiu muito bem. Até certo ponto, verifico que a
causa deste fracasso advêrn do fato de que o
parlamentarismo principalmente o europeu, é
aplicado em estados quase que de estrutura uni
tária.

O SR. CONSTITOINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - A Alemanha, a Áustria e - embora
não esteja na Europa, mas é um pedaço da Euro
pa - o Canadá são federações. Na Alemanha
Ociqental, o parlamentarismo com a federação
é bem forte, inclusive nos Estados.

vivendo, tenho certeza de que haveremos de pro
duzir uma proposta que seja duradoura e que
realmente responda aos anseios da população
brasileira. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa) - Con
cedo a palavra ao nobre Consituinte Costa Fer
reira.

O SR. CONSTITUINTECOSTA FERREIRA 
Agradeço a intervenção de V.Exo, mas não é possí
vel compararmos a federação da Alemanha com
a federação brasileira, que é muito ampla, muito
complex'à,'q~r dizer, já há uma estrutura, uma

• estratificação/no caso, Acho que o parlamenta
rismo é um sistema muito dinâmico, ideal. Só
pela facilidade que propicia de acomodar crises,
este sistema dá uma certa margem de tranqüi
lidade. Precisamos também dispor de partidos
bem estruturados, equilibrados.

Concedo o aparte ao nobre colega Bonifácio
de Andrada.

um fato deveras interessante. A conjuntura era
tão dilicil, era tão nefasta esta implantação do
parlamentarismo, que aconteceu o seguinte: o
interessado principal, o Presidente da República,
considerava o parlamentarismo ilegítimo, e as Ii
derançan políticas, que estavam em oposição ao
Presidente da República, também o combatiam.
Na hora em que veio o plebiscito, foi aquele resul
tado: todo mundo votou contra o regime parla
mentarista. De modo que em 61 houve esta detur
pação. O que nos ficou de 61 foiapenas a primeira
fase, a experiência do Governo Tancredo Neves
e os dispositivos que o Senador Nelson Cameiro
utilizou, ,agora com algumas retificações, para fa
zer a sua proposta de emenda constitucional.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Portanto,
trata-se apenas de uma posição pessoal, informal.
Acredito, contudo que se não houver, através de
uma manifestação popular, ou seja, um plebiscito,
que possa dar e conferir à nova Constituição e
ao novo sistema de govemo sustentação, dificil
mente S<~ poderá agüentar uma situação de crise.
O Brasil, pelo falto de ser um País de economia
de escessez, de massas populares despossuídas,
fatores !~erados por um processo de injustiças
intalado há centenas de anos, terá sempre, como
justificativa de suas crises, evidentemente, não os
homens, mas os sistemas de govemo.

E, naquele período, João Goulart tinha razão
ao convocar um plebiscito e ao tentar retomar
seus poderes, que àquela altura não eram legais
mas dos,quais ele tinha sido legitimamente inves
tido, porque lhe foram conferidos pelo voto popu-
lar na eleição de 1960. '

Estes avanços e recuos é que acabam, eviden
temente, gerando as situações de instabilidade
que constituem ,a ante-sala dos golpes militares.
Portanto em nome da necessidade de uma solí
dez, de uma maturação, defendo, ou melhor, opi
no, apenas informalmente, pela necessidade de
um plebiscito, para que a nova Constituição ganhe
esta base de apoio popular e até para que o povo
ame a sua Constituição. É preciso que o povo
ame a sua Constituição e a defenda como algo O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN-
seu, corno um produto da sua vontade, do seu DRADA - Obrigado. Trata-se de um assunto im-
ínteresse e da sua adesão de espirito e de vontade. portante. Geralmente um dos problemas que se

Estas são algumas opiniões que gostaria de atribui ao parlamentarismo é o dos partidos. Ocor-
colocar, e concluo dizendo que, ao examinarmos re o seguinte: no regime presidencialista os parti-
uma proposta de um novo sistema de govemo dos não prosperam - os Estados Unidos, o Brasil
ou de um sistema que mantenha o atual, evoluin- e todas as nações, com exceção de uma ou de
do para formas mais modernas, mais participa- outra, são exemplo da dificuldade de os partidos
tivas, ao pensarmos numa proposta neste sentido, viverem no regime presidencialista. Na prática,
não podemos fazê-lo a partir de concepções cir- os partidos polilicos, num regime presidencialista,
cunstanciais ou das crises que vivemos. O exame reduzem-se a apenas dois: os que são a favor
desta questão tem que ser feito com a isenção do presidente e os que são contra. E os gover-
do momento, isentos em relação ao momento, nantes só precisam dos partidos políticos de 4
e não sob a influência ou sob a égide e interesses em 4 anos. Então os partidos ficam inteiramente
personalístas deste ou daquele candidato à Presí- à margem do processo político e constitucional.
dência da República. Também não pode ser feito Já no parlamentarismo, não. Na hora 'êrn-que
à luz de uma vísão golpista, no sentido de prejudi- se instala o parlamentarismo, o govemo precisa
cannos este ou aquele projeto. Quer dizer, a outra dos partidos. Por quê? Porque ele só consegue
face da moeda também me parece um equivoco. permanecer administrando e governando com o
Masacredito que deva ser feita a partir de uma apoio dos partidos. Então os partidos, as Iideran-
interpretação cíentíâcada História, de um exame-----ças-partidárias-sefurtaleeem,.co0l9J?C?:'emos ve-
isento, criterioso e cientifico de todas as expe- rificar em todos os sistemas parlamentarístas..e
riências dos povos e da experiência vivida pelo os partidos passam a existir. De modo que se
Brasil no Impêrío e na República. Estamos com- formos esperar o partido ter estrutura, representa-
pletando quase 100 anos de experiência republi- tividade e força no regime presidencialista para
cana e presidencialista. Se tivermos o senso para passarmos para o parlamentarismo, nunca írn-
um exame destas experiências ao longo da Hístô- plantaremos o parlamentarismo. O presidencla-
ria,e não apenas, na inserção clã crise que estamos Iismo conduz ao enfraquecimento dos partidos.
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toda Nação se adapte ao novo sistema. Isso acar
retaria, talvez.algum desgaste do próprio sistema,
nesse período de implantação. Então, seria ideal
que aqui os mestres e nós fôssemos verificando
a maneira mais fácil de aplicá-lo a nível nacional,
e depois nos Estados, Municípios, adaptando-o
à nossa realidade, de modo que pudéssemos che
gar, num pequeno espaço de tempo, à plenitude
do sistema e com uma experiência que, por certo,
daria ao povo entusiasmo e euforia. Desta forma,
teríamos respaldo necessário a que se referiu o
nobre Senador Relator, isto é, todos amariam a
Constituição com as suas novas modalidades.
Acho que essa seria a forma ideal E ainda mais,
no parlamentarismo temos aquela mecânica mui
to boa: Conselho de Ministros pode ser dissolvido
e serem convocadas eleições gerais, e aí há chan
ce para todos os partidos. Quer dizer, aquele que
souber trabalhar melhor junto à opinião pública,
bem como levar sua programação partidária e
suas doutrinas, vai angariar o grande apoio e o
respaldo da população. E nessa eleição, nesse
novo pleito, terá condição - o partido mais habílí
doso, que tenha melhor programa de govemo
- de ir para o poder, com possibilidade de ficar
muito tempo no govemo.

De modo que acho que o parlamentarismo que
aqui deve ser implantado não pode ser modelo
europeu, mas um modelo, vamos dizer, brasileiro.
Os próprios políticos brasileiros devem encontrar
uma solução viável para a implantação do nosso
parlamentarismo, aproveitando também muito da
nossa experiência presidencialista já adquirida du
rante todo esse tempo de sua vigência.

O SR. PRESIDENTE (VNaldo Barbosa) - Há
duas questões em debate que precisamos sepa
rar. Uma é a questão da realização do plebiscito
específico, para a opção, pelo povo brasileiro, so
bre regimento parlamentarista ou não, que é a
Sugestão n9 l I, apresentada pelo Constituinte
Jorge Arbage. A outra questão é sobre a opção,
pela Comissão de um regime parlamentarista ou
presidencialista. As duas discussões já começa
ram a se confundir. Há sugestões aqui, especí
ficas, propondo a adoção do regime parlamen
tarista. Então, gostaria que separássemos as
questões e fizéssemos uma apreciação rápida,
exclusivamente sobre a questão do plebiscito, que
é a sugestão rr 11. Quanto ao mérito do regime
parlamentarista, entraremos na apreciação con
junta das Propostas noS 138 e 151,que eu apresen
tarei em seguida para apreciação. Então, gostaria
agora que as intervenções se restringissem à su
gestão rr Tl, exclusivamente - a opinião dos
Constituintes sobre se devemos sugerir a adoção
do plebiscito para a adoção ou não do regime
parlamentarista.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa) - Pois
não, Deputado Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, quero dizer que sou contra esta
proposta especificamente, e vou dizer o quê. Toda
a Nação está de olhos voltados para a Consti
tuinte, e a maioria, não iniciada no conhecimento
jurídico, se surpreende achando queestá havendo
demora na promulgação da Nova Carta. Os que
participam da Constituinte, com a sua capacidade
de compreensão e com a sua sensilidade para

observar a realidade nacional tendem - é isso
que tenho observado - a encontrar um meio
termo entre presidencialismo e parlamentarismo.
Já discutimos muito aqui se deveríamos ficar no
opção simplista entre presidencialismo e parla
mentarismo. E já chegamos à conclusão de que
não íamos nos ater a essa discussão, porque,
na realidade brasileira, não podemos simples
mente pegar um regime puro - ou presiden
cialista ou parlamentarista - e adotá-lo.

Com relação ao regime presidencialista, vou
fazer algumas considerações que acho pertinen
tes. O nosso Relator, Senador José Fogaça, lem
brava que a República está para fazer cem anos
e nesses cem anos de República tivemos pouquís
simos de regime plenamente democrático. Mais
de 50%, ou quase 70% desse tempo, vivemos
sob regimes fortes, regimes autoritários. Então,
está comprovado, historicamente, que o presiden
cialismo que temos não é a fórmula ideal de go
verno para o Brasil. Ainda hoje à noite vamos
receber na Comissão Temática o Ministro Paulo
Brossard. O Ministro Paulo Brossard, um parla
mentarista histórico, realizou um dia um debate
muito importante, em que deu algumas informa
ções históricas que julgo dever trazer ao conheci
mento desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa) - Dus
tre Deputado, realmente creio que V.Ex' está en
trando no mérito da questão. Talvez, para melhor
examinar o mérito da questão sobre a adoção
ou não do parlamentarismo, devêssemos apreciar
as sugestões noS 138e 151 e pudéssemos fícer
restritos, agora, à questão da realização ou não
do plebiscito.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, vamos ser objetivos. Acho que
o plebiscito demoraria demais. Cansariamos, abri
ríamos mão inclusive da prerrogativa, que nos
foi dada pelo voto, de decidir a questão. Acho
que o plebiscito, agora, seria uma confissão de
fraqueza da própria Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - Dou
lhe a palavra em primeiro lugar, para a apreciação
das propostas sobre parlamentarismo.

'0 SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Enoc Vieira.

O SR. CONSTITUINTEENOC VIEIRA - A su
gestão do Constituinte Jorge Arbage da realização
do plebiscito parece-me um gesto de liberdade
que teria este Congresso, se viesse a aprová-lo.
Eis que, quando fomos às ruas, às praças, aos
interiores, em busca do voto, levando a nossa
mensagem e assumindo os nossos cQ!pp~J:!;Ii~
50S, dizíamos ao eleitorado o que preteh'llíárrios
fazer na elaboração da Constituição, o que iríamos
defender, quais os nossos princípios e postulados.
Certamente baseados nessa nossa plataforma de
ação na Constituinte é que merecemos o voto
de confiança do eleitorado. Desta maneira, pare;;
ce-rne que já estamos devidamente credenciados
para elaborar uma Constituição que deverá ex
pressar o sentimento daqueles que nos enviaram
à Constituinte. Estaa primeira observação.

A segunda é que, de certa forma, vemos que
o referendum a um texto constitucional recém
promulgado em nada poderia diminuir o trabalho
realizado pela Constituinte - seria uma liberllli
dade do Congresso. Acho, no entanto, o prazo
muito exíguo - 90 dias após a promulgação da
Constituição - como muito bem se expressou
o nosso estimado companheiro Bonifácio de An
drada, o que poderia tumultuar a Nação logo após
a promulgação da Constituição. Desse modo, em
principio sou contra o plebiscito. Eu até concor
daria com sua realização, desde que coincidisse
com as eleições gerais de 1990.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - O
nobre Deputado Maurício Pádua tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PÁIXIA
Sr. Presidente, de uma forma também objetiva,
como colocou o nobre Deputado Osvaldo Mace
do, e acompanhando a colocação feita pelo Depu
tado Bonifácio de Andrada, também me coloco,
em principio, contra a proposta da realização do
plebiscito.

O SR. PRESIDENTE (VNaldo Barbosa) - Sen
do esta, então, a apreciação da Comissão sobre
esta sugestão, entendo que o Sr. Relator já aco
lheu a tendência da nossa Comissão. Então, inver
teria a ordem, porque, atendendo mesmo à ansie
dade do Plenário, que já começou a discussiío
sobre a questão do parlamentarismo ou do presi
dencialismo, eu colocaria em apreciação as su
gestões 138 e 151. A sugestão 138 é de autoria
do Deputado Constituinte Cunha Bueno, que pre
vê a adoção do sistema.

O SR. CONSTITUINTE ÉRIco PEGORARO
Permita-me, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE (VIValdo Barbosa) 
Tem a palavra o Deputado Érico Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTEffiJco PEGORARO
Sr. Presidente, simplesmente, puramente, mas
conscientemente, posiciono-me contrário a uma
manifestação popular, seja ela de consulta através
de plebiscitos ou não sei que nome se dê, sobre
a implantação ou não do regime parlamentarista
de govemo, pois que serià a forma mais adequada
de se dizer que não temos uma decisão. E a
população, por não ter partidos políticos, não ter
uma ideologia, não ter formação educacional,
continuaríamos no regime que aí está por muito
mais de cem anos. E isto não é bom para todos
nós. Então, acho que não devemos incorrer nesse
erro de uma consulta plebiscitária, porque estaría·
mos demonstrando com isto a nossa faltade deci
são neste momento. Posiciono-me contrariamen
te.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa)-~ra
decido pela sua manifestação, Deputado Érico
p;goraro.

O SR. CONSTITUINTEffiJco PEGORARO
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - En
tão, coloco em apreciação a sugestão 138, de
autoria do Constituinte Cunha Bueno, que prev!,
com alguma riqueza de detalhes, a introdução
do sistema perlamentarísta, junto'com a eleição
do Presidente da República. Quando vi o nome
do autor, é evidente que me surpreendi com a
idéia da existência do Presidente da Repúblita.
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porque 'contava, realmente,que fosse de implan
tação depadementerísmomonárquico.É o parla
mentarismo presídencíal e não o monárquico. O
projeto tem alguma riqueza de detalhes. Não é
um prqjeto artic:u1ado, mas apenas de pontos.
No item 19 prevê a implantação do parlamen
tarismo. No item 39 prevêa eleiçãodo Presidente
da R,pública pelio Congresso Nacionlll. Evidente
mente, c:omoM:> podeiaser diferente, um monar
quista não prevê o voto direto para Presidente
da Repúblíce. O item 49 cuida da competência
privativlI do Presidenteda República. No sul:>item
ll, temos a nomeação do Primeiro-Ministro e as
relaçõesdo Presidentecom o Congresso,no caso
de rejeição, substituição, etc. O item 3° declara
os casos de encerramentodas funções do Primei
ro-Minisitro. A possibilidade de o Presidente da
Repúblka nomear os Ministros das Forças Arma
das e tembém do Chefe do Serviço Nacionalde
Informações é LIITIa previsão,a nível constitucio
nal,que ele prevêque continuaráexistindo, assim
como o GabineteCivil e o Militar. Os itens seguin
tes cuielam dos detalhes do funcionamento, das
atribuiçoÕes da Piresidência da Repúblicae do Pre
sidente do Conselho de Ministros, Primeiro-Mi
nistro. Enfim,o mérito, do mesmo, da proposta
é a adoçêo do sistema parlamentar,com a qualifi
cação elaeleíção indiretado Presidente da Repú
blica e do contlrole do Presidente da República
sobre a chefiadas ForçasArmadas.Asatribuições
de nomeação de Ministros seriam do Presidente
da Repiíblica, tarrtona área militarcomo no Gabi
nete CM!. Aquiestá a questão, naturalmente deli
cada dE: se prevera nomeação do Ministro-Chefe
do Gabinete Civil, que é um dosnúcleos centrais
residente da República e não pelo Primeiro-Mi
nistroaprovado pelo Congresso Nacional.

A outra proposta, o 151, é sintética,não prevê
as car81:teristicas, o figurino do parlamentarismo.
É de autoria de parlamentarista notório,aqui no
Congre·sso Nacliomd, o Constituinte Victor Fac
cioni, que prevê a implantação do regime parla
mentar no Brasil, mantendo-se a RepúblicaFede
rativa, fundada no regime representativo. E prevê
que nenhuma emenda constitucionalpoderá ab0
lir a Federação, a Repúblicaou o sistema parla
mentar de governo- é a nossa repetiçãoclássica
de que nenhuma emenda constitucionalpoderá
aI:>oIir a Repilblie:a ou a Federação. Ele acrescenta
também: não poderá aboliro sistema parlamentar
de gOVl~mo, mas não define o perfil do regime
perlementarísta

Sabemos qUE: há inúmeras experiênciashistó
ricas e "egime parlamentarista. Tivemos duas ex
periênciashístôrícas diversasuma da outra. Hoje,
a expeliência contemporânea do regime parla
mentarista é também muitodiversauma da outra,
e o mesmo acontece com o regime presiden
cialista. De maneira que, a adoção de um sistema
ou de outro carece, é evidente,de um perfil mais
detalhado, do que se quer com o regime parla
mentarista,ou o'que se quer com o regime presi
dencialista.

ApropostadCI Constituinte CunhaBueno reflete
suas idléias específicas a esse respeito, dá um
perfil e:specifico do sistema parlamentarista que
deseja vet implantado. Os rumos da discussão
me parecem ser estes ai.

Vou pedir escusas lIO Senador Relatorpor con
cederprimeiramentea paIavra lIO Constituinte Os
valdoNlacedo, uma vezque S. Ex'tinhacomeçado

a discorrer sobre a questão, na apreciação de
proposições.

O SR. REL'.TOR (José Fogaça) - Nobre De
putado 0sv2l1do Macedo, como Relator, já fiz a
leitura completa desses textos. E, se me permi
tisse, gostaria apenas, não fazendo ooservações
críticasou exposição de posturas, de levantar211
guns pontos que me parecem de discussão cru
cial,fundamentalpara nosdefinirmosdiante des
sas questões, que estão, todas elas,de uma forma
ou de outra, ou por omissão ou por inclusão,
aqui dizer, nos chamam a atenção nessa proposta
do Deputado Cunha Bueno,mas de qualquer for
ma estão aqui. Quer dizer, chamamos a atenção
para essa proposta do Constituinte Cunha Bueno.
Mas, de qualquer forma, V. Ex', por direito, vai
fazer uso da palavra e, logo depois, uma breve
exposição dos pontos que me parecem impor
tantes e que iremos abordar com relação a esses
projetos.

O SR.PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa)-Antes
de conceder a palavra, chamaria a atenção de
todos para refletirmos sobre duas questões pro
fundas, a saber, o parlamentarismo e a proposta
de fixação da data das eleições para Presidente
da República. Como ambas nos chamaram muito
a atenção, precisamos dividir o nosso tempo entre
elas.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, quero confessar que fui jorna
lista e advogado por muito tempo. E, em função
dessas duas atividades, aprendi a captar e a bus
car a sintese de todos os debates e propostas,
o que tenho procurado fazer também nesta Co
missão.

Acho que a proposta do Constituinte Cunha
Bueno é a de lJITlparlamentarismoenvergonhado
e autoritário. Já superamos, me parece, essa fase
de ficar entre parlamentarismo e presidencialis
mo. A proposta fmal que será apresentada pelo
eminente Constituinte José Fogaça, terá sua assi
natura e sua responsabilidade, mas será um rela
tório da Comissão. Estamos agindo aqui, todos
nós, como se fôssemos relatores, discutindo em
conjunto, pensando em voz alta, aparando ares
tas, buscando uma fórmula comum de entendi
mento e não nos fixamos, simplesmente, numa
posição previamente estabelecida.

Acho que a discussão sobre parlamentarismo
e presidencialismo já está superada no seio da
Assembléia Nacional Constituinte. Quando sur
gem propostas como esta, é apenas uma forma
de se desobrigar.Umou outro Constituinte, tendo
assumido alguns compromissos deles se deso
briga apresentando a sua proposta.

A nossa função na Comissão não está na ativi
dade individual, mas no exercíciocoletivo da obri
gação que aqui assumimos. É bom lembrar, e
quero repetir, que a nossa experiênciapresiden
cialista é muito ruim. Tívemos periodos curtos
de democracia no Brasíl, A maior parte foi de
períodos autoritários, a começar com a implan
caçãoda República, quando o MarechalDeodoro
da Fonseca quis fechar o Congresso, quando o
Marechlll "mão-de-ferro" governou com mãos
de-ferro. Depois,tivemosum períodoem que per
manecemos sob o estado sítio, com ArthurBer
nardes, na crise de 1926. Depois de 30 a 45,
ditaduras sucessivas.Twemoscrisesem 50 e 54,
depois, a de 64, até agora.

Então, a nossa experiência presidencialista é
muito ruim, e se justifica também. Estava lem
brando ao Dr. Paulo Brossard a figura do Presi
dente da República, que não existia no mundo,
surgindo há apenas 200 anos, com a constituição
americana, em 1789. E, quando os fundadores
da Nação americana, os constituintes america
nos, quiseram criara figurado dirigenteda nação,
inspiraram-se na única figura de governante que
lhes era próxima,o Rei da Inglaterra, na ocasião
o ReiJorge VIII, se não me engano, que erasangui
nário,autoritário, corrupto,vendilhãoetc. Criou-se
a figura do Presidente da República, com a dife
rença de que aquela figura, aqui na Américalati
na, casou-se com duas realidades muito trágicas:
o primeiro, com a figura do caudilho, nos países
de língua espanhola, e com a figura do coronel,
no Brasil. O caudilho,nos países de língua espa
nhola, inicialmente era o chefe de bando. Depois,
o chefe político, que praticava os mesmos atos
e tinha o mesmo comportamento do chefe de
bando para dirigir sua comunidade ou sua grei
ou seu grupo.

Na América Latina, a figura do Presidente da
Repúblicavinculou-sea figura do caudilho, e no
Brasil à figura do coronel, criada por Manoelda
Nóbrega na época do Império. Então, vejam V.
Ex'"que a mistura não foi boa.

Em 1933, mais ou menos, um inglês, Cônsul
do Brasil no Rio de Janeiro, escreveu um livro
sobre a figurado Presidenteda Repúbliéano Bra
sil, íntítulado "Sua Majestade, o Presidente" por
exercer um poder de majestade, como se fosse
um rei, um imperador. Ele podia tudo. Por isso
vivemosnessa permanente instabilidade.

Podemos observarque todos os países da Eu
ropa são parlamentaristas e todos os países da
AméricaLatinasão presidencialistas, vivendouma
instabilidade política permanente. A experiência
de ditadurana AméricaLatinaé ímpar no mundo.
Manter esse presidencialismo é impossivel, sob
pena de confessarmos a nossa incapacidade de
criar algo novo no Brasil. Mudarmos, simples
mente, para o parlamentarismoparece-me inade
quado, porque não estamos ainda com as estru
turas montadas para este regime:não temos parti
dos políticosou votodistrital, o que é fundamental.

Minha sugestão é no sentido de que a Comis
são, em conjunto,diante de toda essas propostas,
começasse a pensar num regime hídricoe mon
tasse as estruturas que nos conduziriam a um
regime parlamentaristasólido, gradualisticamen
te. Por falar nisso, a História do Brasil é muito
marcante em termos de gradualismo. Quando
se tentou abolir a escravatura, em 1830, já se
falava que seria àbolida de forma lenta e gradual.
E demorou 57 anos.

Depoisde 64, queriam promovera redemocra
tização,também lenta e gradu2l1. E demorou mais
de 20 anos. Espero que para implantar o parla
mentarismo de forma lenta e gradual não demo
remos muito. Mas acho que teríamos de buscar
o meio termo desde já. Fundamentalé fortalecer
os partidos políticos.

Estou apresentando uma proposta à Subco
missão do Poder Legislativo que tratado processo
legislativo, no sentido de que a iniciativados proje
tos de lei não possa ser mais dos Parlamentares,
exclusivamente. Tem de ser do partido,e o parla
mentar tem de discutir o seu projeto dentro do
partido político, porque senão teremos o que
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acontece hoje com um deputado, que apresenta
20,30,50 ou 100 projetos e depois ele mesmo
ou seu partido, vota contra a proposta. Chegando
um partido ao Governo, a Nação não sabe o que
ele pensa, porque mudou sua posição, sua postu
ra, seu programa conforme as circunstâncias, já
que não firmou um programa durante a sua prá
tica legislativa.

Muitosparlamentares podem entender que es
sa proposta vai tirar sua iniciativa, sua identifi
cação, sua prerrogativa. Penso que não, porque
nela, procuro estabelecer que a assinatura do de
putado se mantenha no projeto, o qual será apre
sentado com o respaldo do partido político e de
acordo com o seu programa. Com isso, evitare
mos que os membros de um mesmo partido polí
tico apresentem propostas divergentes e até con
flitantes.Chega-se ao Govemo e não se sabeque
ela irá govemar. É uma forma de fortalecermos
o partido para chegarmos até lá, ao lado do voto
distrital.

Tenho algumas dúvidas,Sr. Presidente, e queria
colocá-Ias aqui.Acho que devemos manter a elei
ção direta para Presidente da República e estabe
lecer o voto de desconfiança no ministério.Aelei
ção direta para Presidente da República deve ser
mantida porque a Nação não pode fugir dela,
sobretudo logo depois de uma campanha imensa
no País em favor das diretas.

Quanto ao Primeiro-Ministro, tenho dúvidas so
bre o seu poder e como defíní-lo. Manter um
Presidente da República com capacidade de no
mear os Ministros do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica e o Chefe do Estado-Maior é o mes
mo que mantero presidencialismo. Éo Presidente
forte, que não vai obedecer ao Primeiro-Ministro,
quevai govemar á sua moda e à sua semelhança.
Como seria feita a dissolução do Congresso?
Quais os poderes do Primeiro-Ministro? Qual a
competência do Primeiro-Ministro? Como seria,
já com os Governadores eleitos em 86, implan
tado o regime nos Estados? Algumas dúvidas me
assaltam. Gostei, na reunião conjunta que contou
com a participação da Comissão do Poder Legis
lativoe do Poder Executivo, quando Constituinte
Henrique Córdova falou que, talvez devêssemos
fugir da tripartição de Montesquieu. Podemos es
tabelecer, por exemplo, na Constituição, que a
República será dirigida por um Governo com
posto pelo Poder Executivo e pelo Poder Legis
lativo. E a Constituição, então, definirá as compe
tências e atribuições do Poder Executivo e do
Poder Legisla~o, ficando bem claro que o Gover
no não será exercido por um SÓ, mas pelos dois.

Estas são algumas indagações que espero, a
partir da discussão, levem a um objetivo.

O ·SR.PRESIDENTE(Vivaldo Barbosa) - Vou
solicitar ao Constituinte Costa Ferreira que inclua
o aparte no debate, porque, a essa altura,devemos
ter uma certa previsão de tempo, a fim de poder
mos dedicar meia hora para cada um dos dois
temas. Minha sugestão é para que cada Consti
tuinte utilize 4 minutos, e o Sr. Relator,6 minutos.
Se os Constituintes estiverem de acordo, assim
procederemôs.

Passo, então, a palavra ao Relator, que poderá
dividirseu tempo de 6 minutos em duas partes:
uma, para ser tratada agora, e a outra, para o
final.

O SR. REUt.TOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, apenas uma observação

sobre o que disse o Constituinte Osvaldo Macedo.
Realmente, a nossa estrutura presidencialista, pe
lo menos nos moldes em que foi implantada em
toda a América, é uma herança da monarquia.
O Presidente substitui o manarca que, nos Esta
dos Unidos, teve o papel de unificador.SóGeorge
Washington, que foi o primeiro Presidente, pode
ria fazero papel de unificador.Em todos os paises
que evoluiram da monarquia para a República,
o surgimento da figura do Presidente, na verdade,
foipara substituir o papel do monarca, figura unifi
cadora, principalmente nas experiências vividas
pelo povos democráticos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a estrutura
se preservou democrática, enquanto nos países
mais atrasados e pobres, ocorreu o contrário do
que se esperava: um processo de concentração
brutal do poder nas mãos do Presidente, de tal
forma que, quando se instalam as ditaduras milita
res, pouco tem de ser alterado nas estruturas das
Constituições, tal o grau de poder que os Presi
dentes da Repúblicapossuem, mesmo nas demo
cracias.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - A
Constituição da Argentina é de 1853.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não foielte
rada na ditadura e continua a mesma agora. Não
precisou de uma Assembléia Nacional Constituin
te. Ademais, quando Hitler assumiu plenamente
o poder na Alemanha, ele, que havia chegado
ao poder através de um regime parlamentarista,
para poder exercer o poder da forma brutal, como
o fez, precisou dissolver e extinguir o parlamen
tarismo e instalar um regime no qual ele se dizia,
não um chefe de Estado ou de govemo que carac
terizam os sistemas democráticos, mas o chefe
da nação. Ele se dizia chefe do povo: "O povo
sou eu". Cada vez que ele falava, segundo ele,
falava a nação.

Quanto à Sugestão de rr 13814 em apreciação,
gostaria, neste momento, de chamar a atenção
para a proposta de que o Presidente da República
seja eleitopelo Congresso Nacional,por viaindire
ta. Estou apenas levantando temas para aprecia
ção. O Constituinte Osvaldo Macedo já opinou,
e me parece que, a esta altura da nossa expe
riência e do nosso processo político,defendermos
eleições indiretas seria um retrocesso, seria correr
na direção contrária às expectativas e aos senti
mentos populares.

Mas, de qualquer forma, temos de definir esta
posição. No item "b" do art. 3°, o Constituinte
Cunha Bueno propõe: "Não se admite a reeleição
do Presidente da República". Em outras palavras,
ele não aceita o instituto da reelegibilidade, que
existe também, em Constituições democráticas
de alguns países, como em Portugal. E isso em
nada afeta a estrutura democrática do sistema
parlamentar de governo. E no sistema presiden
cial, como nos Estados Unidos, existe reeleição,
que também em nada afeta a característica demo
crática daquele sistema. Mas, de qualquer forma,
não é uma tradição republicana no Brasil. Acho
que é um tema para debate também em nossa
Subcomissão.

Também considero da maior importância, para
caracterizar o regime parlamentarista, o item "c"
do art. 3°, que diz: "O Presidente da República
desliga-se automaticamente do partido a que per
te~er", de forma a dar ao chefe de Estado a
condição de chefe de Estado, de magistrado que,

de certa forma, não mais representa um partido,
uma facção, mas a garantia da integridade do
território, da independência nacional, da continui
dade do Estado. Quer dizer,os governos podem
se suceder, mas deverá haver a preservação da
estrutura do Estado. É também uma proposta
a ser discutida pelos membros desta Subcomis
são.

Por outro lado, o instituto, já analisado pelo
Constituinte Osvaldo Macedo, do voto de descon
fiança, é uma questão importante. Além disso,
fazS. Ex" uma proposta que é extremamente mo
derna, que faz parte da atual Constituição alemã
- item DI, letra a, do art. 4° -, propõe o voto
de desconfiança construtivo, ou seja, um gabinete
só pode ser derrubado por voto de desconfiança
a partirdo momento em quejá tiversido escolhido
e eleito um novo gabinete substituto, a fim de
que não haja espaços ou interregnos de vazios
de poder, como ocorre sempre em países instã
veis como o Brasil- situações propícias ou caldo
de cultura para o golpismo. Esse voto de descon
fiança construtivo é muito interessante, apesar de
não ser uma proposta original, porque a Consti
tuição alemã já o consagra.

O outro item sobre o qual o Relator terá de
decidir - e não quer fazê-lo sozinho, evidente
mente - é quanto ao processo legislativo.Quais
os papéis que desempenham o Presidente da Re
pública, o Primeiro-Ministro? O Presidente da Re
pública terá o direito à iniciativa das leis ou ela
competirá privativamente ao Primeiro-Ministro,
como propõe o Constituinte Cunha Bueno, art,
6°,página 2? "Ao Primeiro-Ministro compete, pri
vativamente, ter a iniciativa dos projetos de lei
do governo".

Portanto, como na Constituição francesa, quem
iniciava o processo legislativo é o Primeiro-Mi
nistro. O Congresso delibera e, depois, o Presi
dente da Re~lica sanciona, promulga e faz pu
blicar as leis. É um processo tripartite. Começa
no Primeiro-Ministro, ou no Conselho de Minis
tros, é aprovado pelo Congresso Nacional e a
promulgação é da competência do Presidente da
República. No projeto do ConstituinteCunha Bue
no não há referência ao direito de veto, mas em
algumas Constituições parlamentaristas ou serní
parlamentaristas, como a portuguesa - e me
socorre o Constituinte Bonifáciode Andrada, Pro
fessor de Direito Constitucional -, onde existe
o direito de veto pelo Presidente da República.
A proposta Afonso Arinos também dá ao Presi
dente da República o direito de veto.

O SR. CONSTIT(JINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA-E a proposta Nelson Carneiroé interes
sante porque dá o direito de veto ao Presidente
da República, por sua iniciativa, e a pedido do
Primeiro-Ministro.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Exato.
Outra proposta que me parece interessante é

a da criação do Tribunal Constitucionalou Conse
lho Constitucional.A escolha do nome dependerá
do caráter que se queira dar - de órgão político
ou de órgão judiciário - a fim de opinar sobre
a constitucionalidade das leis.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Ontem, na Subcomissão do Poder Judiciário,
a questão foi discutida com um representante
da Ordem dos Advogados do Brasile apresentada
proposta objetiva para a criação de um Tribunal
Constitucional.
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o SR. REU\TOR (José Fogaça) -Isto não
consta da proposta do Deputado Cunha Bueno,
mas apenas me ocorreu neste momento. O últí
mo ponto para o qual chamaria a atenção 
e que faz parte da proposta do Deputado Cunha
Bueno - é o da responsabilidade ministerial, ou
seja, CI voto de desconfiança, que pode ser indivi·
dual ou coletivo, a todo o gabinete ou dirigido
a apenas um J"fu1jstro. Na Constituição uruguaia
existe uma interessante alternativa, do voto de
desconfiança plural, que não é apenas a um, não
é a todos, mas. a dois ou mais Ministros. E ainda,
por fim, a questão da dissolubilidade do Con
gresso ou da Câmara, ou seja, daquele órgão
que tem o poder de derrubar ou não Ministros.
Pela proposta Afonso Arinos, o Senado não parti
cipa no processo de decisão a respeito da forma
ção e da demissão do Governo. Portanto, o prín
dpio da dissolubilidade, como sistema de freios
e contrapesos, só vale para a Câmara dos Deputa
dos. Estou apenas tentando levantar questões so
bre as quais temos de opinar, de decidir nesse
exiguo espaço de tempo que ainda dispomos.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Maurício Pádua,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO PÁDUA
Os aspectos levantados pelo nobre Relator me
fazem crer que o tempo destinado por V. Ex" à
discussão desse assunto, a fim de que possamos
em seguida, passar a outro, seria limitado. Enten
do que o nobre Relator, nessa propositura, levan
tou aspectos da maior importância relevantes, que
devem ser discutidos num espaço maior de tem
po. Esta é a ponderação que faço a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - A
Ordem do Qi.a deixada pela Presidência efetiva
da nossa Subc:omissão inclui a apreciação de tais
sugestões. A discussão do tema não é sobre a
sua abrangênda total, mas sim sobre a ótica das
sugestões, o que nos possibilita incorporar às nos
sas delíberações alguns aspectos específicos das
sugestões que nos forem chegando. Creio que
o tempo desenhado permite a apreciação das
sugestões. Não se esgotará o tema, porque tere
mos outras sugestões, talvez até com enfoques
diferentes, ao longo do caminho, o que nos obri
gará li uma volta ao mesmo tema, a fim de apre
ciá-lo sob outros ângulos. Não temos contudo
a idéia nem a pretensão de esgotar a totalidade
do tema nem de firmar a posição defmitiva da
Subcomissão. Apenas com a luz da contribuição
e sugestões íremos captar uma orientação e fixar
posição sobre ângulos do problema. Este é o
método adequado para apreciarmos, porque aín
da teremos audiência com personalidades e ór
gão público que nos vão trazer subsídios ao tema,
e apenas ao final poderemos esgotar efetivamente
a apmciação ~llobal do tema.

Concedo a palavra ao Relator da Subcomissão,
Deputado José Fogaça, para uma questão de or
dem.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Vejo que
a proposta dCI Constituinte Maurício Pádua tem
procedência, uma vez que há uma complexidade
de temas a serem tratados. Por outro lado, até
agora - inclusive já estamos bem próximos do
esgotamento do prazo para apresentação de su
gestões - foi muito reduzido o número de pro
postas que chegou a esta Subcomissão. Não nos

caberia aqui analisar as razões, talvez porque se
trata de tema do estrito interesse dos políticos
e dos partidos. É necessário dispormos de mais
tempo para debater questões tão intrincadas e
complexas como estas, até porque não temos
muitas propostas diferentes. Agumas delas have
rão até de reincidir sobre temas semelhantes. Por
tanto, na medida em que formos colhendo opi
niões, poderemos previamente definir as proposta
que aparecerão mais tarde, nas quais o Relator
terá uma visão mais ou menos global. Proponho
a V. Ex" que estenda o tempo por mais cinco
minutos, pelo menos, para que cada um possa
fazer sua exposição.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO PÁDUA 
Sr. Presidente, apenas mais um esclarecimento.
Quanto à proposta do Deputado Cunha Bueno,
se em um primeiro instante nos detivéssemos
apenas no item 111, para mim deixaria de ter qual
quer validade. Assim, após a análise do nobre
Relator sobre aspectos da maior importância e
sobre elementos que poderão ser pinçados dessa
proposta - e daí minha colocação - poderemos
analisá-la como um todo e tirar dela o que enten
dermos ser de proveito para melhor andamento
e esclarecimento dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Va
mos ver se compatibilizamos a sua preocupação
com a sugestão do Senador, para tentar, em cinco
minutos cada um, atingir a apreciação global,
com a possibilidade de extrairmos toda a contri
buição de mérito que cada proposta contém.

Concedo a palavra ao Constituinte Bonifácio
de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Sr. Presidente, a maneira de enfrentar
o assunto por esta Subcomissão nos parece mui
to adequada às diversas apreciações aqui feitas.
Como o primeiro problema é o das eleições dire
tas e indiretas, notamos que o País, politicamente,
através de lideranças importantes - e V.Ex"co
nhece muito bem essas lideranças - quer eleí
ções diretas. Há também, na atual conjuntura,
uma tendência muito grande para eleições dire
tas, tomando-se dilicilpara a Assembléia Nacional
Constituinte afastar-se do tema. De outro lado,
há limitações polfticas que a realidade nacional
impõe à Assembléia Nacional Constituinte. Num
país como o Brasil, que pela sua população e
território se revela diverso dos outros, a eleição
direta dará certo respaldo ao Governo nacional,
embora o regime parlamentarista, nos seus as
pectos mais clássicos, prefira a eleição indireta.
Essa é a lição da maioria dos paises do mundo
e, sobretudo daqueles onde não há eleições dire
tas, em que o Chefe de Estado é um rei, um
imperador, funcionando o parlamentarismo de
forma muito eficiente. De modo que este é proble
ma nosso. Por outro lado, se adotamos o regime
parlamentarista, devemos dar ao Chefe de Estado
um mandato de seis anos. Até de sete eu admitiria,
na medida em que o parlamentarismo fosse mais
um fortalecimento do Poder Legislativo. O presi
dencialismo, com mandato de mais de quatro
anos, parece-me uma solução pouco viável, se
gundo a tradição brasileira. Esta é a uma questão
séria, mas não temos como fugir à eleição do
Presidente da República.

A segunda questão aqui colocada, muito séria,
é a do Primeiro-Ministro. O que caracteriza o paria-

mentarismo como já foi dito, é a figura do Primei
ro-Ministro, porque através dele se cria a duali
dade do Poder Executivo: um Chefe de Estado
e um Chefe de Govemo. Parece-me que, se mar
charmos para um hibridismo teremos de forta
lecer a figura do Primeiro-Ministro. Em Portugal,
o Presidente da República nomeia o Primeiro
Ministro, que, por sua vez, organiza o Ministério
e não vai à Câmara. A Câmara pode demití-lo,
mas a figura do Primeiro-Ministro é realmente
essencial para o Presidente da República ficar fora
da luta partidária e ter mais autoridade em nome
da nação, a fim de resolver as leis escritas, que
em países como o nosso, em crescimento, em
desenvolvimento, por certo sempre existirão. De
maneira que temos de defender a figura do Pri
meiro-Ministro.

Outra questão grave é quanto às Forças Arma
das. AsForças Armadas brasileiras, por uma tradi
ção errada, acham-se vinculadas ao presidencia
lismo. Mas as Forças Armadas brasileiras, no que
possuem de mais genuíno, de mais autêntico,
de mais valoroso, de mais valioso, estão vincu
ladas ao parlamentarismo. São as Forças Arma
das de Caxias e de Osório - e as Forças Armadas
são muito mais de Caxias e de Osório do que
de Floriano e Deodoro, não há dúvida alguma.
E Caxias e Osório foram Ministros humildes do
regime padamentarista. Quem lê os debates, no
tempo do Império, entre Caxias e os seus pares
no Senado Federal e também na Câmara dos
Deputados, verifica sua humildade. Ele não fazia
como o General Góis Monteiro, que, ao receber
ataques e críticas diziaque eram dirigidos ao Exér
cito. De forma alguma. Caxias era humilde nos
debates parlamentares e se igualava a qualquer
parlamentar. E por isso, foi um grande herói, ape
sar de criticado pelas Forças Armadas.

O parlamentarismo nas Forças Armadas en
contra muito mais eco na realidade que no presi
dencialismo. É uma distorção dizer que as Forças
Armadas são presidencialistas. O presidencialis
mo, aliás, foi imposto ao Brasil numa hora de
decadência das Forças Armadas.

Em 1889, as ForçasArmadas-não a Marinha,
mas o Exército - estavam numa situação das
menos promissoras da sua história. Era um Exér
cito em que os coronéis e generais preferiam ser
chamados de doutores do que de generais e de
coronéis. A História mostra: "O general DI'.fulano
de tal, o coronel DI'. fulano de tal". Benjamin Cons
tant gostava de ser chamado de doutor e profes
sor, mas não de coronel.

Assim, precisamos levar às Forças Armadas
a mensagem de que têm em Caxias e Osório
duas figuras do parlamentarismo.

Mas tirar os ministros militares do gabinete para
serem nomeados isoladamente pelo Presidente
da República parece-me uma distorção muito sé
ria. É, sobretudo, isolar as Forças Armadas da
vida política. o que é ruim para esta instituição
e para a vida política do País.

O Senador Nelson Cameiro encontra uma solu
ção intermediária interessante. Vejamos: O Minis
tério será composto pelos Ministros das Forças
Armadas, mas, abaixo do Presidente da República
se criará a figura do Comandante - em - Chefe
das Forças Armadas, que seria uma figura fora
do Poder Executivo, nomeado pelo Presidente da
República após ouvido o Primeiro-Ministro, e que
exerceria as funções do hoje Comandante - em
- Chefe das Forças Armadas. Então, as Forças
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Armadas teriam um comandante, simbolicamen
te representado nessa figura que poderia cor.r~s

ponder a alguns anseios castrenses. Masos Mims
tros militares devem ficar dentro do Gabinete, por
que são partes da administração nacional, do go
vemo nacional.

A outra questão que nos fica, já levantada e
que também nos parece significativa, é quanto
ao votode desconfiança e à moção de confiança.
No regime parlamentarista clássico, o Presidente
da República leva ao Parlamento um nome, qu~
será ou não aprovado. O Ministério pode pedir
a confiança ao Parlamento e, caso ele não obte
nha o apoio deste, através de um voto de con
fiança ele também se considera demitido.

E, finalmente, o voto de desconfiança, que pode
ser o consultivo, como os sistemas alemão e espa
nhol, e que também já traz consigo a solução
de um futuro govemo.

Sãoquestões que poderíamos colocar.
Já falei sobre uma solução híbrida com o emi

nente Relator e acho que deveriamos basear-nos
na experiência portuguesa. Os nossos ancestrais
lusitanos sempre nos deram algo de acordo com
nossa sociologia e realidade.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) -Com
a palavra o Sr. Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a proposta do
ilustre Constituinte Cunha Bueno tem algumas
novidades e contradições. Concementes à eleição
do Presidente da República - aqui já bastante
comentada por opiniões abalizadas - se esta
mos querendo implantar no Brasil um parlamen
tarismo, fugindo da regra existente atualmente
nos países da Europa e em outros continentes,
não poderiamos aceitar a eleição do Presiden~

da República pelo voto indireto, porque esse Presl
dente deve exercer funções a mais do que as
previstas para os chefes de govemo dos países
europeus. E no Brasil ele não seria corno o atuaI
Presidente, mas deveria acumular algumas outras
funções de maior relevo. E, para exercer essas
atividades, o Presidente, se eleito indiretamente,
perderia motivação. Se for às praças públicas levar
ao povo sua meta de trabalho, unirá o útil ao
agradável. A realidade brasileira é que não aceita
isso, mesmo sendo legal, e vive constantemente
dizendo que o Presidente não tem legitimidade,
como se não fosse eleito pelo voto do Congresso
Nacional, também legitimado pelo voto popular.
A outra caraeteristica é que, sendo eleito, ele teria
muito mais ênfase, muito mais motivação, tanto
por parte do próprio Presidente, como por parte
do povo. Há também a proposta do Constituinte
Cunha Bueno, segundo a quallogo após a eleição
o Presidente se desvincularia do partido. Sincera
mente, apesar de parecer uma decisão que. talvez
resolva alguns problemas, porque o Presidente
agiria como um magistrado, mesmo assim pare
ce até uma traição ao partido que lhe deu suporte
para que ganhasse a eleição: depois de ganhá-Ia
dele se desvincula. Parece-me não ser uma me
dida muito acertada, nem tampoucojusta, porque
rompe com a própria instituição, com o próprio
sistema a que foi vinculado.

O SR. REtATOR (José Fogaça) - V.Ex" enten
de que ele não precisaria se desligar do partido
para ganhar as caracteristicas de um Chefe de
Estado e um magistrado?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Claro, ele pode continuar a ter o seu partido, mas
tem de ser discreto no seu posicionamento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Concordo
plenamente com V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Acho ridículo o Presidente ser eleito e depois dizer
que não quer mais saber do partido porque agora
é um magistrado... Isso é um contra-senso e até
um retrocesso, também, na história da nossa ex
periência. Foi também vinculado - não sei se
por sugestão do Constituinte Osvaldo Macedo 
àquele princípio norteado por Montesquieu, de
que fosse praticamente colocado de lado e se
criasse a figura apenas do govemo, onde estariam
dentro...

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Não, manter-se-iam os Três Poderes. Estou
dizendo apenas para dar responsabilidade ao Po
der Legislativo também no governo, criando-se
a figura do Primeiro-Ministro, para não se enten
der, popular ou erradamente, seu prestigio, e nem
o Executivo sentir-se com todo o poder.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Fazendo parte do govemo o Chefe de Estado,
o Chefe de Governo, todos eles na mesma canoa,
no meu entender, voltaria a ser aquela figura de
uma junta govemativa.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Se V.Ex' me permite, Constituinte Costa Fer
reira, o que não é possível é o Congresso Nacional,
que precisa recuperar as suas prerrogativas, que
vai participar diretamente da administração esco
lhendo Ministros, apresentando voto de descon
fiança negativo ou construtivo, abdicarda respon
sabilidade de governo, porque o Poder Legislativo
também é governo, pois govema legislando e fis
calizando.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIA 
Estou de acordo com V.Ex' quanto a essa situa
ção. Mas quanto àquela em que fique o Primeiro
Ministro vinculado ao Presidente, discordo, por
que acho que o Poder Legislativo tem de ser forta
lecido. E o Primeiro-Ministro justamente é aquela
figura que vai dar respaldo ao Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - Tem
a palavra o Constituinte Erico Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTEÉRIco PEGORARO
Sr. Presidente, aproveitando a deixa do Consti
tuinte Costa Ferreira, quanto ao conceito de legiti
midade, a meu juÍZO, o Govemo pode inclusive
ser tomado pela força e se legitimar pelo procedi
mento dos seus atos, porque a legitimidade se
mede pela aceitação da população aos atos do
Governo.

A proposta do Constituinte Cunha Bueno, na
verdade é ditatorial, porque reserva todos os pode
res ao Presidente da República. E não vejo com
bons olhos a conceituação da eleição pelo Con
gresso Nacional, pela forma indireta. Parece-me
que teríamos de partir para um regime parlamen
tarista, nos moldes do regime de Portugal, em
que se pudesse possibilitar a eleição do Presidente
da República pelo voto direto e secreto, com a
participação dos partidos polfticos. A desfiliação
do Presidente da República, eleito direta ou indire
tamente, do partido pelo qual foi eleito não me
parece de bom alvitre,até porque a pirâmide basi-

iardo regime parlamentarista forte são os partidos
polfticos. Se partirmos da1, se ele se desfiliar do
seu partido polltico, nunca teremos a conceitua
ção de partidos políticos definidos e definitivos,
que possam ser foljadores de novas lideranças
partidárias.

Antes de abordar a não reeleição do Presidente
da República, quero fixar-me na seguinte tese:
o atual mandato do Presidente da República por
quatro anos, posslbílltando-lhe a reeleição, visto
ser ele um Presidente da transição.

Entendo que a proposta da Aliança Democrá
tica, exarada naquele documento assinado pelo
ex-Presidente Tancredo Neves, dizia, implicita
mente, que mudança de um regime forte em um
regime civil, democrático, dar-se-ia pela eleição
do seu substituto pela forma direta. Elenão falava
em regime parlamentarista, até porque ele er?
o próprio regime. Masentendo que o atual Presl
dente da República deve buscar sua reeleição,
implantando-se aí o regime parlamentarista de
governo, com o voto distrital, a fim de se buscar
o fortalecimento do Poder LegisIativo. O voto de
desconfiança construtivo, a exemplo dos regimes
alemão e espanhol, deve ser aprofundado. O regi
me de governo parlamentarista, a exemplo do
regime de Portugal, deve, sob todas as formas,
buscar o fortalecimento do Poder Legislativo 
e Governo, a meu juízo, são as cúpulas dos Pode
res Executivo, Legislativo e Judiciário. O que é
o processo de governo? É o processo de decisão.
Nada mais, hoje. está retardando a implantação
do regime parlamentarista do que a indecisão
do Governo. Não se pode continuar com este
regime presidencialista forte que a1 está, em que
um único cidadão detém todo o poder e, mesmo
assim, a Nação não tem um caminho definido
e definitivo nas órbitas econômica, social, política,
administrativa, etc. Então, parece-me que a pro
posta do Constituinte Cunha Bueno, na verdade
tem alguns pontos novos, como o voto de descon
fiança construtivo, mas em seu bojo é bastan~e

autoritário. Devemos aprofundar um pouco mars
o assunto, para que a Comissãopossajuntament~
com a Comissão do Poder Legislativo, encami
nhar-se para um regimeparlamentarista, nos rnol
des do regime hoje vivido em Portugal. Concordo
com o Constituinte Osvaldo Macedo, quanto à
implantação, cumulativamente, do regime do v0
to distrital misto, possibilitando que o Congresso
Nacional seja eleito pelo voto misto, e pelo distrital
puro.

Era isto o que tinha dizer.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa)-Muito
obrigado a V.Ex" consulto se o Relator tem algu
ma observação final.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PÁDUA
Sr. Presidente, gostaria apenas que o Relator fizes
se um comentário a respeito da Sugestão n° 151.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - O
Constituinte Enoc Vieiratem a palavra. Em segui
da, o Relator, em conjunto, fará a apreciação final.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, serei rápido. Estou numa fase de evo
lução. Preguei, durante a campanha, o sistema
presidencialista, e disse que iria defendê-Io.lnega
velmente, estamos vivendo, no Maranhão, numa
situação muito especial.
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Quanto à instituição do sistema presidencia

lista,()nosso mestre Bonifácio de Andradajá disse
como foitrazido para a política brasileira. No Mara
nhão estamos vivendo período semelhante àquele
que o Brasilviveuna implantação do regime presi
dencialista. Isso significa que os maranhenses es
tão defendendo um sistema presidencialista não
somente por termos um Presidente nascido lá.
Durante a carnpanha, por uma questão de fideli
dade aos compromissos defendi o sistema presi
dencialista. Aqui chegando, e aprofundando as
pesquisas sobre o regime parlamentarista, estou
num momento de reflexão, e posso até dizer de
evolução, partindo para um estágio de adesão.
É por isso que ainda não posso definir minha
posição a respeito das duas formas de govemo.
Acho, noentanto, interessante a Sugestão rr 138,
do Constituinte Cunha Bueno, quando traz à apre
ciação desta Subcomissão alguns pontos impor
tentes, E todos deverão merecer um estudo apro
fundado, Não seriam esses cinco minutos de que
cada um de I1IÓS dispõe suficientes para dissecar
a matéria. Mas, com a não reelegil>i1idade do Presí
dente da República, temos no Brasil a tradição
de que o Executivo é sempre um poder forte
- tem sido assim através dos tempos: o Execu
tivo absorve as atríbuíçôes dos demais Poderes.
Acho bastante temerário conferir ao Presidente
a possibílídade de reeleição, salvo se houvesse
uma desincompatil>i1izaçãonum período de certa
forma grande', como temos para os Secretários
de Estado e para outras figuras do Executivo.

o SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Permite-me V.Ex' um aparte?
•Há uma dúvida que me assaltou agora e esta

mos aqui pensando alto. Gostei muito - e o
Relator até ponderou - da novidade do Presí
dente da República se desfíliar de partido político,
mantendo-se como magistrado depois de eleito.
Em se mantendo a reeleição, ele teria que se
filiar novamente?

O SR. CONSTITUINTEENOCVlEIRA-Parece
que de teria que passarpor um período, do instan
te em que ele se desincompatibilizasse, até se
filiar a um partido, para depois, desfíliar-se.

O 'SR. REL.ATOR (José Fogaça) -Queria fazer
só uma observação: na Constituição portuguesa
não existe esta necessidade da desfílíaçâo. O Pre
sidente Mário Soares é o Presidente da República
e continua fíltadoao Partido Socialista Português.
Mas, no momento em que assumiu a presidência,
passou a ter realmente um papel de magistrado:
ele (: a garantia da integridade do território da
independência nacional e da continuidade do Es
tado. E faz isto com uma consciência fortissima
do cargo e da função que exerce, talvez porque
tenha sido antecedido por Ramalho Eanes, que,
de certa forma, representava o espírito da revolu
ção portuquesa e a segurança da continuidade
do Estado.

No Brasil será até impossível termos um Presí
dente que tenha esse papel tão partidário tão
abrangente ou quase de neutralidade político-par
tidár.ia. Necessariamente ele terá de ter um papel,
de desempenhar uma função, de intervirem algu
mas questões relativas ao govemo, e não só ao
Estado. E me parece que essa desflliaçâo, por
mais bem-íntencíonada que seja, traria dados
cornpllcadores ao processo político, altamente
críticos, polêmicos, dimmente superáveis. Acho

que esta é, talvez. a proposta mais difícilde intro
duzirmos na Constituição.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Permita-me a continuidade do aparte.

Tenho a impressão de que, criada a figura do
Prlrneiro-Ministro,a luta, ou a ambição, ou a atra
ção pelo poder vai-se deslocar da Presidência da
República para a função de Primeiro-Ministro. E
nós acabaremos, como acontece na Itália ou na
Alemanha, por eleger um Presidente da República
já com uma larga experiência de vida, liberto de
ambições e que poderá, pela sua própria forma
ção, exercer essa figura de magistrado, porque
a ambição não se concentrará no posto de Presi
dente da República.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas veja,
nos regimes em que o Presidente é eleito pelo
voto direto, como na França - V.Ex' citou dois
exemplos de presidentes indiretos - há a difícil
equação que chamam de co-habitation, quer
dizer, a co-habitação entre um Presidente, por
exemplo, oriundo do Partido Socialista e um Pri
meiro-Ministro da direita parlamentar.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Assim como em Portugal.

O SR. RELATOR ( José Fogaça) - Sim, o
Ministro é recém-saído de uma coalizão de direita,
e o Presidente é do Partido Socialista. Mas esta
convivência depende, evidentemente, de maturi
dade política, de capacidade de negociação 
que só a prática e a vivência darão.

A França, desde 1958, quando criada e insta
lada a quinta República, e quando se promulgou
a Constituição sob cuja égide vive hoje o país,
de lá para cá, instalou-se aquilo que Maurice Du
verger chamou de Monarchie Jacoblne, uma
monarquia jacobina, ou seja, o Presidente da Re
pública, tendo maioria parlamentar, consegue en
golir também o Primeiro-Ministro,porque ele pas
sa a traçar as linhas políticas de govemo, uma
vez que tenha o respaldo do voto popular e maio
rialarlamentar.

por isso que, tradicionalmente, nesses regi
mes onde o Presidente é eleito pelo voto direto,
não há coincidência entre as eleições do Presi
dente e do Parlamento, a fim de que não haja
essa ascendência, esse controle, esse domínio
político do Presidente eleito, que já tem a força
do respaldo popular, somando-se então a isso
o controle político absoluto do Parlamento. Foi
o que aconteceu com De Gaulle, com Pompidou
com Giscardd'Estaing: todos exerceram a monar
quia jacobina. Só agora ela se desagregou, com
o chamado sistema de co-habitação.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- e, se V.Ex'me permite, parece-me que a Fran
ça também tem o mesmo problema de história
partidária do Brasil, porque não tem partidos mui
to consolidados. Daí a nossa preocupação. Insisto
em criarmos partidos fortes e bem identificados
em termos de programas, porque aí não teremos
apenas grandes aglomerados para compor maio
ria eventual em função do poder.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, desejo encerrar minha contribuição.
não obstante ter sido muito gratificante ouvir os
companheiros que trouxeram experiências ex
traordinárias ao nosso conhecimento. Quanto à
reeleição de Presidente, já foi dito aqui, por um
dos companheiros, que admitia a fixação de qua-

tro anos de mandato para o atual Presidente, com
direito à reeleição, em razão de estar numa fase
de transição. Receio que essa transição se trans
porte também para o plano estadual. Temos uma
tradição de a Constituição Estadual copiar a Fede
ral, e os erros e acertos da Federal normalmente
são transpostos para as estaduais. Os Governa
dores deveriam entender que estamos num perío
do de transição e buscar uma reeleição. E acredito
que não seria muito agradável para alguns Esta
dos uma reeleição no atual momento político bra
sileiro.

Estamos amadurecendo e discutindo as idéias.
Certamente, outras sugestões virão a lume, e acre
dito que no finalda apreciação da matéria teremos
uma posição definida: regime parlamentarista ou
presidencialista. Se for parlamentarista, as diferen
ciações deverão ser catalogadas e trazidas para
a legislação brasileira, no caso, aquelas que dizem
respeito à nossa situação, que é Sul generls,
diferente das outras, não se podendo transportar
uma situação européia,ou de outro país, para o
Brasil, sob pena de não termos condições de ade
quá-Ia à nossa realidade.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa) - Com
a palavra, para a apreciação final, naturalmente
rápida, o RelatorJosé Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Realmente,
o Constituinte Enoc Vieiratem razão. Parece-me
que o instituto da reelegibilidade não ganhou cor
po, não ganhou força para que pudéssemos en
dossá-lo na nova Constituição brasileira. A popu
lação, em geral, não tem uma posição muito mar
cada em relação a esse aspecto. Mas entre a clas
se política há um sentimento de rejeição muito
forte, por razões que também (tão convém anali-
sar neste momento. :

Pede-se ao Constituinte Ma\lrício Pádua que
faça algumas observações sobre a Sugestão n9

151, de autoria dos nobres Constituintes Victor
Faccioni e Osvaldo Bender.

Art. 1°

"O Brasil é uma República Federativa fun
dada no regime representativo e no sistema
parlamentar de govemo".

Outro artigo:

"Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir a Federação,
a República, ou o sistema parlamentar de
gover.no".

A atual Constituição brasileira já assegura essa
garantia constitucional, esse princípio de reserva
à sacralização da República e da Federação. Isso
já existe na atual Constituição.

Aproposta dos nobres Constituintes VictorFac
cioni e Osvaldo Bender é de que seja acrescido
o instituto do sistema parlamentar de governo.
Na verdade, parece-me ser uma proposta um tan
to quanto ousada, que eu não defenderia. A pró
pria construção do sistema parlamentar será de
mocrática, paulatina, brotará da própria experiên
cia do regime ao longo de alguns anos. Estabele
cermos essa camisa-de-força, desde já essa pri
são, essa irreversibilidade, seria também, recusar
a experiência futura do próprio regime. Esta é
uma opinião também informal, a pedido do nobre
Constituinte Maurício de Pádua. Mas não creio
que seja consensual também, hoje, uma posição
de estabelecermos um sistema único de govemo,
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trancá-lo à chave e jogá-lo fora. Entendo que a
chave tem de estar sempre à disposição do povo,
para que ele possa, quando se fizer necessário,
modificar a Constituição, desde que sejam Sem
pre asseguradas as garantias mínimas fundamen
tais do cidadão.

o SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Va
mos passar, então, ao nosso outro tema, também
igualmente importante, antes observando que a
Sugestão rr 90, do Constituinte Nyder Barbosa,
que trata do referendo à nomeação de ministros
pelo Congresso Nacional, bem como do voto de
desconfiança, já foi mais ou menos comentada
aqui, na nossa discussão anterior. De maneira
que não precisamos reservar tempo específico
para cuidar dessa sugestão.

O SR. CONSmUINTE OSVALDO MACEDO
- Só uma observação. Ele deixa o voto de con
fiança só a cargo do Senado, não é?

O SR. PRESIDENTE(Vivaldo Barbosa) -Ape
nas do Senado, exatamente, e não do Congresso
Nacional.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ele dá a
iniciativaà Câmara e a decisão ao Senado. Pare
ce-me que é um sistema bastante dificil de se
equacionar. A tradição, nas Constituições moder
nas, ou do pós-Guerra, é de que a iniciativa e
a decisão compete à Câmara. Evidentemente que
num sistema parlamentar de govemo - estou
dizendo isto até com absoluta isenção, ou seja,
não estou contrariando causa pessoal- ou num
regime híbrido, o Senado perde parcela conside
rável do seu poder. Ele passa a exercer outras
funções.

O SR. CONSmUINTE OSVALDO MACEDO
- Ou até a razão de ser, não é?

O SR.RELATOR (José Fogaça) - Ele preserva,
segundo o entendimento de V. Ex" Mas o Senado
exerce o papel de representação do sistema fede
rativo.Todos os regimes parlamentares que man
têm o sistema federativo também mantêm o Se
nado.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Barbosa) - Va
mos então passar ao segundo tema, que trata
da fixação da data das eleições diretas à Presi
dência da República, a Sugestão de n° 14.

Eu adicionaria à discussão da Sugestão de n°
14, de autoria do Constituinte Ruy Bacelar, a Su
gestão rr 199, de autoria do Constituinte Adylson
Motta.As duas tratam da data da fixação das elei
ções. Também, certamente, prevejo que não fugi
rá dessa discussão a duração do mandato do
Presidente da República em termos permanentes:
será urna discussão sempre conjugada. Daí tam
bém proponho a discussão conjunta da Sugestão
rr 144, do Constituinte Inocêncio Oliveira.Tam
bém creio que. certamente não fugirá do debate
a discussão da Sugestão n° 253, do Constituinte
MozarildoCavalcante, que prevê a eleição do Pre
sidente da República por voto direto e por maioria
absoluta, em primeiro e em segundo escrutínios.
Será certamente um tema que fará com que a
nossa discussão central se resolve, por aí, de ma
neira que possamos fazer uma apreciação con
junta dessas sugestões.

A primeira Sugestão, de n° 14, prevê a eleição
do próximo Presidente da República cento e vinte
dias depois de promulgada esta Constituição, por

voto-sufrágio universal, direito e secreto, obede
cidas as demais normas constitucionais pertinen
tes. O Congresso Nacional deverá, em trinta dias,
depois de promulgada a Constituição, aprovar lei
ordinária destinada a estabelecer as normas espe
cíficas dessa eleição. E a posse do Presidente
da República será sessenta dias após. O prazo,
então, é de quatro meses, que somados a mais
dois tota!izará seis meses. Haveria a eleição em
quatro meses e, dois meses após, a posse. Con
tém o mesmo teor a Sugestão n° 199, que apenas
é redigida de maneira inversa. O atual mandato
encerrar-se-á cento e oitenta dias após a promul
gação da Constituição, com eleições nos sessenta
dias anteriores ao término do mandato. É o mes
mo conteúdo, só que redigido no sentido inverso.

Essaquestão, evidentemente, já foi por demais
apreciada, e é um momento importante aqui a
deliberação, que em alguns dias esta Comissão
certamente tomará a esse respeito, marcando aí
o momento culminante da Assembléia Consti
tuinte.

A Assembléia Constituinte já, até, por manifes
tações do Presidente Tancredo Neves, foio fórum
e o palco indicado para essa deliberação. É uma
.questão sobre a qual o atual Presidente da Repú
blica - vejo até como um gesto que deve ser
levado na devida conta - também se manifestou
publicamente. Ele disse que aguarda que a As
sembléia Constituinte fixe seu mandato, e, em
conseqüência, a data daseleições para o próximo
Presidente da República.

Esse processo de deliberação da Assembléia
Constituinte, que algumas tendências advogam
seja feita durante a eleição constitucional, no pe
riodo em que ingressamos, ou, posteriormente,
nas Disposições Transitórias, é deliberação já co
locada como atribuição da Assembléia Nacional
Constituinte. É um assunto já por demais comen
tado. Seus contornos e delineamentos já são por
demais conhecidos, de maneira que coloco o as
sunto em debate.

Com a palavra o Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSmUlNTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, pelas propostas apresentadas,
verifica-se que a decisão sobre o mandato do
Presidente da República caberá exclusivamente
à Assembléia Nacional Constituinte. Mas antes
de discutirmos especificamente o mandato do
atual Presidente da República, temos de estaba
lecer o princípio.

A Constituição não pode nascer com casuís
mos - para este caso é assim, para os futuros
será assim. Alguns princípios devem ser estabe
lecidos - e, parece-me, já é consenso - e o
primeiro deles é que o Presidente da República
deve ser eleito pelo voto direto, secreto e universal.
E por maíoria absoluta, como propõe o Deputado
MozarlldoCavalcanti.

Não concordo também - e issoestá na pro
posta do Constituinte Inocêncio Oliveira - com
a fixação do mandato do atual Presidente em até
15 de março de 1990. Para começar, acho que
depois da eleição não podehaver demora na pos
se: no máximo sessenta dias. Não é possível o
Presidente ser eleito em novembro e tomar posse
em março, praticamente três meses após o inicío
de um novo exercício financeiro, um novo exer
cicio orçamentário - é um periodo muito longo.
Encerrada a eleição, há uma nova realidade e

toma-se posse imediatamente. Acho que o Presi
dente deveria tomar posse no começo do ano.

O SR.CONSmmNTE ENOCVlEIRA-Permi
te-me V. Ex" um aparte?

Era exatamente isto que eu iria aduzir.
Pelo sistema atual, os prefeitos tomavam posse

em 31 de janeiro. A partir dos futuros prefeitos
a posse será no dia 31 de dezembro. Quer dizer,
o mandato dos atuais extingue-se no dia 31 de
dezembro.

O SR. CONSmUlNTE OSVALDO MACEDO
- Eu poria a posse dia 1° de janeiro, para não
estragar as festas de fim de ano.

O SR. CONSTITUlNTE ENOC VIEIRA - O
mandato dos atuais prefeitos termina no dia 31
de dezembro de 1988, quando até os dos últimos
terminava no dia 31 de janeiro do ano seguinte.
Minha sugestão é no sentido de que, da forma
como já é feito com os atuais prefeitos, de igual
modo se proceda em relação aos govemadores
e Presidente da República, ou seja, que tomem
posse no último dia do ano, ou no primeiro dia
do ano seguinte, a fim de que eles comecem
com novo exercício, nova administração.

O SR. CONSmUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, para completar minha posição
a respeito, quero primeiro expor uma preliminar
com relação à discussão do atual mandato do
Presidente da República. Houve quem argumen
tasse que ele tem direito adquirido ao mandato
de seis anos. Em primeiro lugar, ao que sei, no
Direito Público não existe direito adquirido. Em
segundo, a Constituinte fez valer sua soberania,
pelo menos nesse aspecto. Ela não está condicio
nada ao cumprimento de constituições anteriores
que deixaram de existirem decorrência do poder
soberano da atual Constituinte. Não devemos nos
preocupar em definir um mandato para o atual
Presidente da República e outro para os futuros.

Não estamos fazendo aqui uma Constituição
para A,B ou C, e sim para o Brasil.O importante,
numa Constituição de regime democrático, é o
estabelecimento de principios. A democracia vive
em função de princípios. Tenho muita simpatia
pelo mandato de quatro anos. Por isso, definido
o principio de que o mandato deve ser de quatro
anos, não vejo por que antecipar-se a próxima
eleição, ou diminuir o mandato do atual Presi
dente, porque assim estaríamos também sendo
casuístas - na diminuição e na ampliação, em
uma coisa e outra. Deveríamos fixar um mandato
de quatro anos. Este ano de 1987, elaboraremos
a Constituição, em 1988 a implantaremos e pre
pararemos a eleição do novo Presidente, que deve
ocorrer quatro anos depois da posse do atual,
no dia 15 de novembro de 1988. Muitas pessoas
hão de argumentar que o Presidente seria eleito
com o Congresso em meio de mandato. Não
vejo inconveniência nenhuma, notadamente dian
te da tendência, que já existe, de criação de um
novo sistema de govemo no País. Mesmo por
que, para evitarcasuísmos e que nos influamos
pa conjunturas do momento, acho que nos deve
mos preocupar em estabelecer um princípio geral
e permanente, não apenas para um momento,
ou para atender a esta ou àquela circunstância.
Sou favorávela um mandeto de quatro anos para
todos os presidentes da República. Defendo a elei
ção no 15 de novembro de 1988, porque vencem
aí os quatro anos do mandato do atual Presidente.
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Tenho dúvidas, ainda, com relação à reeleição.
Posso até vir a aceitá-la, mas, em princípio, tenho
resistência a ela,

o SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Bonifácio de Andrada.

O 8R. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Sr. Presidente, o problema do mandato
presídenciel é importante. Por mais que queira
mos, fica sempre submetido a certas exigências
da conjuntura e do imediatismo político. Temos
um aspecto teórico e outro conjuntural do qual
é difícil fugir. J'\inha colocação é a seguinte: se
elaborarmos um regime híbrido, com tendências
fortes para o parlamentarismo, julgo que o man
dato deva ser de seis anos; se fizermos um regime
híbrido, com tendências para o presidencialismo
ou se continuarmos com o presidencialismo, es
tou com o Constituinte Osvaldo Macedo, que deva
ser de quatro anos. Seis anos, permanentemente,
num regime parlamentarista ou num parlamen
tarismo híbrido com tendências para parlamen
tarismo - porque fazer um parlamentarismo hí
brido, que só tem o nome de híbrido, digamos
assim. na sua denominação, mas que na prática
será um presidencialismo - não. Esse parlamen
tarismo híbrido, que na prática é presidencialismo,
deve ser de quatro anos. Agora, também devemos
levar em conta que existem correntes políticas
sustentando, nesse instante, a tese das diretas
já, das eleições já. Nesse ponto também fico com
o Constituinte Osvaldo Macedo. Sou contra as
eleições para presidente da República assim de
imediato, embora entenda que não se pode levan
tar aqui a tese do direito adquirido - figura do
Direito Privado, que não tem nada a ver com o
Direito Público. Não existem direitos adquiridos
na área de mandatos eletivos. A Constituição tem
uma força fulminante; ela altera. Isto pode valer
como argumento político, digamos que até um
pouco romântico, não tenho dúvidas, no dia-a-dia
da conversa. Mas tecnicamente não existe neste
caso. A Assembléia Nacional Constituinte é sobe
rana e, como tal, fixa o mandato que desejar.
Envolve-se aí uma questão também interessante,
levantada pelo Constituinte Enoc: a do presidente
nos regírnes parlamenterísta e presidencialista. Na
medida em que o parlamentarismo se firme, diga
mos assim, se consagra, a figura do presidente
da República tende a ser de magistrado. Na me
dida em que o parlamentarismo tende para o
presidencialismo, a figura do presidente da Repú
blica tende a ser partidária.

Em Portugal- gosto de falar em Portugal por
que é ali que estão nossas raízes e devemos levar
muito em conta as instituições portuguesas, em
bora o Direito brasileiro não os tenha levado, por
que é francesísta, e ultimamente tem sido até
americanista .- o Presidente Mário Soares assu
me uma postura apartidária embora esteja vincu
lado ao seu partído. Isso revela no meu entender
- é um dado que demonstra que o parlamen
tarismo em Portugal tende a se fortalecer - que
as características presidencialistas naquele país
tendem a desaparecer. E direi mais, Sr. Presí
dente, há uma tendência - aí entra a questão
psicológica do invidíduo - de certos políticos,
pelos seus traços psicológicos, que desejam ser
magistrados na Presidência da República. Há ou
tros que, também pelos seus traços psicológicos,
não querem ser magistrados, mas sim líderes par
tidários. No instante em que sustentamos a tese

do parlamentarismo, achamos que num País com
complexidade de problemas como o nosso a figu
ra de homem que tende a ser magistrado na Presi
dência da República tem de dar mais garantias
à continuidade e à superação das crises, porque
ele terá mais forças morais para intervir. Na me
dida em que ele é partidário, a sua intervenção
tende a ser sempre tachada de parcial em relação
ao grupo político a que ele está vinculado.

Finalizando, quero dizer o seguinte: somos a
favor - na medida em que o regime tende para
o parlamentarismo - de um mandato de seis
anos; e à medida que tende para o presidencia
lismo somos a favor de quatro anos, embora res
peitemos a tese das diretas já, das eleições já,
porque parece-me perfeitamente legítimo susten
tar esse princípio dentro de uma Assembléia Na
cional Constituinte. E que nosso parlamentarismo
nos dê ensejo de um presidente digamos assim
com tendências mais para magistrado, dada a
complexidade dos problemas que o Brasil vai ter
diante de si com seu crescimento, com sua di
mensão, com a dinâmica da sua popularidade
e com suas contradições internas, como disse
o Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. PRESIDENTE (VIValdo Barbosa) - Tem
a palavra o Constituinte Érico Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO
Gostaria de fazer uma colocação que é mais um
chamado à sabedoria do nosso colega que acaba
de falar. O direito adquirido, se a Assembléia Na
cional Constituinte se decidir pela eleição total
e geral, será inclusive de deputados e senadores?

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Não tenho dúvidas. A Assembléia Na
cional Constituinte é soberana e pode cortar o
mandato dos deputados e pode, inclusive, trans
formar-se numa Assembléia Nacional Constituin
te exclusiva, para fazer só a Constituição. Nós
podemos fazer isto. Agora, isto depende da ten
dência dos constituintes. Sabemos que politica
mente, na atual conjuntura, isto será difícil, mas
teoricamente ela é soberana e pode decidir como
bem entender. É nossa tese, aliás, desde o dia
em que chegou a esta Casa a proposta de convo
cação da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. RELATOR (José Fogaça):"'" Pediria um
aparte ao nobre Constituinte José Bonifácio ape
nas para fazer a seguinte observação: concordo
plenamente com esse argumento de que não há
direito adquirido. Esta é uma tese defendida por
aqueles que querem assegurar o mandato do
atual presidente em seis anos. Agora, há uma
outra tese, oposta a essa, às vezes até com o
mesmo objetivo, que diz que se o mandato do
presidente não é direito adquirido, também não
é direito adquirido o mandato dos parlamentares.
Do ponto de vista do Direito, sim, está correto.
Agora, não se pode querer comparar o mandato
desses parlamentares, que hoje representam a
Nação na Assembléia Nacional Constituinte, com
o mandato do atual presidente da República, que
teve nascedouro no Colégio Eleitoral, que é dota
do de legalidade, porém de legitimidade precária
-legitimidade esta que o presidente sóconsegue
incorporar na medida em que seus procedimen
tos políticos e sua condução da política econô
mica satisfaçam a maioria da Nação. Portanto,
não vejo como medirmos com o mesmo diapa
são político o mandato dos atuais parlamentares

e o do presidente da República. No momento
em que a Assembléia Nacional Constituinte en
curtar esse mandato, defini-lo por um período
menor, estará cumprindo o seu papel diante da
História, ou seja, o de delimitar um governo de
transíção. Mas creio que ela também estará cum
prindo sua função soberana, se fizer o mesmo
com o mandato dos parlamentares. No entanto,
não poderá fazê-lo a partir dos mesmos valores
e da mesma interpretação.

O SR. CONSTITUINTEENOC VIEIRA - Nobre
Constituinte Bonifácio de Andrada, permita-me
um aparte.

Desculpe-me explorar a sua competência e sua
cultura. Mas como V.Ex' foi um dos que disseram
que a Constituinte é soberana, perguntaria, com
base na proposta do ilustre Constituinte Victor
Faccioni, onde em um dos artigos ele pede que
seja objeto de deliberação a abolição da Federa
ção, da República e do sistema Parlamentar, se
esses dois princípios, já consagrados hoje na
Constituição, impeditivos de qualquer alteração,
estariam também vulneráveis.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Podemos concluir duas coisas. Uma
são as tendências da Assembléia Nacional Consti
tuinte, pela formação de todos nós. Outra é a
soberania potencial que tem a Assembléia Nacio
nal Constituinte. Potencialmente, a Assembléia
Nacional Constituinte pode acabar com a Federa
ção no Brasil e com a República. Sabemos que
isto não ocorrerá, porque nem V.Ex',nem a esma
gadora maioria ou a unanimidade da Casa é favo
rável à tese. Uma coisa é o que a Assembléia
Nacional Constituinte pode fazer e a outra é o
que ela vai fazer. Ela pode acabar com a Federa
ção, mas sabemos que não o fará, porque o senti
mento regional, as forças que defendem o regio
nalismo e o estadualismo no Brasil são muito
fortes. Há uma diferença entre o que ela pode
e o que ela vai fazer. Podemos fazer muitas coisas
mas não vamos fazer, porque não convém à As
sembléia Nacional Constituinte, por característi
cas de sua formação, julgar a Federação.

Em aditamento às palavras de nosso ilustre
Relator - o qual disse que no Brasil, como em
outros países, a tradição constitucional é das elei
ções diretas para parlamentares, e foi sempreobe
decida - no Brasil, nem as eleições para senador,
que em alguns países do mundo é indireta, encon
tra, digamos assim, amparo na legislação. A elei
ção indireta para presidente da República fere a
tradição constitucional brasileira. Então, em ter
mos de legitimidade, a eleição dos parlamentares
é muito mais legítima, porque sempre foi assim
no Brasil e em quase todos os países do mundo.
Já a eleição para presidente da República pelo
processo indireto foi uma exceção em nossa His
tória constitucional, e pode merecer impugnação,
com muito mais força, e pode ser levantada a

questão da ilegitimidade, com muito mais expres
sividade.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa) - No
bre Constituinte, só para um esclarecimento des
sa colocação: quando fala de mandato, V. Ex'
tem o conceito de mandato como outorga, como
voto. Porque o conceito clássico de mandato 
embora haja outros de origem divina e de outras
naturezas por uso da força - implica outorga.
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o SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Temos, em Direito Público, duas ten
dências: o mandato imperativo e o comum. No
imperativo, os representantes do povo são obriga
dos a fazer o que os eleitores determinarem 
é o antigo Caderno dos eleitores, da França. O
mandato comum, no Direito Público moderno,
é o mandato de hoje, onde os representantes do
povo recebem o mandato para fazero que acham
que devem, de acordo com suas consciências.
Quando o povo vota em um Deputado, é porque
confia nele. O Deputado representa a Nação intei
ra, não é procurador de partes, embora possa
sê-lo se sua consciência assim o julgar. Parece
me que esta é a tendência. Quanto ao problema
do Direito divino,só os ditadores o invocam hoje,
porque os católicos democratas julgam que o
povo é que representa Deus - Vox popuU vox
Del: a voz do povo é a voz de Deus. De maneira
que, na mesma hora em que o povo dá esse
mandato, Deus também o está dando, automati
camente. Estaé a conciliação, que faz o católico
diante da democracia, com o que estamos plena
mente de acordo.

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que gos
taria de trazer.

O SR. PRESIDENTE(VIValdo Barbosa) -Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Érico Pego
raro.

O SR. CONSTITUINTE ÉRIco PEGORARO
Quero esclarecer ao Senador Constituinte Fogaça
que não estou querendo comparar o mandato
dos Parlamentares com o do Presidente da Repú
blica no aspecto da legitimidade ou da legalidade.
O que quís foi aguçar a palavra do nobre Consti
tuinte Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais. Se
entendemos que a Assembléia e soberana, e a
soberania deve ser exercida pelos Constituintes,
devemos inclusive discutir com a própria socie
dade se nossos mandatos devem ou não ser de
quatro anos, conforme fomos eleitos. Porque a
soberania é uma vontade e representada por nós,
deve ser auferida, a toda hora e a todo momento,
por aqueles que nos elegeram. Foi com essa in
tenção que agucei o conhecimento do ilustre
Constituinte Bonifácio de Andrada, em virtude de
ele ser o professor que é. Já o conhecemos há
muitos anos, pois criei-me sabendo que, em Mi
nas Gerais, havia o Professor Bonifácio. Conheço
também sua família, tudo o que os Andradas re
presentam. Flii com esse intuito, baseado nessa
representatividade vocacionada, democrata que
é...

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO QE AN
DRADA - Que estuda História,além de fazê-la.

O SR. CONSTITUINTE ÉRIco PEGORARO
Assim, defino-me pela possibilidade da reeleição.
Acho que se quisermos reconhecer essa mudan
ça, de regime forte, militar, para essa legislação
hoje, com essa tenra democracia de nossas insti·
tuíções, reconhecer a possibilidade de reeleição
de nosso atuaI mandatáro da Nação, seria uma
forma também bastante democrática, para que
o Presidente viesse a adquirir a legitimidade que
parte da população entende que ele não tem.
Isto até por seus atos, por sua forma de ser, etc.
Porque a legitimidade não se adquire, tão-somen
te, pelo voto direto, secreto e universal, mas tam
bém se eleito de forma indireta, por seus atos
e procedimentos, e também pela aceitação da

maioria da sociedade. Por isto, posiciono-me pela
reeleição do atuaI Chefe da Nação, com um man
dato - institucionalizado no regime parlamen
tarista misto que caminhe para o puro - de cinco
anos. Quer dizer: teríamos um mandato, o atuaI,
de quatro anos, e fixaríamos, daqui para a frente,
um sistema Parlamentarista, caminhando a pas
sos largos para a pureza, aos moldes do francês,
ou de outro à nossa realidade. Masque não demo
rássemos muito tempo, porque se o processo
de democratização demorar muito, por certo ha
veremos de não legitimar o regime misto, ou coisa
que o valha. Por esta razão me fixei antes nesse
desejo de reeleição para Presidente. Se formos
consultar a Nação a respeito da reeleição, é evi
dente que esta não vai ser aprovada, da mesma
forma que se a consuItarmos sobre o parlamen
tarismo, ele também não vai ser aprovado porque
não existe uma vocação de participação de socie
dade. A sociedade participa conforme as tendên
cias congressuais. Hoje,nesse mandato de Cons
tituinte recebido pela população, parece-me que
poderíamos exercitá-lo com maior justiça se pu
dêsssernos, inclusive, estudar a diminuição do
nosso tempo de mandato. E aí começaríamos
uma vida totalmente democrática, com maior le
gitimidade dos mandatos dos senadores, dos de
putados, dos governadores, dos vereadores, dos
prefeitos - enfim, de todos quantos elegêssemos
em 15 de novembro de 1988.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

Gostaria de me justificar e pedir desculpas aos
companheiros que ainda vão falar, porque infeliz
mente tenho de me retirar e que os companheiros
que ainda não falaram aceitem isto não como
uma desconsideração, porque eu gostaria muito
de ouvi-los.

O SR. PRESIDENTE(Vwaldo Barbosa) - Tem
a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, com relação ao
mandato que deve ser fixado na nova Constitui
ção, depende - como explicou o mestre Boni·
fácio de Andrada - das circunstâncias. Por exem
plo, se nós admitirmos o parlamentarismo híbrí
do, acho que o mandato do Presidente deve ser
instituido em cinco anos. Se for um parlamen
tarismo normal, deve ser em seis anos, ou até
um pouco mais. Se for um presidencialismo puro,
o ideal deve ser de quatro anos, com direito à
reeleição. Há muita gente com medo da reeleição,
o que ainda não consegui entender, porque se
o administrador, quer do Município, ou até do
País, se conduz de acordo com as aspirações
populares, ele angaria um lugar de destaque no
coração do povo. Emuito ruim uma pessoa que
rida sair do governo, porque o povo fica com
saudades, sem ter oportunidade de se manifestar
a favor ou contra a saida desse governante. Por
isto, entendo que a reeleição deve ser adotada.
E se verifica hoje que em 90%, talvez um pouco
menos, dos nossos municípios, se os prefeitos
tentassem reeleger-se, seriam fragorosamente
derrotados. Não sei qual é a razão. mas parece-me
que é porque não apresentam trabalho. Enfim,
eles se conduzem de tal forma que a população
pela sua administração. Ai está uma prova de

quea reeleição é um instituto exercido na demo
cracia e é realmente uma oportunidade de o povo

demonstrar se o governante é ou não capaz de
exercer bem suas atividades. Concernente ao ca
suísmo da eleição que eu também considero 
e o mestre já explicou muito bem -, entendo
que a eleição, tanto direta como indireta, é legíti
ma. No caso de procuração, por exemplo, quando
eu a passo para alguém, estou praticamente atri
buindo-lhe uma confiança que ele dever exercer
no caso de eu não poder exercê-Ia.

Nos parlamentarismos europeus, ou em outros
ainda existentes, o Presidente é escolhido, eleito
por via indireta, através do Congresso. Isto não
lhe tira a legitimidade nem a capacidade de exer
cer plenamente os poderes que lhe são atribuidos.
Como também fia eleição direta, que é a maneira
de o povo se manifestar diretamente. Acredito
que se separarmos a eleição direta da indireta
estaremos caindo justamente naquele aspecto do
casuísmo que, no meu entendimento, não existe
aí. Mas criar-se determinadas circunstâncias 
como falou o Constituinte Osvaldo Macedo, que
acaba de sair - numa nova Constituição, como
dizer-se que o Presidente atual e o próximo terão
seus mandatos por um prazo determinado, faria
com que o texto da Constituição, quando termi
nado, fosse revogado imediatamente, para cor
rigiraquele casuísmo. Se colocássemos também,
na Constituição, que o prazo de validade para
os aprovados em concurso hoje iria além da pro
mulgação da nova Constituição, como ficaria?
Colocar-se-ia que eles seriam aproveitados? Há
sempre o casuísmo que enseja a discussão de
como se ajeitar as coisas. O Constituinte Osvaldo
falou, por exemplo, que o mandato do atuaIPresi
dente seguiria seu curso normal, e com a promul
gação da nova Constituição e a implantação do
parlamentarismo híbrido, esgotar-se-ia o tempo
até a eleição de novo Presidente, por via cIiretzI,
com a participação de todos. Vejam bem, se for
mos bater na mesma tecla - se é curto, se é
longo, etc. - criaremos um precedente.Também
não aceito a idéia de que o Presidente tem de
sair porque foi eleito indiretamente, que os gover
nadores, prefeitos, deputados, senadores não vão
sair porque foram eleitos diretamente. Tanto um
caso como o outro são legítimos. Se se ferirqual
quer um desses dispositivos estaremos cometen
do uma usurpação e uma aberração à própria
instituição. Assim, nós a colocaremos em uso e
não poderemos dela nos beneficiar, porque esta
mos querendo usar dois pesos e duas medidas.
Por isto acho que devemos ser justos, sinceros,
coerentes no nosso posicionamento ao tomar
mos essa decisão, porque, se praticarmos essa
injustiça, será, praticamente, uma injustiça total.
Porque aí vai-se exigir que saiam o presidente,
o governador, o prefeito, o deputado, o senador
logo após a elaboração da nova Constituição. E
será um "Deus nos acuda"

Fica este ponto de vista para reflexão de V.
Ex""

O SR. PRESIDENTE(Vwaldo Barbosa) - Tem
a palavra o Constituinte Henrique Eduardo Alves.

O SR.CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, ouvi a opinião dos com
panheiros e me reservaria o direito de falar em
outra oportunidade por causa do tempo. Quero
apenas adiantar uma informação que já transmi
timos na última reunião plenária da Subcomissão
do Poder Executivo e Legislativo, a respeito da
idéia do Ministério da Administração de realizar
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um seminário em Brasília, atinente à adminis
tração pública no regime ou presidencialista ou
parlamentarista, uma iniciativa louvável. Estamos
mantendo contato com o Ministério da Adminis
tração e tentando fazer com que essa Subco
missão e a do Poder Legislativopossam participar,
de alguma maneira, desses debates, até porque
já estêo confírmadas as presenças do Prof. Jean
Luc Parodí, Se<:retário-Geralda Associação Fran
cesa ele Ciênciia Política, que nos trará a expe
riência do governo francês; do Prof. UweThaysen,
da Universidade de Hamburgo, que nos trará a
experíêncía do parlamentarismo no govemo ale
mão. E, provavelmente, amanhã teremos a confir
mação do Prol'. Arthur Schelinzer, autor do livro
"Mil dias de Kennedy", cientista político de grande
experíêncla, que traria aqui, também, a fórmula
e a formulação do govemo americano. Essas pes
soas estarão aqui no Brasil a partir do dia 17.
Gostaria de ver se realizamos um debate com
todos eles, coníuntamente no dia 20 de maio.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sugeriria, se houver tempo, que se
chamasse alguém da Península Ibérica - da Es
penha ou de Portugal, - talvez de Portugal seja
mais fácil, porque é experiência mais próxima de
nós. E lá há bons professores de Ciência Adminis
trativa e de CiÊ~ncia Política também.

(InteNenção fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUEEDUARDO
ALVES - É uma boa idéia. Os professores da
França e Alemanha já foram convidados e confir
mados, o dos Estados Unidos vai confirmar até
amanhã, Vou acatar e transmitir a sugestão, para
ver se conseguimos. Gostaria apenas de reservar
o dia ~!O de maio, para que pudéssemos ter, nesse
dia, um debate com representantes de governos,
que trarãosuas experiências do parlamentarismo
e do presidencialismo, a fim de que possamos
ter um debate profundo da matéria.

Era apenas isto, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, apenas para um aparte.
Queria levar a V.EX' e ao Ministério da Adminis
traçãc> nossos aplausos, porque, se por acaso for
mos introduzir no Brasil o regime parlamentarista,
há a necessidade de urna escola de administração
públil:a para ajustar a mentalidade, dentro da nos
sa administração, ao novo estilo de governo, bem
diferente do anterior. De modo que quero louvar
a iniciativa do Ministério.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUEEDUARDO
ALVES - Estamos pegando uma carona, porque
a preocupação é a administração pública num
regime ou noutro. Vamos pegar uma carona por
razões que acho importantes para a nossa Subco
rmssêo, Quew apenas reservar o dia 20 para que
pOs~1I1l0Sfazer um debate amplo e profundo so
bre este tema, porque acho que está-nos faltando
esse tipo de informação, mais detalhada, prestada
por quem de direito.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi
dente, apenas, para aditar um dado. No dia 20
temos - dentro da programação que a Presi
dência propôs e o PI~nário aprovou - apenas
debates de Plenário. E uma quarta-feira, dia de
sessão ordináJia, e, portanto, é perfeitamente cabí
vel utílíaarrnos um painel com esses nomes tão
ilustres, que o nobre Constituinte Henrique Eduar
do Alves agora nos propõe. Sou inteiramente a

favor e acho que é uma excelente proposta, e
será muito proveitosa para nossos trabalhos, até
porque ainda estaremos no período de trabalho
da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (VivaldoBarbosa) - Per
feito. A sugestão é amplamente aceita. É uma
grande colaboração aos nossos trabalhos e, aci
ma de tudo, se puder ser incorporada a expe
riência da tradição ibérica, um pouco da raiz da
nossa organização administrativa, será ainda me
lhor. A nossa estrutura administrativa tem origem
íbêrícamuito arraigada.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Enoc
Vieira.

O SR. CONSTITUINTE ENOC V1ElRA - Sr.
Presidente, não desejo mais abusar da tolerância
dos ':'"Impanheiros, já que estamos chegando às
13h. ventre as sugestões discutidas, parece que
a que nos chamou mais a atenção foi a da limita
ção de mandato - o tempo de mandato presi
dencial. Também gostaria de dar a minha idéia
a respeito. Sou daqueles que entendem que um
período de quatro anos é um mandato razoável.
E um tempo suficiente para qualquer adminis
trador mostrar sua capacidade de realização, ou
não. Gostaria, no entanto, de fazer uma distinção
neste pensamento. Se formos para o regime par
lamentarista, acredito que o mandato poderá ser
mais extenso: admito até seis anos ou mais, como
ocorre em outros paises. Na hipótese do parla
mentarismo, é evidente que as eleições não pode
riam ser simultâneas para o Congresso e para
Presidente da República. No regime presidencia
lista, não temos experiência recente mas, se pre
tendemos um mandato de quatro anos, devemos
fazer com que tenhamos uma eleição geral, em
que, ao mesmo tempo em que se eleja o Congres
so, eleja-se também o Presidente da República.
Que haja, então, coíncldêncla nas eleições. No
parlamentarismo não teremos essa possiJ:>iJidade.
Dentre as emendas discutidas, há a do nobre
Constituinte Inocêncio Oliveira, que estabelece o
mandato do Presidente em cinco anos e prevê,
também, a coincidência de mandato...estão dizen
do que não. Acho temerário, no Brasil, tennos
eleições todo o ano. Já temos a incoincidência
para o plano municipal. Estamos tendo a coinci
dência no momento, apenas, para o Congresso
e os govemos estaduais. Na incoincidência com
os municípios, tivemos uma experiência muito
desagradável nas eleições de 1986. Sabemos
quem a comandou, realmente. O que nos leva
a crer da necessidade de termos uma eleição
coincidente, seja no plano municipal, estadual,
ou federal. Se estabelecermos um mandato presi
dencial de cinco anos e os demais em quatro,
teremos uma influência marcante do Presidente
da República nas eleições anteriores do Congres
so e dos Estados. Acho fundamental, para a defini
ção da nossa posição com relação ao período
de mandato, que tenhamos definido, primeira
mente, o regime de govemo, a forma de govemo
-sepresidencialista ou parlamentarista. Definido
isto que parece-me ser a espinha dorsal, aí tere
mos a compatiJ:>iJização das conveniências - e
se pensar no período de mandato, se de 6, 4
ou 5 anos. Repito que há necessidade de uma
coincidência de mandato se continuarmos no re
gime presidencialista: e uma incoincidência, even
tualmente, se o regime for parlamentarista.

Era somente isto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (V"Naldo Barbosa) - Não
havendo mais íntervenção - o Relator também
já não sente a necessidade de fazer íntervenção,
já recolheu as observações - podemos encerrar
a nossa reunião, lembrando que ainda há duas
resoluções que ainda não foram apreciadas, e
que poderemos apreciar em outra oportunidade:
é a Sugestão n° 1/86, que cuida do conhecimento
do veto pelo Congresso Nacional, e a proíbíçâo,
na Sugestão rr 217, de o Poder Executivo emitir
moeda sem prévia anuência do Congresso Nacio
nal, exceto para atender às necessidades urgentes
e no limite de 10% dos meios de pagamentos
existentes em 31 de dezembro do ano anterior.
É uma sugestão que reforça o poder do Con
gresso no controle da emissão de moedas. É evi
dente que de alguma parte isso merece um deba
te mais extenso, porque o Executivo também tem
de ter armas para enfrentar as crises monetárias.
O sistema financeiro intemacional às vezes produz
certas situações que necessitam de uma decisão
de emergência do Poder Executivo. Mas devemos
considerar a questão de maneira muito adequada,
muito particular, que mereceria um debate mais
aprofundado, cuidando, dentre outros, do aspecto
que permite ao Executivo, em matéria tributária
financeira, enfrentar situações adversas do co
mércio intemacional, do sistema financeiro inter
nacional, e, evidente, colocar instrumentos de que
defesa do interesse nacional em situações ad

versas.
Lembraria que hoje, numa reunião conjunta

com a Subcomissão do Poder Judiciário, estará
presente, nesta nossa Subcomíssão, o Ministro
daJustiça, DI'. Paulo Brossard, às 20h, no Plenário
da nossa Subcomissão.

A nossa próxima reunião será amanhã, às lOh,
também no mesmo Plenário, quando vamos ter
um contato e um diálogo com o Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, Dr. Márcio Thomaz Bastos, na programa
ção da Comissão, reunindo todas as três Subco
missões. No dia 30, quarta-feira, às 9:30h, tere
mos nossa reunião de audiência pública, segundo
a reunião específica da Subcomissão, quando te
remos a oportunidade de um debate com o Sr.
João Amazonas, Presidente do Partido Comunista
do Brasil, ex-Constituinte, e com o Sr. MiguelSea
bra Fagundes, reconhecido professor, ex-Ministro
da Justiça, ex-magistrado, pessoa de largo reco
nhecimento e de idéias bem profundas a respeito
do funcionamento dos Poderes, especialmente
das atribuições do Executivo. Conhecemos o seu
livro clássico, "Controle dos Atos Administrativos
pelo Poder Judiciário", que trata de uma questão
fundamental, que diz respeito à concessão da nos
sa democracia, que é o controle da administração
pública, do Executivo, dos atos da administração
pública. Certamente o Sr. Miguel Seabra Fagun
des terá grande contribuição a nos trazer.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS
PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
SUBCOMISSÃODO PODER JQDIClÁRIO E

DO MINISTÉRIO PÚBUCO

6' REONIÃO ORDINÁRIA,
Realizada no dia 27-4·87

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinte
minutos, na Sala da Comissão de Organização
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dos Poderes e Sistema de Governo, Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomis
são do Poder Judiciário e do Ministério Público,
com a presença dos Senhores Constituintes: José
Costa, Presidente, Jairo Cameiro e Plínio Martins,
Vice-Presidentes; Plinio Arruda Sampaio, Relator;
Paes Landim, Moysés Pimentel, Ronaro Corrêa,
Nilso Sguarezi, Leite Chaves, IvoMainardi e Boni
fácio de Andrada. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião,
passando à leitura da ata da reunião anterior, que
foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia: o
Senhor Presidente anunciou que a fmalidade da
presente audiência pública será ouvir os Profes
sores José Lamartine Corrêa de Oliveira, Roberto
de Oliveira Santos e LuizPinto Ferreira, que farão
exposições sobre "Corte Constitucional". Em pri
meiro lugar, falou o ProfessorJosé Lamartine Cor
rêa de Oliveira, logo a seguir o Professor Luiz
Pinto Ferreira e, finalmente, o Professor Roberto
de Oliveira Santos. Interpelaram os senhores con
rruda Sampaio, Relator; Nilso Sguarezi, Paes Lan
dim, Leite Chaves, Ivo Mainardi e Jairo Cameiro.
O Senhor Presidente agradeceu a presença dos
senhores conferencistas e congratulou-se com o
briIhanlismo das exposições. Encerramento: nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a presente, às catorze horas e cinqüenta minu
tos, convocando os Senhores Constituintes para
a próxima reunião extraordinária, a realizar-se às
quinze horas e trinta minutos de hoje, quando
serão ouvidos, em audiência pública, os Profes
sores José Joaquim Calmon Passos e Roberto
de Oliveira Santos, que falarão sobre "Sistema
de Ingresso e Promoções na Magistatura e no
Ministério Público". As notas gravadas, depois de
transcritas, farão parte destes registros, publican
do-se a sua íntegra no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E para constar, eu, Tas
mânia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei
a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, Constituinte Jo
sé Costa.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Declaro
abertos os trabalhos de hoje da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público. Temos
a satisfação de iniciar as atividades com um painel
"Corte Constitucional", em que são expositores
os Srs. José Lamartine Corrêa de Oliveira,Roberto
de Oliveira Santos e Luiz Pinto Ferreira. Convido
S. S· a participarem da mesa dos trabalhos.

Registro, com muita satisfação e com muita
honra para esta Subcomissão, a presença de nos
so Relator-Geral Egídio Ferreira Uma, Constituin
te pelo Estado de Pernambuco, e, bem assim,
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, Dr. Márcio Tomaz Bastos.
Osexpositores terão o prazo de 35 minutos, cada
um, para suas considerações. Logo após o emi
nente Relator terá oportunidade de fazer suas in
terpelações, seguindo-se as dos Srs. Constituin
tes, por ordem de inscrição.

Passo a palavra ao Prof. José Lamartine Corrêa
de Oliveira.

O Prof. José Lamartine é professor titular de
Direito Civil da Universidade Federal do Paraná,
membro do Conselho Federal da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, onde representa também
aquele Estado, e advogado militante. Tem a pala
vra S. S·

O SR. JOSÉ IJ\MARTlNECORRtA DE OUVEI
RA - Sr. Presidente, Constituinte José Costa, de
quem tive a honra de ser colega no Conselho
Federal da Ordem, em mandato anterior; meu
querido e velho amigo fraterno, Constituinte Plínio
de Arruda Sampaio. É uma alegria aqui revê-lo,
depois de tantos anos. Meu ilustre Constituinte
Egídio Ferreira Uma, Relator-Geral da Subcomis
são; meus ilustres companheiros de painel, Dr.
Roberto Santos e Prof. Pinto Ferreira; meus ami
gos, começo por externar a alegria de ver aqui
presente neste pequeno plenário algumas pes
soas a quem me ligam laços de estima fraterna
e, para não destacar uns e deixar de destacar
outros, apenas homenagearia a todos os meus
amigos aqui presentes na pessoa do Presidente
da Ordem, Dr. Márcio Tomaz Bastos.

Começo por dizer que estamos assistindo no
mundo de hoje, como demonstra as constituições
do pós-guerra e, em especial, as quatro consti
tuições que podem, neste particular, ser conside
radas mais ricas como fornecimento de subsídios,
ou seja, as constituições da República Italiana,
da República Federal da Alemanha, da Alemanha,
da República Portuguesa e do Reino da Espanha,
àquilo que poderíamos chamar de fenômeno 
um jurista português usou esta expressão - de
densificação das normas constitucionais e de am
pliação do espaço constitucional. O que significa
isto, em primeiro lugar, que, ao contrário das
constituições clássicas que se limitavam a disci
plinar os poderes, a forma do Estado, a forma
do poder, a forma de Governo e a estabelecer
uma lista de garantias e direitos individuais, as
constituições mais recentes preocupam-se com
a necessidade de que a democracia não seja ape
nas algo que esgote suas potencialidades, na me
ra regra do jogo político, ou seja, que a demo
cracia não seja apenas formal, do direito de voto,
mas que haja uma democratização real, isto é,
que a democracia sirva de instrumento para per
mitir condições de vida para o ser humano; as
novas constituições se preocupam com a criação
de normas que regulem concretamente os espa
ços da vida do homem comum. Então, as novas
constituições contêm normas ricas em matérias
de direito dos trabalhadores, em matéria de fun
cionamento da família, em matéria de política de
educação, em matéria de saúde, etc. E as novas
constituições são também extremamente ricas de
mandamentos à legislação e à administração.
Aquilo que a doutrina alemã chama os manda
mentos ao legislador e os mandamentos ao admi
nistrador, os Auftrac da doutrina alemã, esses
mandamentos, esses princípios não são normas
programáticas. Essa expressão, normas progra
máticas, é extremamente infelize a direita política,
neste País, dela sempre se socorreu para inutilizar,
na prática, os mais generosos princípios constitu
cionais, transformando-os em meros, entre aspas,
princípios programáticos, que seriam uma espé
cie de declarações retóricas, colocadas na Consti
tuição para enfeitá-Ia, mas sem nenhum conteúdo
prático. Ao contrário, trata-se de introduzir na
Constituição normas que, mesmo quando digam
respeito a matérias que não sejam diretamente
ligadas ao funcionamento dos poderes do Estado,
mas que digam respeito diretamente à vida do
homem comum, sejam capazes de uma aplica
ção e de uma concretização imediatas. Ora, para

que tudo isso tenha concretização prática é pre
ciso que funcione, aquilo que os constituciona
listas modernos chamam de constituição da
Constituição. Ou seja, que haja, na Constituição,
normas que tenham por objeto a própria Consti
tuição, ou seja, que tenham como objeto a tutela
da Constituição, a garantia de que, na prática,
os princípios firmados pela Constituição venham
a ter concretização prática.

Quando um jurista, com sensibilidade para o
politico e para o social, assiste a fase por que
estamos passando na vida brasileira atual de ge
nerosas propostas no campo dos direitos dos tra
balhadores, da família, da educação, de defesa
da mulher, em vários outros setores, passa fre
qüentemente, pela curiosa impressão de que, al
gumas dessas propostas, por mais generosas que
sejam, podem ser transformadas em texto consti
tucional, cair no limbo dos malfadados princípios
programáticos, se não houver alguma coisa que
viabilize, algum órgão competente para flscalízar
o exato cumprimento da Constituição. Esse ór
gão, como demonstra e experiência dessas quatro
constituições de pós-guerra, a que me referi, são
os tribunais constitucionais. Quer a experiência
alemã, quer a experiência portuguesa, - as duas
que conheço melhor - são particularmente ricas
na demonstração disto. Vou dar um exemplo que
me vem à cabeça agora, para demonstrar a im
portância disto. A Constituição alemã, de 1949,
a lei fundamental da República Federal da Alema
nha, tem um artigo que diz o seguinte: "Os filhos
ilegítimos têm o mesmo direito, à realização como
pessoas humanas, que os filhos legítimos". Se
lá não existisse o Tribunal Constitucional, esse
princípio poderia ter caído no limbo das procla
mações generosas. Foi o Tribunal Constitucional
Alemão que, através do dois acórdãos famosos
- um já de alguns anos atrás, em matéria dos
dereitos dos filhos ilegítimos, derivados de segu
ros sociais, o outro, já bem mais recente, relativo
aos direitos hereditários dos filhos ilegítimos 
deu concretização a essa norma, assim tão gené
rica, dizendo, na análise de problemas que lhe
foram trazidos, que o filho ilegítimo não pode
ser, por meio de um sistema de compensação
econômica que o BGB - o Código alemão adap
tado - continha, prejudicado em sua situação
de herdeiro, em comparação com o filho legítimo.
Esse exemplo é apenas para demosntrar como
é fundamental que a Constituição seja feita para
valer, seja feita para que os seus princípios tenham
uma concretização na vida de todo o dia; que
exista um organismo a cujas portas se possa bater
para dele cobrar o fiel cumprimento da Consti
tuição e se opor àquelas violações da Carta Mag
na, feitas, quer por ação, quer por omissão, pelos
Poderes Públicos.

No projeto que a Ordem dos Advogados enca
minhou a V.Ex"", através do Presidente desta Co
missão, Deputado Constituinte José Costa, e do
seu Relator, Deputado Constituinte Plínio de Arru
da Sampaio, a Ordem oferece duas alternativas
para a formulação desse tribunal constitucional.
Uma dessas formulações é de minha autoria, a
outra é de autoria de colegas do Rio Grande do
Sul. Na formulação que apresentamos, a preocu
pação básica foi, em primelro lugar, que na com
posição desse tribunal constitucional não se crie
um novo tribunal vitalício. Mas, ao contrário, se
crie um tribunal composto de magistrados com
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mandato. E, partindo do principio de que a sobe
rania popular se exerce, principalmente, no Poder
Legislativo, por meio do Congresso Nacional, no
caso especíâcoda minha proposta, propus, levan
do em conta principalmente as experiências ale
mã e portuguesa, bem como a brasileira, que
esse tribunal constítucíonal seja escolhido pelo
Congre:sso Nacional, com mandato de nove anos,
para assegurar-lhe o maior mandato, superior ao
do Presidente da República e ao de senador. Mas
um tribunal constitucional, composto em um ter
ço por magistrados de tribunal federal; e, em dois
terços, por advogados ou juristas de reconhecido
saber, escolhidos pelo Congresso Nacional. A
idéia de transferir para o Congresso Nacional a
escolha dos membros do tribunal constitucional
tem um profundo significado. Trata-se de esco
lher um tribunal constitucional, comprometido
com as idéias políticas predominantes no novo
texto constitucional. Ao assim propor, a Ordem
dá um voto de confiança ao Congresso Nacional,
confia em que o Congresso Nacional saberá, se
isto for aprovado, exercer sua alta responsabi
lidade perante a Nação, escolhendo, para esses
cargos, juristas que, embora desvinculados de
uma atividade político-partidária, tenham um
compromisso ~llobal com as idéias políticas que
triunfarem no novo texto constitucional. O projeto
do Rio Grande do Sul acrescenta à minha pro
posta idéies que me pareceram muito interes
santes, e que eu encampo, na linha da formulação
de incompatibilidades para a escolha desses
membros do tJribunal constitucional, incompati
bilidades que signifiquem que os escolhidos para
essa função têm, já há algum tempo, estado afas
tados do exercício de mandatos no Legislativo,
no Executivo Oll de cargos de ministros de Estado
ou de secretários de Estado. Então, a idéia da
criação de um tribunal constitucional nada tem
a ver diretamente com o problema da chamada
crise do Supremo Tribunal Federal. Além dessa
crise -- mesmo que ela não existisse - a idéia
do tribunal constitucional se imporia pela neces
sidade de se criar um organismo que, desvin
culado, da carreira judiciária, dos magistrados de
carreíra, comprometidos com as idéias políticas
da Constituição, e escolhidos diretamente pelos
ôrgãos da soberania popular - as duas Casas
do Congresso -, funcione como o supremo
guardião da Constituição. Ao lado disso, nossa
proposta procura equacionar a chamada crise do
Supremo Tribunal Federal, principalmente, uma
crise do recurso extraordinário. Todos sabem que
este órgão está às voltas com um percentual altís
simo de sobrecarga de trabalho, em matéria de
recurso extraordinário. Não são as homologações
de sentença estrangeira, as ações diretas de in
constítucíonalídade, ou os raros habeas corpus
que o Supremo julga que lhe sobrecarregam a
pauta, mas são, principalmente, os recursos ex
traordinários. Estes, que chegam para o Supremo
de todos os cantos do Brasil, têm uma função
importantíssima no sistema constitucional brasi
leiro. Cabe ao recursoextraordinário, em primeiro
lugar, ser o veículo de uniformização da juríspru
dêncíe,para evitar que, na interpretação e na apli
cação da lei federal, o Tribunal de Pernambuco
interprete a lei Jiederal de uma maneira, o Tribunal
do Paraná, de outra, e o Tribunal de Goiás, de
uma terceira maneira, bem assim o Tribunal de
São Paulo, de uma quarta maneira. Porque, como
a juris'prudência é o Direito aplicado, se não hou-

ver um caminho para a uniformização dajurispru
dêncía, em pouco tempo o Brasil terá 26 Direitos
Civis, 26 Direitos Penais, 26 Direitos Comerciais,
e assim por diante. Estamos pessoalmente con
vencidos de que a norma constitucional que atri
bui à Onião o poder de legislar em matéria de
Direito Civil, Penal e Comercial- deve ser man
tida. A experiência brasileira demonstra que seria
extremamente prejudicial a estadualização dos Di
reitos Material e Processual. Se nestes devem per
manecer matéria federal, é necessário uniformizar
a jurisprudência. Para isto, é preciso que haja um
eral, que seja via de recurso, quando os tribunais
estaduais violarem a lei federal. O caminho é o
recurso extraordinário. Mas o Supremo Tribunal
Federal está com excesso de recursos extraordi
nários, repito. Alguém, que já examinou a pauta
do Supremo, chegou à condusão de que, ainda
que os ministros daquele órgão trabalhassem t0
dos os dias do ano - sábado, domingo, feriado
- sem tirar férias, preparando para julgamento
quatro recursos por dia, e trabalhassem de manhã
e de noite - às terças, quartas, quintas e sextas
feiras há sessões à tarde no Supremo -, ainda
que isto acontecesse não conseguiriam cobrir o
déficit dos recursos extraordinários. Restaria um
grande número de recursos de um ano para o
outro. Para evitartal situação, o Supremo Tribunal
Federal criou a chamada "argüição de relevân
cia". Sabem V. fx"s que, pelo novo Regimento
do Supremo, os recursos extraordinários só po
dem ter condições de admissão, salvo dez hipó
teses especificamente previstas, por meio da cha
mada "argüição de relevância", decidida pelo Su
premo em sessão secreta e em julgamento não
fundamentado. Não se põe em dúvida que o Su
premo Tribunal Federal tenha recorrido à idéia
do julgamento não fundamentado para abreviar
o trabalho. Mas também não se põe em dúvida
o risco que isto representa para a credibilidade,
a respeitabilidade e o amor do povo pela sua
Justiça. Temos de criar um Estado democrático,
em que o povo tenha amor e respeito pelosjuízes.
Ora, não há nada mais contrário a isto do que
uma decisão não fundamentada, porque é uma
decisão que nem ao menos tenta convencer a
respeito do seu acerto, nem contém qualquer jus
tificação. Ora, o sistema da fundamentação das
decisões parece-nos, a nós da Ordem dos Advo
gados do Brasil,deva ser inserido na futura Consti
tuição, como garantia constitucional de que toda
decisão constitucional deve ser fundamentada. A
"argüição de relevância" contraria o princípio da
fundamentação. Para resolver o problema, propu
semos a decomposição do recurso extraordinário
em duas grandes vertentes. Deum lado, os recur
sos extraordinários que envolvessem matéria
constitucional, por meio dos quais se faria o cha
mado controle concreto ou difuso da inconstitu
cionalidade. Em última análise, significaria que,
sempre que um tribunal julgasse um caso con
creto de maneira a pôr em questão uma norma
constitucional, caberia recurso ao tribunal consti
tucional. Toda vez que a matéria envoMda na
decisão do caso não fosse de natureza constitu
cional, o tribunal competente para julgá-Ia seria
o Supremo Tribunal de Justiça, cuja criação pro
pomos. Esse tribunal absorveria o atual Supremo
Tribunal Federal e seria um tribunal grande, de
acordo com o modelo francês ou o alemão. A
Corte de Cassação Francesa tem cinqüentajuízes.
O Obentes Bundelgericbt, Supremo Tribunal

Alemão, tem noventa e nove juízes. A corte que
propomos funcionaria como um Supremo Tribu
nal de Justiça no julgamento dos recursos extraor
dinários que envolvessem matéria não constitu
cional. Como é que entendemos que isto resol
veria os problemas? Em primeiro lugar, no que
diz respeito ao chamado Supremo Tribunal de
Justiça, ele funcionaria como, por exemplo, o Tri
bunal Federal Alemão, em câmaras especializa
das, de tal maneira que, pela preponderância da
matéria jurídica envolvida - matéria de Direito
de Família, desquite ou divórcio, matéria falimen
tar - falência, concordata - ou matéria con
cursal em geral, matéria relativa à proteção da
posse, às relações locatícias, iria o recurso para
a câmara competente especializada naquela ma
téria do Supremo Tribunal de Justiça. Este seria
o grande"tribunal - com cinqüenta a sessenta
juízes-, o órgão uniformizador da jurisprudência,
composto por magistrados de carreira. Dois quar
tos dos seus membros seriam magistrados oriun
dos do Tribunal Federal de Recursos e a outra
parte originária dos tribunais dos Estados. A quar
ta parte restante seria dividida pela metade entre
advogados e membros do MinistérioPúblico, dan
do à Ordem ~osAdvogados do Brasil e ao Conse
lho Superior do Ministério Público competência
para a elaboração das listas tríplices. Na minha
proposta, o Presidente da República ficaria com
a competência para escolher, dentre os compo
nentes da lista tríplice, os membros do Supremo
Tribunal de Justiça. E se retiraria do Presidente
da República qualquer poder na escolha do Tribu
nal Constitucional.

A proposta do Rio Grande do Sul inverte um
pouco esse equilíbrio de poderes, porque permite
ao presidente da República participar da escolha
de 1/3 do Tribunal Constitucional e diminui seu
poder na escolha dos membros do Supremo Tri
bunal de Justiça. São fórmulas com vantagens
e desvantagens, e tal detalhe não merece que
nos ocupemos dele, dada a angústia do tempo.
Entendemos que o problema dos recursos ex
traordinários, em matéria de legislação ordinária,
ficaria suficientemente resolvido com a criação
deste grande Tribunal. E como se resolveria o
problema da tutela na Constituição, assunto que
transfiro na nossa proposta para a competência
do Tribunal Constitucional? Esse problema se re
solveria da seguinte maneira: podemos distinguir,
basicamente, duas formas de controle da consti
tucionalidade,o controle difuso, que é o controle
concreto da inconstitucionalidade, aquele que
surge na discussão do caso concreto, e o chama
do controle abstrato, que surge na ação direta
de inconstitucionalidade. Para o chamado con
trole difuso, manteriamos o sistema brasileiro tra
dicional, pelo qual qualquer juiz ou qualquer tribu
nal pode se recusar a aplicar ao caso concreto
uma norma que repute inconstitucional. Apenas
deslocaríamos o último recurso nesta matéria,
quer quando haja decisão positiva ou negativa
de inconstitucionalidade. Quer dizer, suscitado o
problema da inconstitucionalidade, o tribunal diz
que não há inconstitucionalidade. Quer num caso,
quer no outro, tomaríamos competente para isto
o Tribunal Constitucional. Transferiríamos para
o Tribunal Constitucional a competência para a
chamada ação direta de constitucionalidade. Já
aí um controle em tese - quando se discute
em tese - se uma determinada norma é inconsti-
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tucional ou não. E criaríamos uma terceira e im
portmltissima fórmula de controle da inconstitu
cionalidade: as queixas contra a chamada incons
titucionalidade por omissão, matéria da maior im
portância, sobretudo nas questões sociais e, prin
cipalmente, de direitos dos trabalhadores. Se exis
tisse a inconstitucionalidade por omissão, há mui
to tempo, já se poderia ter questionado o nível
do salário mínimo, na medida em que este, tal
como está hoje no Brasil, não corresponde à nor
ma que define o saláriomínimo previsto na Cons
tituição.Assim, por meio da inconstitucionalidade
por omissão, criar-se-ia o caminho pelo qual se
pode reclamar, no Tribunal Constitucional, contra
a existência de uma omissão, quer do Poder Le
gislativo, quer do Poder Executivo, a qual, na práti
ca, significa que se deixou de dar concretização
a uma norma constitucional. É claro que tudo
que eu disse suscita alguns problemas, dentro
os quais alguns já equacionados na minha pro
posta. Outros eu os decobri por intermédio de
reflexão posterior - que será encaminhada a V.
EX'" - e, através da Ordem dos Advogados do
BrIJSil.

Um desses problemas é o da sanção concreta,
no caso do reconhecimento da inconstituciona
lidade por omissão. Imaginemos que o Tribunal
Constitucional diga que o Ministério da Previdên
cia Social, ou que o Congresso Nacional, por
exemplo, se omitiu na elaboração da lei "x" neces
sária 210 exato cumprimento da Constituição, e
ele declare a inconstitucionalidade por omissão
de conduta do Congresso Nacional, ou que ele
declare que o Ministério "y", por omissão, está
deixando de dar cumprimento a uma determi
nada norma constitucional. O que fazer com que
esse ac6rdão dOI Tribunal Constitucional que o
declara? As soluções contidas nas várias propos
tas a esse respeito poderão servir, inclusive, de
rico manancial de discussão para os Srs. Consti
tuintes.

O sistema português faz com que, pura e sím
plesmente, o Tribunal Constitucional declare a
omissão e a comunique ao órgão competente.
O projeto de Constituição do Prof. Fábio Konder
Comparato vai além. Cria uma possibilidade de
que, em determinadas circunstâncias concretas,
o acórdão do Tribunal Constitucional valha como
já sendo lei, suprindo a omissão, por exemplo,
do Legislativo, quando este Poder não a cumprir.
Na minha proposta, estabeleci, propositalmente,
uma norma vaga - e vou explicar a V. Ex'" por
quê. Propus que, quando julgada procedente uma
queixa de inconstitucionalidade por omissão e a
autoridade não sanar a omissão ou retardamento
no prazo fncado pelo Tribunal, este declarará tal
fato, a requerimento do queixoso, ou ex oflldo,
para os fins de aplicação de sanção político-cons
titucional correspondente.

Não sabia, como evidentemente não sei, que
sistemade governo os Srs. Constituintes irão esta
belecer. V. Ex'" repararão, no texto encaminhado
à Comissão, que supus a instalação do parlamen
tarismo, como um sistema unicameral, com a
abolição do Senado. Supondo a instalação de
um sistema unicameral, falei sempre em Assem
bléia Nacional, mas, evidentemente, onde se lê
Assembléia National ter-se-á que ler Congresso
Nacional, se a Assembléia Constituinte mantiver
o sistema bicameral. Supus também a aprovação
do sistema parlamentarista e introduzi várias refe-

rências ao Prirneiro-Ministro, as quais, evidente
mente, terão de ser letra morta se esse sistema
não for adotado. Masa idéia de uma sanção políti
co-constitucional está ligada, por exemplo, à de
que, se a omissão é a idéia que estava por trás
dessa proposta à Constituinte, adotado um deter
minado sistema de governo, deve suprir as omis
sões. Se, por exemplo, se instituir o sistema parla
mentarista, uma eventual declaração de omissão
da administração por parte do Tribunal Constitu
cional poderá servir de fundamento a uma queda
do gabinete. Esta é uma sugestão. Pode-se tam
bém criar sanções para o próprio Congresso Na
cional, na hipótese de omissão legislativa. Umas
das sanções é a imaginada pelo Prof. Fábio Com
parato: que a decisão do Tribunal Constitucional
tenha força imediata de norma. Então, o Poder
Legislativo, tendo abdicado de sua função, o Tri
bunal Constitucional supre, através do acórdão,
essa omissão. As sanções podem ser objeto até
da imaginação criadora dos Srs. Constituintes.

Um segundo problema, que não abordei sequer
superficialmente no meu texto, porque na ocasião
esta matéria ainda estava numa discussão muito
preliminar na Ordem, e não quis avançar o sinal
-agora, me parece, a discussão está mais madu
ra, vou encaminhar a V. Ex" uma proposta sobre
a matéria -, é o problema de como resolver
o acúmulo de recursos extraordinários, que tam
bém ocorrerá no tribunal constitucional. Porque,
vejam V. Ex", a experiência dos tribunais constitu
cionais mostra que em dois assuntos eles ficam
logo abarrotados de trabalho. O primeiro assunto
é nas queixas de inconstitucionalidade por omis
são. E isto aconteceu na Alemanha. Mas, na Ale
manha, como não há o instituto do mandado
de segurança, Beschwerderechtquer dizer, a quei
xaconstitucional-o caminho que a Constituição
alemã tem para o cidadão se queixar de uma
violação de direitos constitucionais - funciona,
na prática, com as funções do mandato de segu
rança. Então, o tribunal constitucional alemão se
viu abarrotado de queixas constitucionais..

No Brasil, grande parte dessas matérias conti
nuará a ser atacada pela via do mandado de segu
rança e nos tribunais constitucionais muita coisa
será resolvida pelo mecanismo das liminares. Mui
ta coisa perderá a oportunidade, quando uma li
minar for denegada. Afinal de contas, a experiên
cia de longos anos de advocacia me ensina isto
também, bem como me ensina que muitas vezes
o mandado de segurança é impetrado para a ob
tenção de liminar e, não obtida a liminar, ela perde
relevância prática. Assim, o instituto do mandado
de segurança vai continuar a fazer com que gran
de parte da matéria que seria objeto do recurso
contra as inconstituicionalidades no controle difu
so da inconstitucionalidade não chegue ao tribu
nal constitucional, seja resoMda nas instâncias
ordinárias. Mas, não resta dúvida de que grande
parte do trabalho do tribunal estará nos recursos
extraordinários, envolvendo matéria constitucio
nal.

A experiência portuguesa demonstra isso. Ela
nos mostra que, criado o Tribunal Constitucional
português,90% do seu tempo é dedicado a julgar
os recursos para o controle difuso da inconstitu
cionalidade, quer dizer, que vêm das instancias
ordinárias.

Há várias soluções para isto. A lei que regula
o Tribunal Constitucional alemão criou uma nor-

ma, que me parece felize que os próprios juristas
alemães hoje criticam, porque cai no mesmo pro
blema da argüição de relevância. Tal norma faz
com que a admissão prévia dessa matéria passe
por uma comissão de três juízes, que admitem
ou não o recurso em decisão não fundamentada.
Isto será a argüição de relevância por outro cami
nho. Parece-me que temos de criar outra fórmula
para evitar a absorção do tribunal constitucional,
que necessariamente será pequeno, com um nú
mero muito grande de recursos extraordinários.
Para controle difuso da inconstitucionalidade,
imaginei três vias, que vão constar do novo texto
que V. Ex'" irão receber. A primeira é a manu
tenção do controle de admissão, por parte dos
tribunais dos Estados, como hoje já é feito. A
segunda é o controle prévio da admissão, através
de uma câmara do próprio tribunal constitucional.
Quer dizer, este tribunal será dividido em câmaras,
com a fundamentação breve, mas com funda
mentação, que decidirão os recursos contra a ad
missão ou não do recurso feito pelo tribunal esta
dual.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Lembro
ao eminente expositor que dispõe apenas de três
minutos.

O SR. LAMARTlNE CORREA DE OLIVEIRA
Obrigado, Sr. Presidente.

Com a interrupção, esqueci a terceira fórmula,
que havia imaginado, mas, assim que me lembrar,
a exporei.

No texto original que tínhamos encaminhado
a V. Ex-', duas coisas têm de ser corrigidas. Havia
mos previsto que o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados ficaria com a função que, no siste
ma português, compete ao chamado Provedor
da República, quer dizer, uma espécie de função
de canalização dos recursos para o Tribunal Cons
titucional. Entendemos que isto seria uma publici
zação demasiada das funções da Ordem dos Ad
vogados. Ainda não ouvi meus colegas da Ordem,
mas, pessoalmente, estou-me desvinculando do
patrocínio dessa proposta.

O segundo problema é o da competência em
matéria eleitoral. Na nossa proposta, haviamos
mantido toda a atual competência da Justiça Elei
toral, mas estou cada vez mais refletindo sobre
a conveniência de se atribuir ao tribunal constitu
cional a competência para os grandes problemas,
sobretudo os de eleição do Presidente da Repú
blica, se se mantiver o regime presidencialista.
Entendo que, se ele for mantido, a eleição do
Presidente da República será tão importante que
todas as matérias relativas a ela deveriam ser da
competência do tribunal constitucional e não da
Justiça ordinária.

Peço desculpas a V. Ex'" por ainda não haver
lembrado a terceira fórmula, que havíamos imagi
nado. Assim que me lembrar, eu a trarei ao debate.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao eminente Professor de Direito Consti
tucional, Luiz Pinto Ferreira, titular da cadeira de
Direito Constitucional da Universidade Federal de
Pernambuco, ex-Senador da República, membro
da Academia de Letras de Ciências Jurídicas, ex
membro da Comissão Provís6ria de Estudos
Constitucionais, agraciado com diversas meda
lhas, entre as quais a João Ribeiro, e o prêmio
SiMo Romero, da Academia Brasileira de Letras.

S. S· disporá de 35 minutos.
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o SR. LClIZ IPINTO FERREIRA- Sr. Presidente
José Costa, nobre Relator desta Subcomissão,
Srs. Constituintes Leite Chaves e Egídio Ferreira
Uma, Sr. Presidente da OAB, Dr. Mário Márcio,
Srs. exposítores-Josê Lamartine Correa de Oliveira
e Roberto de Oliveira Santos, demais Srs. Consti
tuintes, minhas senhoras, meus senhores, à idéia
pioneira e originária, historicamente, da criação
de um tribunal ou de uma corte constitucional
apare:ceu na Constituição alemã de Weimar, de
1919, como um órgão intitulado Corte de Justiça
Constitucional, que existia ao lado de um Supre
mo Tribunal, com duas funções importantes
quanto à jurísdíçâo constitucional e à jurisdição
em matéria ordinária. Mais tarde, esse pensamen
te;> foi retomado por influência de um grande juris
ta, Kelsen, na Constituição da Áustria, de 1920,
revisada duas vezes, em 1925 e em 1929, onde
apareceu aquele mesmo pensamento de uma alta
Corte de Justiça Constitucional ao lado de um
Supremo Tribunal Federal, nome que mais tarde,
na reforma reaíízada em 1929, foi mudado para
Corte!de Justiça Constitucional.

Essas constituições são do período que fica
entre a I e a UGuerras Mundiais. Logo depois,
houve uma série de constituições que se orienta
ram por aquela semente criadora, resultante da
obra dos professores Preuss e Kelsen, que inspira
ram as constilluições há pouco aludidas. Surgiram
então vários tipos de constituições, algumas se
íncllnando para o modelo convencional da Supre
ma Corte norte-amerícana, como é o caso da
Constituição do Japão, de 1947, e outras se incli
nandopara os modelos alemão e austríaco. Entre
elas podemos citar as seguintes: a da Alemanha,
de 1':l49, a d21 Itália, de 1948, e, em seguida, duas
constituições que estão exercendo, também, in
fluência bastante acentuada no Brasil, a saber:
as Constituições de Portugal, de 1976, e a da
Espenha, de 1978. É verdade que as designações
são diferentell, porém a corte tem o mesmo obje
tivo de exercer plena jurisdição constitucional,
porque, na Alemanha, o nome é Supremo Tribu
nal Constitucional, Bundesverfusungsgerlc:ht,
ao lado de um SupremoTribunal Federal, chama
do de ObenJtes Bunclesgerk:ht, que não tem
a função do nosso; e uma Corte Constitucional,
chamada Supremo Tribunal Constitucional, que
tem a missão de exercer, em sua plenitude, a
chamada jurisdição con:stitucional. Na Espanha,
o nome é Tríbunal Constitucional, como também
em Portugal; na Itália,é Corte Constitucional. Esta,
de certa maneira, é a origem histórica e o desen
voMmento de como se criou um tribunal de justi
ça constítucíonel, que, hoje em dia, embora repu
diado pela Comissão Afonso Arinos, está sendo,
nomomento, debatido pela inovação criadora dos
períernenteres constituintes no Brasil contempo
râneo.

SI'. Presidente, no Brasil, quase como regra,
e na América Latina,as nossas Constituições têm
sido grandes; ilusões constitucionais, sobretudo
no que tangE! aos chamados sociais do homem,
quase sempre protegidos por normas programá
ticas" sem efkácia efetiva. O nome ilusão ccnstítu
cional foi usado pela primeira vez por Max, na
"Nova GiIZetll Renana",jomal do qual ele foi reda
ter-chefe, jomal que teve uma existên:ciaprecária,
porque logo depois foi censurado e o seu redator
chefe exiladCI para nunca mais voltar à sua terra
natal. Entendlo como ilusão constitucional aquele

erro político ou aquela falsa interprettação que
concUiará como real, normal, jurídica, legal, ém
suma con:stitucional, uma ordem que na verdade
não existe. Isso sobretudo se revela nas consti
tuições latino-americanas, que intercalam aquelas
disposições das normas programáticas, porque
quase sempre não têm uma eficácia real e obje
tiva. Basta relembrar aqui o caso da Emenda Cal
mon, cujo conteúdo já existia desde a Consti
tuição de 34, com aquelas verbas que seriam
aplicadas na educação, e que, no entanto, nunca
teve uma existência real. Eram normas que não
tiveram eficácia no nosso regime constitucional.
Assim sendo, quando se trata de criar uma Corte
Constitucional, seria então interessante que essa
criação fosse também inserida na sistemática de
uma armadura econômica e social, que permi
tisse realmente a estebílídade polftica e econô
mica do Brasil, sem esta estabilidade política e
econômica, que será fixada na ordem econômica
e social, não creio que nenhum dispositivo possa
realmente ser concretamente prática como acon
teceu na Alemanha. Foi criado o Tribunal de Jus
tiça Con:stitucional, foi bem precário a sua forçá.
Seu objetivo era conter a hegemonia do Execu
tivo, embora na Alemanha se tivesse idealizado,
na época, uma Constituição do tipo presidencial
- parlamentar, que inspirou a atual Constituição
da França, de 58. Logo depois, porém, o Tribunal
de Justiça Constitucional não pôde conseguir seu
objetivo, e a própria Constituição alemã foi, no
fundo, levada a um segundo plano, com aquela
guerra que, quando Hindenburgh ofereceu o Mi
nistério a Hitler,com uma maioria bastante grande
na eleição, logo depois se criou a ditadura nazista,
que envolveu o mundo numa onda de pó, fumaça
e desespero. É então importante que uma Corte
Constitucional não seja, na realidade, uma ilusão
constitucional, mas que tenha realmente a sua
engrenagem bem articulada no sistema da orga
nização judiciária brasileira, e que também esse
sistema totaI tenha suas raízes na própria arma
dura econômica e social, no desenvolvimento, na
economia, para que tenha estabilidade em qual
quer regime, presidencial ou parlamentar.

Sr. Presidente, deixando de lado aquele início
da formação de uma Corte Constitucional e
olhando tão-somente perante a história para as
composições das Cortes Constitucionais, verifi
ca-se que elas tiveram sobretudo dois objetivos
concretos: o primeiro foi o de diminuir a sobre
carga de ações existentes numa corte de jurisdi
ção comum, com o excesso de causas acumu
ladas no Supremo Tribunal Federal ou numa Cor
te Suprema. Os estudiosos têm examinado essa
sobrecarga de ações no Supremo Tribunal Fede
ral. E cabe aqui até apontar um trabalho do emi
nente ex-Ministro Seabra Fagundes, que, exami
nando as tarefas que o Supremo Tribunal Federal
teve a seu cargo, observou que cerca de 12%
das ações não eram apreciadas durante cada ano
no Supremo Tribunal Federal. Então, a divisão,
deslocando para uma Corte Constitucional gran
de parte dessa tarefa, permitiria ao Supremo agir
para realmente levar em conta a realização daque
le princípio de celeridade social, básico no Distrito
Processual moderno: rapidez na Justiça. A outra
função de uma Corte Con:stitucional seria uma
função moderadora de conter a hegemonia do
Poder Executivo, que no Brasil é bastante grande.
O Poder Legislativo e o Poder Judiciário nunca
tiveram aquela grandeza prática de poder real-

mente ficar em nível igual ao do Poder Executivo.
É essa a razão pela qual a maioria das Cortes
Constitucionais, hoje em dia, para conter esta he
gemonia ou esta tendência hegemônica do Exe
cutivo, segue uma rota que é a de não permitir
praticamente aoPoder Executivo o domínio sobre
a composição da Corte Constitucional. Relembro,
por exemplo, a composição da Corte Constitu
cional ou Tribunal Constitucional Federal na Ale
manha atual, de 49.A metade de seus membros
é eleita pela Câmara dos Deputados, que lá tem
o nome de Parlamento Federal; a outras metade
é eleita pelo Conselho Federal, que corresponde
ao Senado. O Executivo não tem nenhuma in
fluência na composição da Corte Constitucional
alemã. Relembro ainda o caso da Espanha, com
a Constituição atuai. A composição da Corte
Constitucional da Espanha é de dez membros,
renovável por nove anos, de três em três anos.
Mas vejam bem, Srs. membros desta: Subsco
missão, a composição: quatro são nomeados pelo
Congresso, que na Espanha é o nome que se
dá à Câmara dos Deputados; quatro são desig
nados pelo Senado, eleitos pelo Senado; dois pelo
Governo, ou Ministério; e dois, por um conselho
judicial geral. De sorte que o monarca não tem
nenhuma influência na composição da Corte
Constitucional.

Vejamos ainda a Constituição da Áustria, em
que o seu Conselho Constitucional se compõe
de um Presidente, um Vice-Presidente, doze
membros efetivos e doze suplentes. Esses mem
bros efetivos, porém, são nomeados por influên
cia do Parlamento austríaco, a Câmara e o Sena
do, e seis são escolhidos pelos Conselhos Provin
ciais, isto é, pelas legislaturas estaduais que não
têm mais influência na composição de Corte
Constitucional, para evitar justamente aquilo que
foi inclusive debatido pelo eminente jurista Pontes
de Miranda na composição da própria Suprema
Corte ou do Supremo Tribunal Federal: que a
maioria dos Ministros venha da força política que
os grandes Estados têm na Federação e não dos
pequenos Estados. Dar-se-ia aos Estados da Fe
deração um poder de escolha dos membros da
Corte Constitucional.

Na França, como se sabe, existem vários Con
selhos. Dois deles têm grande importância na
Constituição da França de 1958. Porém, no que
dizrespeito à nossa exposição, é de grande impor
tância o chamado Conselho Constitucional. O
Conselho Constitucional tem a missão de controle
abstratc da constitucionalidade das leis. Além dis
so, tem outra missão, a de ajuizar sobre as eleições
presidenciais e parlamentares. Sua composição
é a seguinte: três membros eleitos pela Assem
bléia Nacional, três membros eleitos pelo Senado
e três membros nomeados pelo Presidente da
República, como no regime parlamentar. De mo
do que a infIuên:ciado Executivo diminui profun
damente. Os Conselheiros têm um mandato de
nove anos, renováveis de três em três anos, o
que impede a vitaliciedade, que é útil,mas preju
dicial em certo momento histórico. A segunda
função de urna Corte Constitucional é a de equili
brar o sistema tradicional de separação de Pode
res, sobretudo porque exercerá, na sua plenitude,
a chamada jurisdição constitucional. Como se
realiza? Um exemplo histórico seria dificil, breV«
tatIs causa seria impossível fazer uma exposição
alongada sobre todos esses temas.
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No sistema federal alemão ou no sistema do
Tribunal Federal Constitucional ~emão, existem
dois grandes tribunais importantes: o Supremo
Tribunal Constitucional, que corresponde à Su
prema Corte Constitucional e o Supremo Tribunal
Federal, que não tem missão do nosso Supremo
Tribunal Federal, porque possui estruturas dife
rentes. O 'Supremo Tribunal Constitucional ale
mão tem por fim exercer a jurisdição constitu
cional. Porém, o Supremo Tribunal tem dois obje
tivos, conforme dizo art. 95 da Constituição atual
da Alemanha: primeiro assegurar a unidade do
direito federal,dle Elnheit: eles Bundesrecht e
segundo assegurar a unidade de jurisprudência,
Rechtsprechung. A função do Supremo Tribu
nal Federal seria assegurar a unidade do direito
federal alemão e a unidade da jurisprudência. A
Suprema Corte Constitucional, ou Supremo Tri
bunal Constitucional, teria um missão diferente,
a de exercer, em sua plenitude, ajurisdição consti
tucional. De certo, os Membros da Assembléia
Nacional Constituinte, com mais tempo e disponi
bilidade, poderão cotejar, examinando as Consti
tuições, quais seriam as atribuiçãoes existentes.
Algumas Constituições tendem a ser sintéticas,
como a da Áustria, que tem cento e cinqüenta
artigos e desses cerca de dez sobre a Suprema
Corte - de cento e trinta e nove em diante.

No Brasil há uma tendência mais jornalística.
Não vou discutir aqui sobre quais as tendências
mais proveitosas, pois fugiria ao meu debate. Os
Srs. Constituintes poderão, de um lado averiguar
a competência que deve ser atribuída a uma Su
prema Corte Constitucional e, de outro, a um Su
premo Tribunal Federal. De um modo geral, na
Alemanha de Weimar, como está previsto na sua
Constituição, há outras leis que disciplinam, com
mais detalhes, a problemática. Elas admitem co
mo sendo competência da Suprema Corte Cons
titucional - estou usando os nomes indiferente
mente, mas o nome é SupremoTribunal Constitu
cional - processar e julgar as causas de litígio
entre a Federação e os Estados; processar e jul
gar, também, as causas de litígio entre os órgãos
da Federação e as partes envolvidas e permitir
que qualquer cidadão, que tenha seu direito viola
do em dispositivo que o proteja, possa usar justa
mente o recurso chamado constitucional, que
tem por objetivo amparar a liberdade do cidadão,
os seus direitos, antes, porém, devendo esgotar
as vias judiciais normais. É o chamado recurso
inconstitucionalizado da Alemanha. É possível
também que'na Alemanha se admita - como
é o caso - a maneira de se formular, requerer
e dar legitimidade a fim de centralizar e requerer
o recurso constitucional em alguns aspectos. Não
apenas o Governo Federal, mas um terço dos
membros da Câmara dos Deputados, podem soli
citar à Suprema Corte Constitucional o exame
da constitucionalidade. Vê-se, assim, que nesse
regime é dada uma importância decisiva ao Poder
Legislativo,pois um dos objetivos é conter a hege
monia do Executivo e permitir a plena garantia
das liberdades, mediante o exercício de umajuris
dição b~te ampla da Suprema Corte Constitu
cional. É importante salientar ainda que essa siste
mática foi adotada na Alemanha, porém, inserida
no contexto de uma maior ampliação do Poder
Judiciário, porque lá os Tribunais Estaduais são
geralmente de 10 grau, com revisão e recurso
para os Tribunais Federais, que são de 20 grau.
O Supremo Tribunal Federal é o tribunal que,

por assim dizer,está na cabeça de vários Tribunais
Federais, em matéria de importância.

No Brasil temos alguns deles, como o Tribunal
Federal de Recursos e os Tribunais de Justiça
Militar, Eleitoral e do Trabalho. Na Alemanha exis
tem seis grandes Tribunais Federais: o Tribunal
da Justiça Comum para o direito civil,comercial,
penal, que permite funcionar junto a ele um tribu
nal de patentes, para a proteção da propriedade
industrial; o Tribunal Federal para a Justiça Fiscal,
que permite ajuizar as contendas do fisco com
o contribuinte; o Tribunal de Justiça Administra
tiva, para apreciar as demandas dos servidores
contra a administração; o Tribunal de Justiça do
Trabalho, para as contendas entre os trabalha
dores e os empregados, e o Tribunal de Justiça
Social, para efeito de previdência social, seguro
desemprego e socorro às vítimas da guerra. En
tão, há um Supremo Tribunal Federal encarre
gado da unidade do direito alemão e da jurispru
dência e, ao lado funcionam seis Tribunais Fede
rais, com o objetivo de tírar o congestionamento
existente, hoje em dia, praticamente no mundo
inteiro. Seria viável, através de novos tribunais,
que se pudesse realmente tirar o excesso de traba
lho de um órgão supremo, como é a Suprema
Corte no Brasil.

É também interessante salientar que na articu
lação de uma sistemática da chamada Suprema
Corte Constitucional se deve, de inicio, admitir
a chamada constitucionalidade por ação ou por
omissão. Isso normalmente acontece, e algumas
constituições o admitem, como é o caso da Cons
tituição da República portuguesa de 1976. A cons
titucionalidade por ação ocorre quando o poder
público viola direitos existentes escritos na Consti
tuição e norma constitucional. Inconstitucionali
dade por omissão ocorre quando o poder público
deixa de tomar medidas efetivas que permitem
o cumprimento do texto constitucional, como o
chamado direito social e econômico no Brasil.
Então, a inconstitucionalidade por omissão é, no
fundo, uma inércia do Poder Executivo. Deste non
farece, não fazer, é que resulta a chamada consti
tucionalidade por omissão e inconstitucionalida
de por omissão. Estou usando as duas palavras,
constitucionalidade por omissão ou inconstitucio
nalidade, porque, quando os textos constitucio
nais falam de recurso de constitucionalidade, têm
ligações diversas. Por exemplo: a Constituição ale
mã fala de recurso de constitucionalidade; a Cons
tituição da Espanha de recursos de inconstitucio
nalidade. Porém, ambas as expressões têm o
mesmo objetivo: o de aferir o texto constitucional
e pôr conforme uma lei, de acordo com a própria
Constituição.

Em algumas constituições a atribuição da Su
prema Corte Constitucional é bem mais ampla,
como no caso da Constituição da Áustria, que
permite à Suprema Corte Constitucional estatuir
a responsabilidade constitucional do governo,
que, no fundo, através de impedimento, é atribuí
da, em muitos países, ao próprio Congresso. Na
Áustria, esta missão pertence à Corte Constitu
cional. Essa Corte Constitucional, isenta da in
fluência do Executivo, é quem tem atribuição de
apreciar, apurar a responsabilidade constitucional
do Presidente da República, do Governo Federal
- uso a palavra govemo no sentido do ministério
e não do presidente -, dos governadores de pro
víncias, dos vice-governadores e também dos

membros das províncias, que são elementos
componentes da federação austriaca que, como
se sabe, tem um regime federativo. Em algumas
constituições existe essa ampliação. Normalmen
te é difícil o Congresso apurar o impedimento
do Poder Executivo. Na América do Norte só dois
casos não se efetivaram, quais sejam, o Presidente
Johnson e ultimamente o do Presidente Nixon,
que, no fundo, veio a renunciar, embora com re
ceio de impedimento, por motivo da espionagem
eletrônica que ocorreu no Congresso. Isto mostra
que a atribuição da Suprema Corte vem criar um
órgão de julgamento menos ligado ao Poder Exe
cutivo.

Outra maneira de trazer maior amplitude de
atribuições à Corte Constitucional é a chamada
ação preventiva de constitucionalidade, que existe
em algumas constituições do mundo atual, me
diante a qual se permitiria apreciar e ajuizar previa
mente quando uma norma ou qualquer outro ato
normativo fosse passível de apreciação e de pré-e
xame pela Suprema Corte Constitucional. Nessa
hipótese, seria viável de apreciação prévia pela
Corte Constitucional um decreto, antes de sua
publicação; seria viávela apreciação de uma con
venção, antes de sua ratificação; seria viável a
apreciação de uma resolução ou de um decreto
legislativo, antes de sua promulgação; seria viável
a apreciação de um projeto de lei, antes de sua
sanção. Seria então a ação preventiva de constitu
cionalidade para, de antemão, saber quando seria
ou não previsto que um ato normativo é inconsti
tucional. A Corte apreciaria a constitucionalidade
a pedido do governo, da própria Câmara, do Sena
do ou do Congresso. Acho viávelque a apreciação
preventiva da constitucionalidade fosse até pedida
no País, por instituição de relevo, como a OAB,
além dos órgãos tradicionais. <lItimamente a
OAB, aqui representada pelo ilustre Presidente
Mário Márcio, teve um papel de destaque na ma
nutenção das atividades públicas no Brasil, em
uma época de crise e de opressão politica. Então,
seria dada à OAB a legitimação ativa para esse
efeito.

No Brasil, como se sabe, o sistema dominante
no Pais é o de um modelo convencional, de decla
ração de inconstitucionalidade, que provém da
Suprema Corte norte-americana. Nos últimos
tempos esse modelo convencional tem sido mo
dificado, pela influência do modelo austríaco, de
inspiração kelseniana, que levou a admitir-se tam
bém, embora em linhas diferentes, a chamada
ação direta de inconstitucionalidade. Esta ação
direta de inconstitucionalidade pode ser ajuizada,
porque tem como sujeito ativo a Procuradoria
Geral da República, no plano federal, e a Procura
:IoriaGeral daJustiça no plano estadual, nos tribu
nais, no Supremo Tribunal Federal ou então no
Tribunal de Justiça dos Estados, conforme o caso.
O Procurador pode, se quiser, pedir até o arquiva
mento do processo. E se o fizer, a questão pratica
mente morre, quando seria importante que fosse
possível um recurso contra a decisão do Procu
rador, para exame no Supremo Tribunal Federal.
No caso da chamada constitucionalidade abstrata
essa lei valeria como regra geral, com obrigato
riedade normal, como acontece na Áustria, na
Espanha e em Portugal.

O segundo modelo é o tradicional, que é o
da ação de inconstitucionalidade por via de exce
ção, em que qualquer pessoa que tenho legitimo
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interesse moral ou econômico pode suscitar a
questão prejudicial da inconstitucionalidade. Essa
questão pode ser até apreciada por um juiz singu
lar, como decidiu recentemente a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Porém, nesse as
pecto o ponto constitucional só é estudado inci
dentalmente, porque não é objeto principal da
lide.

A questão que também nos interessa aqui é
saber qual o efeito da declaração de inconstitucio
nalidade. A declaração de inconstitucionalidade
gera determinados efeitos juridicos. As decisões
das cortes constitucionais adquirem imediata
mente a eficácia de coisa julgada, como acontece
nas constituiçôes de vários países, em que a deci
são tem uma força obrigatória geral e não tão-se
mente validade para um caso concreto, como
ocorreu no Brasil na Primeira República. É impor
tante salientar que as decisões da Corte Constitu
cional são irrecorríveis. Tendo caráter de coisa
julgada, são írreccrríveís e inexpugnáveis. Normal
mente as Constituições declaram isto. Apróposito
relembro o caso do Conselho Constitucional da
França. Lá a Alta Corte de Justiça não tem a
função de apreciar a constitucionalidade. Na
Franca, existem dois tribunais, dois órgãos: o Con
selho Constitucional, que tem a função jurisdi
cional, por estranho que pareça o nome, e a Alta
Corte da .Justíça, que tem somente a missão de
apreciar a responsabilidade do Executivo, nos ca
sos de crime de traição e Segurança Nacional.
De modo que, na França, o Conselho Constitu
cional - relembro o caso da França porque nor
malmente a Constituição da França, de 58, não
é muito citada a respeito do controle da constitu
cionalidade _. tem também a incumbência de
declarar a inconstitucionalidade das leis e as suas
decisões são irrecorríveis. Não há nenhum outro
tribunal que possa ir de encontro às decisões do
Conselho Constitucional da França.

A Constituição de Portugal também é interes
sante, porque admite a repristinação da norma.
Adeclaração da inconstitucionalidade ou da ilega
lidade, com a força obrigatória geral, produz efei
tos jurídicos, desde o momento da entrada em
vigor da lei ou da norma, reputada como inconsti
tucional ou ilegal, e determina, de imediato, a
repristínação ela norma que tenha sido revogada
eventualmente, Essa reprístínação está inclusive
no art. 278 da Constituição de Portugal. Verifi
ca-se, assim, que o objetivo da Suprema Corte
ou de um Tribunal Constitucional é muito amplo,
porque visa também como conseqüência, que
sua decisão tenha uma coisa julgada. Na Consti
tuição da Áustria de onde vieram os modelos ini
ciais da fcrmulação de uma corte constitucional
existe um dispositivo, ainda hoje em vigor, mesmo
depois de suas reformas, que declara que a anula
ção ale um ato, tido como inconstitucional, traz
como, conseqüência sua publicação imediata, as
sim como tinha uma força obrigatória geral para
que se aplique erga omnes, sem necessidade
de valer só num caso concreto ou de comuni
cação a um órgão como o Senado, o que é viável
em alguns casos no Brasil.Aanulação é publicada
imedfiatamente e entra em vigor no dia mesmo
da sua public:ação numa sistemática que, com
poucas mudanças, é admitida em muitas Consti
tuíçõesmodernas. No Brasil, como se sabe, admi
te-se que a nossa Suprema Corte ou o nosso
Supremo Tribunal Federal tenha três atribuições:

a de Tribunal da Federação, a de Tribunal Ordi
nário e a de Corte Constitucional. O nosso Supre
mo está acumulado por um trabalho exaustivo.
Ainspiração disso vem da Suprema Corte norte-a
mericana. Mas a Suprema Corte norte-americana,
como se sabe, adotou a idéia de uma declaração
de inconstitucionalidade, através da via jurispru
dencial, chamada Judg Made Law. Lembro-me
de que quando era estudante li um livro de Bríce,
"A Constituição Norte-Americana". Ele contava
que houve um inglês que levou horas a fio procu
rando saber onde estava, na Constituição norte-a
mericana, o dispositivo que atribuía à Suprema
Corte o poder de revisão judicial. Mas não encon
trou. Fiz a mesma experiência. Li e reli a Consti
tuição e não o encontrei. Somente depois, já mais
maduro, passei a pensar bem no assunto e desco
bri o artigo da Constituição norte-americana que
trata da matéria. Creio que o trouxe comigo. Ve
jam bem como a jurisprudência construiu a idéia,
que é fundamental na Suprema Corte, de dar-lhe
a missão de uma Corte Constitucional somente
através destas três linhas, que estão no Ar!. I",
Seção 11, da Constituição norte-americana, que
dizo seguinte:A competência do Poder Judiciário
se estenderá a todos os casos de aplicação da
lei e da eqüidade, ocorridos sobre a presente
Constituição dos Estados Unidos". Esse é o pre
ceito, a norma constitucional, baseado no qual
há um século, naquele famoso pleito "Maryland
versus Madison ", em 1903, o Presidente da Supre
ma Corte, Marshall, que foi Presidente durante
trinta e cinco anos, decidiu que se a Constituição
é a lei fundamental, nenhum ato pode ser con
trário a ela. Por isso é que se desenvolveu, na
doutrina norte-americana, a idéia de que os atos
inconstitucionais são nulos. É a concepção de
Cooley de Willonghberg de Black, Blacles e Mu
000. E toda a doutrina norte-americana apresenta
a idéia de que os atos inconstitucionais são nulos,
porque se são contra a Constituição, não são leis
e, então, não podem ter validade. Este pensa
mento não foi adotado por Kelson, quando proje
tou a Constituição da Áustria. Para o sistema kel
seniano não há lei nula. Ele só admite as leis
anuláveis. Então, a anulação seria de dois graus
para Kelsen, uma seria anulação ex nune, que
se projetaria para o futuro, deixando intactos os
efeitos anteriores; a outra seria a anulação ex
tunc, que se projetaria para o passado, teria efeito
retroativo, efeito retrooperante. A declaração de
inconstitucionalidade teria uma eficácia constitui
va negativa. Por isso é que a Constituição da Áus
tria não fala de lei nula, fala de anulação da norma,
o que daria margem, pela sua inconstituciona
lidade, a que tivesse eficácia, imediatamente, a
norma apreciada pelo tribunal.

Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
gostaria de dizer que tenho a impressão de que
no Brasil é indispensável que toda essa armadura
teórica seja revestida de uma fundamentação prá
tica. De nada vale uma Constituição bela, cheia
de informações generosas, se a população estã
na miséria, se há uma grita profunda contra o
estado econômico, uma ranhura colonial brasi
leira que ainda resiste profundamente ao desen
volvimento político e social. A nossa História é
pontilhada por um golpe de Estado, revoluções
e mudanças de poder mas, no fundo, há uma
mudança do entulho do poder e não da subs
tância real. Então, é indispensável que ocorra tão-

somente essa mudança do entulho do poder. O
que é a nossa História p<)lítica? É a história de
duas elites, uma liberal e outra conservadora, no
poder. Ademocracia do povo praticamente pouco
existe. Na República nunca existiu. As eleições
presidenciais da Primeira República foram feitas
com 5%, no máximo, do eleitorado. Hoje o eleito
rado cresceu. E indispensável que haja uma cons
ciência política mais efetiva. O fato de o Brasil
seguir o Parlamentarismo, o Presidencialismo ou
o modelo misto, dependerá do mundo econô
mico. Aprimeira Constituição do mundo que esta
beleceu o modelo presidencial parlamentar ídên
tico ao da França, que ela copiou, foi a Consti
tuição de Weimar, praticamente a mesma coisa.
Mas o 'que aconteceu? Em doze anos a Consti
tuição foi arrebentada pela crise econômica. En
tão, toda a armadura de uma Corte Constitucional
será uma ilusão constitucional, como será uma
ilusão constitucional a própria Constituição, se
não houver um trabalho sistemático de ajusta
mento das peças do nosso regime ao mundo
social e econômico, que permita a emancipação
do povo e uma Constituição que realmente perdu
re para a grandeza do País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O Profes
sor Lamartine pediu a palavra para breves consi
derações, a fim de complementar a sua exposi
ção. Concedo a palavra a S. S' por dois minutos.

O SR. LAMARTlNE CORREIADE OUVElRA
Na minha exposição, de repente tive um lapso.
Não me lembrava da terceira via que tínhamos
imaginado - e que ainda não está no texto que
V.Ex"" receberam - para evitar uma sobrecarga
da Corte Constitucional com os recursos extraor
dinários do controle da inconstitucionalidade difu
sa. Avia é a seguinte: nos recursos extraordinários,
de competência do Supremo Tribunal de Justiça,
a nossa idéia é manter o atual sistema do Supre
mo, ou seja, quanto aos recursos extraordinários
do Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal, verifi
cando a violação da lei federal ou uniformizando
jurisprudência, aplicará o direito à causa e irá jul
gá-Ia. Mas nos recursos extraordinários, julgados
pelo Tribunal Constitucional e que envolverem,
por conseguinte, matéria constitucional, o Tribu
nal Constitucionallimitar-se-á à matéria constitu
cional, declarando se houve ou não violação da
Constituição na decisão recorrida. Para o resíduo
de matéria ordinária, ele remeterá os autos ao
Superior Tribunal de Justiça. De maneira que,
com isso, seu exame não será tão demorado,
como seria se tivesse que fazer o exame completo
da causa. Essa era a observação que desejava
fazer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero
registrar - e peço perdão pela minha omissão
- a presença do eminente Prof. José Joaquim
Calmon Passos, da Faculdade de Direito da Uni·
versidade Federal da Bahia, que participará de
um painel, nesta Subcomissão, a partir das
14h30m.

O expositor seguinte é o Prof. Roberto Araújo
de Oliveira Santos.

(Leitura do currículo.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O tempo
destinado a S. S,, para sua exposição, é de 35
mino
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o SR. ROBERTO ARAÚJODE OUVEIRA SAN
TOS - Exm" Sr. Presidente, Constituinte José
Costa, Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, Re
lator desta importante Subcomissão da Consti
tuinte; Dr. Egídio Ferreira Lima, Relator-geral da
Comissão; Dr. Márcio Tomás Bastos, Presidente
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil; Prof. Calmon Passos, co-Relator da ses
são desta tarde, colegas da Mesa, Dr. Pinto Fer
reira, Prof.José Lamartine de Oliveira,Srs. Consti
tuintes, inicialmente, agradeço à Subcomissão a
oportunidade que me dá de estar na presença
de pessoas com as quais poderei, de algum mo
do, aprender e aperfeiçoar as minhas convicções
a respeito dos problemas de reorganização demo
crática do Pais, na área do Judiciário e do Minis
tério Público. Estar ao lado do Prof. José Lamar
tine de Oliveira, que fez uma exposição tão bri
lhante quanto vibrante, convicta e inteligente; ao
lado do Prof. Pinto Ferreira, a quem aprendi a
admirar, desde os tempos da Faculdade de Direi
to, sob a inspiração do meu saudoso professor,
seu amigo, Orlando Bittar. Realmente, é uma sa
tisfação intelectual imensa.

Infelizmente, minha tentativa aqui será a de
apresentar algumas objeções à criação de um
Tribunal Constitucional, no momento atual da his
tória política do Brasil. Em vistas de esta proposta
ter sido assumida pela Ordem dos Advogados
do Brasil, na Conferência Nacional, realizada em
Belém, e estando aqui presente o Presidente do
Conselho Federal desse órgão, gostaria que V.
Ex'" compreendessem que minha objeção não
tem sentido profissional ou corporativo, por ser
eu magistrado. Pelo contrário, há um certo des
gosto de minha parte em, desta vez, divergir da
Ordem dos Advogados do Brasil, cuja história
política em nosso Pais, tanto admiro, por suas
posições corajosas, pelo seu empenho na luta
pela redemocratização. Peço desculpa a V. Ex',
Sr. Presidente, pelo fato de ter que discordar de
um amigo de juventude, o Prof. Lamartine de
Oliveira, um dos autores da tese adotada pela
OAB. No nosso tempo a juventude tinha, talvez,
um desempenho político mais militante.

Como assinalou o Prof. Lamartine de Oliveira,
o problema da Corte Constitucional não é apenas
de ordem técnica. Não se trata, segundo S. S·,
de ultrapassar apenas os problemas de natureza
profissional ou forerise do Supremo Tribunal Fe
deral, mas, sim uma questão antes de tudo politi
ca. Na realidade, o tema da Corte Constitucional
traz em si mesmo uma autonomia política que
merece uma análise direta. Tentarei abordar, su
cessivamente, os dois aspectos: o problema políti
co, em primeiro lugar, e o problema técnico, pos
teriormente. O problema político refere-se à ativi
dade do SupremoTribunal, enquanto poder espe
cifico do Estado, e a tendência com que este
poder é exercido na esfera da oposição de classes
e de grupos sociais. Tem sido sustentado que
o Supremo Tribunal Federal é, do ponto de vista
de classes, conservador, assumindo sempre uma
posição alinhada à classe dominate. Mas este é
um argumento irresponclível, a respeito do qual
só devemos baixar a cabeça, porque é rigorosa
mente verdadeira a acusação, haja vista o próprio
projeto que o Supremo Tribunal ofereceu à Co
missão de Estudos Constitucionais, isso para não
falar, por exemplo, da posição tradicional do Su-

;'fl'iT;O ,""I relação a problemas Ws como o das
:ndenizaçães <.<grárias" embora 'Se deva, é claro,
resselvar algunsnomes, nadnconservadores, que
cassaram ou que <:lloda permanecem naquela
~:orle do Pais. Poré-n, pergl.mta-se: o proolema
-;;e ooosiçêc de classes '" de assunção de um
conservantísmo político será, porventura. exclusí-
j"~ão e verdade que o Estado brasileiro. corno

~lTll rodo. é ccnservdaor~ rlilo é verdade qUé r,

Far1amento braSileiro ,§predOminantemem:e eon
se!"je('~C'r? ,AcabG1mcs ~e ver. pelas !3n~i1k~~s dt" .J

!:oi.'l12l lJ'e :8, Y'iU'Il;l, hd {jgLrrni'J'l ~imHnas ",C'c'1s.
que a composição atual dõ Parlamento .§predo
minantemente formada de alas conservadoras.
Não é, porventura, o Executivo, também, conser
vador? Vê-se, por conseguinte, Srs. Constituinte,
que o problema do conservadorismo político não
se restringe à profissão, à vitaliciedade ou não,
à temporariedade ou não das funções, que é fun
damentalmente um problema de classe, sabido
que a elite dirigente brasileira, nos três Poderes,
origina-se, fundamentalmente, da mesma classe,
a classe dominante. É essa origem de classe que
lhe configura a visão, uma visão classista, a ideolo
gia sob a qual enxerga os problemas nacionais.
Por conseguinte, esse argumento do conserva
dorismo do Supremo, data venta, não me parece
um argumento decisivo.

Na última conferência nacional da OAB propus,
como uma das bases da reorganização demo
crática do Judiciário nacional, o seguinte princí
pio: "justiça para as massas". Não me agradaria
que esse princípio fosse confundido com qual
quer forma de populismo judiciário, que é a atitu
de dos que, ao proporem soluções experimentais,
não atendem os condicionamentos históricos e
à composição real do poder e dos micropoderes,
em nosso Pais. Podem, por conseguinte, estar
correndo o risco de esquecer o quadro real das
tensões efetivas da sociedade brasileira, os con
flitos latentes, propondo modelos para nós, utópi
cos, nas atuais circunstâncias históricas.

A pergunta não é se o Brasil já tem uma Corte
constitucional moderna ao modo europeu, ale
mão, italiano, espanhou, ou português, mas se
a Corte constitucional, como modelo de realiza
ção do controle da constitucionalidade de aten
der, porventura ao interesse das classes populares
no Brasil ,e ao princípio de uma justiça para as
massas? E aique se situa o problema. Devíamos
antes, entrar nos detalhes, nas minúcias da orga
nização do problema da Corte constitucional. A
pressa com que queremos nos desfazer de um
Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, que tem
noventa e sete anos de prática republicana e hist6
ria judiciária e política, em vez de nos desembara
çarmos apenas da sua herança autocrática, por
um lado, e excessivamente inclívidualista, por ou
tro, pode levar-nos a uma solução historicamente
indesejável. Se for possível conciliar a sobrevi
vência do Supremo Tribunal com as necessida
des de transformação política do Pais devemos,
a meu ver, seguir nessa direção.

Em verdade, podemos, sim, desbastar as con
dições de autoritarismo do Supremo, restringin
do-lhe os poderes, por um lado, e preclíspondo-o,
institucionalmente, a um desempenho mais de
mocrático, do ponto de vista popular, se ampliar
mos esses poderes, por outro lado. Não proceda
mos, em relação ao Supremo, como a Inquisição
procedia em relação àqueles que, a seu juizo,

'l~O proceclíam bem, isto é, levando-os à fogueira,
;~or intolerância; aqueles que, seu no juízo, torna
vam-se inconvenientes. Quando Roosevelt quis
reelízernos Estados Unidos, concretamente, seus
(.:.leais democráticos, inclusive, generalizando o
i'''lláriomínimo como instituição do direito do tra
1:slho norte-americano, ao invés de propor o fe
charnento da Suprema Corte, conhecida, desde
,;; sua fundação, como órgão reacionário, nas pa
lavras de Bird, famoso constitucionalista norte-a
merícano, encaminhou uma solução política. De
'jjguma forma, ele ladeou o problema, e o con
.ronto foi solucionado politicamente, corno todos
sabem e é notório, não necessitando aqui de reca
pitulação.

Uma solução, portanto, que concilie a sobrevi
vência do Supremo Tribunal com as necessida
des de um controle de constitucionalidade mais
amplo, inclusive, como iremos ver, através da im
plantação de um sistema de ação c1íreta de in
constitucionalidade, até por omissão, parece-me
muito mais seguro que o sonho de um tribunal
constitucional, que não seria um, mas vinte e seis
tribunais, tendo cada Estado da Federação o direi
to de organizá-los. Isto faz parte da proposta do
Prof. Lamartine e consta dos Anais do Congresso
dos Advogados Pró-reforma da Constituição de
1985. Se não me engano e ainda que não o fizes
sem, seria natural, porque os Estados são autôno
mos, eles têm o direito de organizar, a nível esta
dual, modelos análogos aos que existem a nível
federal. Então, uma solução como essa que estou
indicando parece muito mais segura do que o
sonho, que se pode converter em decepção.

Naturalmente, há problemas técnicos a resolver
e, agora, sim, profundamente ltcnicos, para con
ciliar essas preocupações. Nós deixaremos esses
problemas para o final da exposição.

Para se constatar essa possibilidade de sobrevi
vência do Supremo com a reforma dos costumes
constitucionais brasileiros, vejamos o quadro a
seguir - peço a cooperação do operador - que
compara os diferentes projetos até agora apresen
tados, exceto o do Rio Grande do Sul. O Prof.
Lamartine fez alusão ao projeto do Rio Grande
do Sul que, confesso, não tivetempo de examinar
e, muito menos, de resumir. Mas aqui vai ser apre
sentado um quadro contendo o resumo dos díver
sos projetos. Peço a Sr" Secretária que faça a
distribuição aos presentes de uma cópia desse
quadro comparativo.

Srs. Constituintes, corno todos receberão uma
cópia e o quadro parece que é demasiado extenso
para ser apresentado a essa distância do retropro
jetor, talvez seja melhor V.Ex'"recorrerem à xero
cópia.

Eu dizia que o quadro comparativo considera
como básicas, nas propostas, as seguintes maté
rias, do ponto de vista político: primeiro, à esquer
da, na coluna referente a matéria, a composição
do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Consti
tucional e a duração das funções. Segundo, a
composição do Tribunal Superior de Justiça, ou
nome semelhante, e a duração das funções. Ter
ceiro, o problema dos obstáculos ao recurso ex
traordinário, inclusive o da relevância da questão
federal a que aludiu o Prof. Lamartine na sua
exposição. Quarto, a preservação ou redução da
competência politica do atual Supremo Tribunal
Federal. Quinto, o problema disciplinar da magis
tratura.
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Cada um dos cinco projetos - a proposta da
Comissão de Estudos Constitucionais, o Projeto
Fábio Konder C:omparato, e Projeto Lamartine
Oliveira e a proposta do Supremo - equivalem,
em poucas linhas e com ligeiras modificações
superficiais, à Constituição atual e ao projeto, que,
com todo respeito, quero submeter à conside
ração desta Subcomissão.

O proleto da Comissão de Estudos Constitu
cionais transforma o Supremo Tribunal Federal
numa espécie ele Tribunal Constitucional, mas
não ainda ao modo europeu. Primeiro, não é o
Parlamento que escolhe os membros do tribunal,
quer na sua totalidade, quer em parte. Além disso
as funções são vitalícias, em vez de temporárias,
como ocorre no Direito estrangeiro, inclusive no
português. Contudo, persistem, na proposta da
Ccmíssão de Estados Constitucionais, como se
pode ver aí indicado, os obstáculos ao recurso
extraordinário. Não se aceita a ação direta de in
constítucionalldade, exceto nos casos da Consti
tuição presente, isto é, quando apresentada pela
Procuradoria-Geral da República. Depois, man
tém a competência avocatória e a competência
cautelar, que SÊIO institutos do regime do qual
vimos, a duras penas, tentando sair, o regime
autoritário. Por outro lado, o projeto continua a
conferir amplo poder regimental ao Supremo Tri
bunal Federal, estebelecendo que é o Regimento
do Supremo quem deve definir o processo dos
feitos subordinados ao seu julgamento, quando,
na minha opínião, deve ser a legislação federal
a indicar esse processo, cabendo ao Supremo
e aos demaístribunais aterem-se única e exclusi
vamente, a normas de fato regimentais, a normas
de circulaçâoíntema e administrativa do proces
so, e não às normas de definição política da mar
cha dos processos dentro das diversas Cortes.
Nesse sentido, Srs, Constituintes, os projetos La
martine e Comparato são superiores, não obs
tante minha discordância ao projeto da Comissão
de Estudos Constitucionais. Se eu tivesse, obriga
toriamente que escolher entre distintas propostas
de Tribunal Constitucional, eu escolheria um des
ses dois projetos, Comparato ou Lamartine, ou
uma combinaçiio, melhor ainda, dos melhores
aspectos de um e de outro. Para que o novo
Tribunal fosse criado, seria preciso demonstrar
que o comportamento ideológico do Supremo
Tribunal é diferente do Parlamento ou do Execu
tivo. Já vimos que assim que não ocorre, e que
os três Poderes, naquilo que corresponde à sua
visão política, convergem aproximadamente aos
mesmos pontos dados, inclusive, as ligações en
tre pessoas pertencentes a esses Poderes, a inter
fecundação intelectual entre elas, no cruzamento
de interesses familiares, de negócios e assim su
cessivamente. Entretanto, Sr. Presidente, há um
argumento que me parece da maior importância
ser considerado. Até o momento, a proposta de
Tribunal Constitucional tem surgido e sido acata
da com bastante generalidade, diga-se de passa
gem, nos meios acadêmicos, com repercussão
e desdobramento nos meios profissionais de uma
classe, como a nossa, ou fração de classe, de
algum modo inserida na classe dominante, ou
prestando serviços a ela, ao passo que esta idéia
não contaminou o povo. A população brasileira
não ouviu nada sobre Tribunal Constitucional, não
sabe de nada, não aspira a isto, nada lhe foi escla
recido. Então, uma mudança que se quer intro
duzir, dessa envergadura, requeriria, de alguma

forma, que o sentimento popular estivesse angus
tiado, ansiando por ela. Todavia, isso não aconte
ceu. Estamos partindo de modelos teóricos, da
maior importância técnica, sem dúvida, como
acabou de expor S. Ex', Prof. Luiz Pinto Ferreira,
mas cuja adaptabilidade ao nosso País, aos inte
resses populares, estamos longe de saber, porque
o povo não foi ouvido. Enquanto isso, podemos,
sim, pensar numa transformação judiciária, pro
fundamente necessária. Mas as medidas dessa
transformação, para além de algumas mudanças
estruturais, também importantes, devem concen
trar-se, a meu ver, na formação e no sistema de
ingresso e promoção do magistrado, assunto so
bre qual voltaremos a debater hoje à tarde. Pode
ríamos, acaso, aperfeiçoar - perguntava eu, ain
da agora - o sistema atual? A meu ver, sim.
Corno? Primeiro, cancelando as atribuições auto
ritárias do Supremo Tribunal e ampliando suas
atribuições como órgão constitucional, inclusive,
repito, para o julgamento de ações diretas de
constitucionalidade por omissão, a partir, pelo
menos, do requerimento de assinatura de 10 mil
cidadãos. Segundo, alterando sua composição
para incluir juizes profissionais, provenientes de
tribunais especializados, mais sensíveis aos pro
blemas sociais, como os da área trabalhista e
agrária, assim como juízes profissionais prove
nientes dos Tribunais de Justiça dos Estados. Po
demos ver aqui, na Proposta Fábio Comparato,
como também na do Prof. Lamartine, que não
há nenhuma abertura direta para as justiças espe
cializadas, e nem em outro projeto. Nem no pro
jeto do Supremo, nem em qualquer outro projeto
que tenho visto, admite-se a possibilidade de subi
da de um juiz de um tribunal trabelhísta, togado
de carreira, à suprema magistratura do País. Isso
deriva de um preconceito que, por assim dizer,
lança raízes num passado distante, quando uma
classe liberal indignou-se irritou-se, com a criação
daquele simulacro de justiça, que foi a primeira
justiça agrária, de natureza administrativa, subor
dinada ao Ministério do Trabalho no nosso Pais.
Desde então, esse preconceito jamais sumiu, e
o resultado é que o recrutamento para o Supremo
Tribunal Federal continua a ser feito, única e ex
clusivamente, dentro ou fora de tribunais, mas
rmação liberal e de conservantismo político é mui
to maior, porque não foram educados dentro de
ramos do Direito, com maior sensibilidade para
o social. Terceiro, aumentando moderadamente
o número dos juízes do Supremo Tribunal até
atingir o número aproximado que existia na Velha
República. Eram quinze, eu proponho dezessete.
E mais, permitindo que esses dezessete juizes
possam reunir-se em turmas, por exemplo, de
quatro ou cinco ministros. Isso levaria, na prática,
pela especialização que vou sugerir mais adiante,
a um tipo de procedimento do Tribunal análogo
ao que requereria ai eríação de três ou quatro
outros tribunais, porque às turmas caberia, única
e exclusivamente, julgar os recursos extraordiná
rios, sem qualquer restrição, sem problema rele
vante de questão federal. Cada turma julgaria es
ses recursos, e o faria de maneira autônoma, de
forma irrecorrível. Sim, meus amigos, por que
irrecorrivel? Porque o velho argumento que se
tem levantado contra o aumento do número de
ministros do Supremo e a criação de novas tur
mas é que, com a sua criação, todos os agravos
que surgirão irão para o Tribunal Pleno. Mas por
que devemos ficar subordinados a esse princípio?

Trata-se de uma técnica; aí não está implicado
nenhum problema de direito fundamental do ho
mem. O direito de recorrer foi e será sempre um
direito limitado. Se o Tribunal, num caso concreto,
define por uma das suas Turmas que uma deter
minada lei federal é válida perante a Constituição,
não há por que haver agravo para o Pleno.

Então, nesse caso como fica a jurisprudência?
Cada turma terá uma orientação, cada coleção
de julgados de turmas será um novo princípio
de interpretação da Constituição: Não, porque na
proposta que eu apresento, o Tribunal Pleno fará
a uniformização da jurisprudência, através da só
mula. Do ponto de vista político não interessa
se uma turma diverge da outra. A nível de Pleno,
é interessante que se estabeleça uma regra abs
trata de interpretação, pronunciando a constitui
cionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei
ou ato do poder público,

Gostaria de justificar esses dois últimos itens:
a criação de novas turmas com aumento mode
rado do número de juizes. Em vez de se criar
um tribunal superior de justiça, com cinqüenta
e seis membros, faríamos apenas um aumento,
de onze para dezessete, num tribunal já existente.

Justifico essas colocações com algumas esta
tísticas colhidas no próprio relatório do Supremo
Tribunal Federal. Voltamos, assim, à crise do Su
premo Tribunal Federal, que tem inegáveis cone
xões com o problema político da proposta do
eminente Prof. Lamartine Oliveira.De acordo com
os números do SupremoTribunal Federal, aproxi
madamente dez anos depois de instalado, tínha
mos quarenta e dois recursos extraordinários.
De vinte em vinte anos houve um acréscimo, e
assim sucessivamente. De forma que, em 1985,
houve dezesseis mil, quinhentos e dezesseis, e,
em 1986, vinte mil, quinhentos e onze. Houve
um aumento de cerca de quatro mil processos
dentro de um ano s6. É impossível que onze Minis
tros dêem cabo desses prpcessos. Esclareço que
estão somados aqui, entre os recursos extraordi
nários, por similaridade, as argüições de relevân
cia e os agravos de instrumento interportos de
recursos extraordinários.

Então, é impossivel que onze Ministros consi
gam julgar um volume tão geande de processos,
sendo pois, necessário aumentar e especificar
funções. Por exemplo, quatro turmas equivale
riam a praticamente quatro tribunais, s6 para jul
gar os recursos extraordinários.

É importante esclarecer e lembrar que 91%
de todas as causas julgadas pelo Supremo Tribu
nal Federal, há vários anos, vêm tendo por objeto
recursos extraordinários. Todas as outras maté
rias de competência originária ou parajuIgamento
de recursos ordinários, não ocupam mais que
9% do tempo do Supremo Tribunal Federal.

Com esta estatística, que me parece impor
tante, discordando do próprio Supremo Tribunal
Federal, venho propor o aumento moderado do
número de juízes.

Encerro as minhas considerações com esta
proposta, cujo resumo é feito na última coluna
à direita, Sr. Presidente. Alertando os Srs. Consti
tuintes gostaria de propor à pr6prioa Ordem dos
Advogados do Brasil uma revisão desta matéria
para que, na pressa de conseguir o melhor, não
joguemos fora aquilo que consegue ser razoável
e pode ser aperfeiçoado.
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Certa feita,um Ministro da Suprema Corte dos
Estados Unidos disse que não devemos tocar fo
go a uma casa para assar um leitão. Do mesmo
modo diz-se que não devemos jogar fora a água
da bacia quando a criança está dentro. Então,
se o Supremo tem uma história política,uma tra
dição profissional - sem dúvida alguma profis
sional respeitável- se do ponto de vista técnico
o Supremo se afigura um tribunal com uma série
de qualidades, que vêm desde a República,pare
ce-me que o apelo terá uma certa procedência,
no sentido de revermos nossas posições e estu
darmos o assunto com uma responsabilidade his
tórica, como é de se esperar de tão belas persona
Iidades, de tão grandes culturas e de tão aceno
drado amor ao País, como são aqueles autores
da proposta que aqui combato. Muito obrigado,
Sr. Presidente. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao eminente Relator, Constituinte Plínio
ArrudaSampaio.

O SR. RELATOR (PlínioArruda Sampaio) 
Sr. Presidente, meus caros colegas Constituintes
e ilustres visitantes, estamos um pouco angus
tiados, nestas sessões, porque o tempo é curto
e nosso prazo é muito rígido. Desejamos fazer
uma argüição ordenada, sistmática e exaustiva,
mas o tempo não nos permite. Então, temos que
nos restringira algumas pergntas a cada um dos
expositores sobre temas que demandariam, na
verdade, todo um questionamento profundo.

A segunda observação preliminar que queria
fazer aos colegas e aos ilustres visitantes é que
esta Subcomissão adotou uma postura muito cu
riosa: a de indagar, e de indagar até provocativa
mente, sem nenhuma preocupação de erudição
ou de precisão acadêmica, mas na postura do
Deputado, que é um representante do povo, por
tanto,um homem que busca uma linguagem que
o próprio povo possa entender. De modo que
não vejam V. S.., no nosso questionamento, se
não esse desejo, talvezingênuo, de provocar entre
os ilustres Constituintes um verdadeiro debate,
que nos permita esclarecer os pontos sobre os
quais teremos que; amanhã, dar o nosso voto
e a nossa decisão.

Voupôr rápidas questões a cada um dos expo
sitores,deixando claro que nenhuma delas reflete
o meu pensamento. Não se pode inferir de ne
nhum dos Membros desta Subcomissão, que in
:Iagam os expositores, se isso já representa uma
:endência ou declaração de voto. É meramente
uma provocação, mesmo porque, queremos ou
vir as opiniões desses homens que têm dado tanta
:ontribuição ao nosso País. Queremos ouvi-los
:orno um respeito ao esforço de indagação, ao
esforço cio estudo, ao trabalho sistemático que
realizam em seus tribunais e em suas cátedras.

Gostaria de fazer cinco perguntas rápidas ao
=Tof. Lamartine. Primeiro:mandato temporário e
independência do juiz.Se um homem de cínqüen
ta anos é eleito para esse tribunal constitucional,
onde fica nove anos, sairá com cinqüenta e nove
mos, ainda com toda uma vida pela frente. Esse
homem terá a independência que se requer para
dar as decisões difícieis?

Segundo: V. S' deixou claro, em sua exposição,
quese completa um pouco com a exposição do
Dr. RobertoSantos, o caráter de classe do tribunal.
::> viésde classe do tribunal,que é o viés de classe

do Estado burguês. É um estado de classe. Então,
o centro do argumento do Prof. Lamartine é que
precisamos de um tribunal comprometido com
a nova ordem que surgirá da Constituição. Obje
ção que ouviremos no debate e que queria que
fosse discutido aqui a fundo: o pressuposto de
todo o tribunal não é a imparcialidade?

Terceiro:a hierarquia do tribunal constitucional.
Se é um tribunal comprometido com essa nova
ordem, se é um tribunalque nasce comprometido
para executar um certo programa; qual a garantia
de imparcialidade que tem o postulante diante
dele?

Adverti, antes, que posso ser, em muitos casos,
advogado do diabo, Prof. Lamartine.

Quarto: gostaria de saber qual a hierarquia do
tribunal constitucional em relação ao Tribunal de
Justiça Superior, de sua proposta. Se houver uma
decisão, ou um caso em que uma decisão do
tribunal constitucional se choque com a do Tribu
nal Superior de Justiça, quem decide? Nesse caso
não estaríamos criando uma terceira instância?
Não tenho nenhum dogma para que no Brasil
só existam duas instãncias. Apenas gostaria que
a matéria fosse discutida.

Numa passagem de sua exposição, V. S' defen
deu aqui a federalização da lei ordinária, da lei
comum , da lei substantiva, da lei material e a
nacionalização, a federalização da lei processual.
Tendo em vista a diversidade das situações em
nosso País, gostaria de saber qual o argumento
contrário a que estabelecidos certos princípios
de ordem geral da leiprocessual, os Estados tives
sem maior autonomia para adaptar as legislações
processuais ao quadro sócio-econômico da sua
realidade.

Finalmente, V. S'propõe um tribunal de cín
quenta e seis membros. Fui criado acreditando
que um tribunal grande é ruim, e que bom é
o tribunal pequeno. Quem sabe não é uma idéia
elitista. porque eu era filho de um homem que
pertencia a um tribunal pequeno? De toda ma
neira, gostaria de mais argumentos, porque,
quando se ensina, a idéia corrente em todas as
faculdades é de que o tribunal grande não tem
bem personalidade nem densidade.

Gostaria de dizer ao Prof. Pinto Ferreira que
eu também sou um homem de sonhos e de ilu
sões, embora alguns jornais digam o contrário.
A única coisa é que procuro ver esse sonho de
olhos abertos. Mas gostaria de trabalhar um pou
co a idéia da ilusão constitucional.

A Constituição vai ser um acordo, um pacto
político. Ela vai ser resultante de.um embate de
forças, a resultante de compromissos e negocia
ções dos vários interesses representados aqui e
no País. O risco que vejo, e que estou notando,
é o de uma outra ilusão, a ilusão da palavra, por
que a palavra é de transação fácil. Então meu
medo é que isso seja inserido nesta Constituição.
E acredito que isso irá acontecer. Estou fazendo
uma espécie de vaticínio, de previsão. Acredito
que, para certos setores conservadores da Casa,
será muito difícil negar, pelo menos a formulação
escrita de certos princípios.

VejaV. Ex', por exemplo, o que acontece com
a reforma agrária. Nossos colegas, que são abso
lutamente contrários à reforma agrária, iniciam
todos 05 seus discursos assim: sou favorável à
reforma agrária,mas não essa que distribuiterras.

Então, tenho certo medo de que tenhamos uma
Constituição que incorpore uma série de garan
tias, de franquias, de direitos, e prerrogativas, um
pouco como resultado de uma transação mais
formal do que real.

Nesse contexto, o processo da inconstitucio
nalidade por omissão não corre um pouco o risco
de criaro mesmo impasse que se criou na Consti
tuição de 1946? Refiro-me à outorga de direitos
que, depois não pôde ser executada, porque o
povo não tinha força para fazê-los executar.

Durante minha campanha eleitoral,fuiquestio
nado em vários lugares sobre a linda Constituição
que iríamos fazer e sobre o que iria acontecer
se ela não fosse cumprida. Uma pessoa chegou
a me sugerir que houvesse uma leidizendo assim:

Art. tal: todos os artigos desta Constituição têm
que ser cumpridos.

V. S', que é um homem de formação e que
passou por esta Casa, que conhece os caminhos
dessa nossa negociação, esclareça-nos um pou
co mais como vê essa questão, pela qual tenho
fascínio.A idéia de que o cidadão do povo possa
recorrer ao Juiz para obter o cumprimento da
Constituição.

Ao Prof. Roberto Santos gostaria de fazer três
perguntas.

Sabemos que na democracia um poder con
trola o outro. Ademocracia é um poder de contro
les recíprocos, de pesos e contrapesos. Essa é
a essência do regime democrático, da forma de
mocrática de Governo.Quem controlariao Supre
mo TribunalFederal? De que modo se controlaria
o Supremo Tribunal Federal? Estou pensando
em formas de controle por organismos autôno
mos, porque a verdade é que, mesmo entre o
controle do Executivo, do Judiciário e do legis
lativo, no fundo estão todos com interesses mais
ou menos comuns. Então há também uma tran
sação na fiscalizaçãode poder para poder.

Veja S' como isso é real. A lei eleitoral deu
aos partidos o poder de fiscalizar o gasto das
verbas de publicidade durante a campanha eleito
ral. Contudo, em todas as campanhas, é notório
o descumprimento desses dispositivos legais, os
partidos acusam-se reciprocamente do crime ou
do ilícito. Mas, na hora da aprovação das contas,
todos 05 representantes de partido aprovam as
contas uns dos outros. De forma que gostaria
de saber se não poderíamos estudar novas formas
de controle dos vários poderes. Como os ilustres
juristas que nos visitam reagiriam à idéia de con
troles autônomos, feitos por pessoas que não te
nham interesses comprometidos, numa perma
nência da atividade do contato?

Ontem à noite, por exemplo, antes de vir para
cá, lendo 05 jornais de São Paulo, estarrecido,
li uma nota sobre um senhor que foipreso, julga
do e processado por ter dado um desfalque. Era
um grande industrial de São Paulo, que deu um
desfalque na praça da ordem de milhões do cruza
dos. Foi um caso escandaloso, porque o cidadão
era muito rico, muito conhecido, um desses in
dustriaisque gosta de falarmal de outros poderes
e dizer que 05 políticos são pessoas inúteis. De
fato, com essa capacidade de furtar o dinheiro
público, os colegas aqui não são dos melhores
mesmos. Pois bem, esse cidadãÓera prepotente,
cuja perseguição criminal foi uma coisa recebida
com grande entusiasmo pela população, com
manchetes em jornais. E hoje, numa quinta pági-
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na de Jornal, oito ou dez anos depois, o Tribunal
Federal de Rec:ursos julgou prescrita a ação. E
não acontece nada na cadeia das omissões, das
negligências, das imperícias e das incapacidades
que levaram a essa decisão. Tal fato faz com que,
hoje, o Poder Judiciário - digo isso com grande
tristeza aos meus colegas que estão na Mesa,
porque sou um homem do Poder Judiciário, filho
de um homem do Poder Judiciário - seja um
poder desacreditado junto à população brasileira.
Gostaria de saber se o Prof. Roberto Santos, com
a inteligência e: a criatividade que Deus lhe deu,
poderia nos ajudar a discutir algumas formas mas
efetivas de controle, Na sua fórmula para diminuir
os 20.000 recursos extraordinários, noto uma in"
congruência lógica, provavelmente fruto da mi
nha il;lnorância. Em primeiro lugar, porque há
muitos anos já não estou mais nas lides e, em
segundo, porque nunca advoguei no Supremo,
onde E,Ó fui réu, Então, gostaria de saber o seguin
te: Essas quatro turmas de que V. S' fala, não
seriam quatro Tribunais? V.S' diria: mas o pleno
(?) uniformiza viasúmula. E se urna Turma conti
nuar votando contra a súmula, qual será a solu
ção? Por um outro lado, o crescimento do número
de recursos não advém também do fato de que
aqui nesta Casa se legisla muito irresponsavel
mente e de que o Executivo faz atos ou decretos
ou determinações de uma forma também bas
tante írresponsável? Não haveria outra maneira,
através da legislação ordinária, de fazermos um
sistema de controles que diminuísse a necessi
dade eleo cidadão ingressar em juízo? Vejaagora,
por exemplo, essa legislação do imposto de renda,
caótica, de último momento, precipitada. Um co
lega nosso até declarou na imprensa que, quando
membro proeminente do Ministério da Fazenda,
cometia várias íleqalídades ao declarar a sua ren
da. Esse suposto beneficio da pátria, esse suposto
interesse pela opinião pública que, na verdade,
traduz uma irresponsabilidade, a solução fácil
diante de pressões, não poderia ser controlada
de urna outra maneira, através da legislação ordi
nária? Isso não diminuiria o número de recursos
extraordinários?

São as observações que queria fazer, Sr. Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pela or
dem de interpelação adotada pelo eminente Rela
tor, Constituinte Plínio Arruda Sampaio, passo a
palavra ao Dr. Lamartine, por quatro minutos, para
responder às indagações que lhe foram feitas.

O SRJOSÉ LAMARTlNE CORREADE OUVEI
RA- A indagação de maior dificuldade consiste
em saber como conciliar o princípio do mandato
temporário com o princípio da independência do
juiz. Parece-me, porém, que pior do que isto é
a solução oposta da vitaliciedade. Realmente, o
princípio da vitaliciedade, a meu ver - já estou
respondendo ao mesmo tempo ao meu querido
amigo, Professor Roberto Santos -, é incompa
tível com a ídéía de um Tribunal Constitucional.
Porque o Tribunal Constitucional pressupõe inclu
sive um contato, uma possibilidade de que o ór
gão da soberania popular, no caso o Legislativo,
tenha condíções de renovação. Poderia haver a
possibiHdade de uma reeleição, mas a experiência
portuguesa nesta matéria - pelo menos fui infor
mado por pessoa que conhece de perto a expe
riência portuguesa - não foi das melhores. Os

juízes que queriam ser reeleitos passavam a um
tipo de comprometimento político com o Legis
lativo que acabava diminuindo mais ainda a ga
rantia de independência. De maneira que só vejo
uma solução: criar alguma norma de natureza
previdenciária, alguma forma de aposentadoria
que, embora onere a Nação, seja um prejuízo
muito pequeno diante da importância enorme do
que está em jogo. Quanto ao problema de o juiz
ser comprometido com uma ordem, se isto con
trariaria ou não a imparcialidade - me permito
responder, ao mesmo tempo, ao Constituinte Plí
nio Arruda Sampaio e ao Professor Roberto San
tos - jamais disse em meu trabalho que este
seria um problema do conservadorismo do Poder
Judiciário. Não entrei nisto. Falei da necessidade
de um comprometimento com a ordem constitu
cional que emana dessa nova Constituição. Sou
claramente um homem de esquerda. Então, é
evidente que eu pessoalmente deseje que emane
dessa Assembléia Constituinte uma Constituição
comprometida com ideais, pelo menos, socíalí
zantes. Não sei se isso vai acontecer. É funda
mental, porém, que a corte constitucional seja
comprometida com idéias consagradas por esta
Constituíção. Se infelizmente for promulgada uma
Constituição altamente conservadora e reacioná
ria, a corte constitucional terá que ser composta
por homens comprometidos com essas idéias,
na medida em que ela será representada por um
grupo de homens encarregados de defender os
valores desta Constituição. É neste sentido que
o juiz vitalício,exatamente pela sua própria forma
ção, pode não ter esse comprometimento tão
grande com os valores consagrados numa Cons
tituição; sua sensibilidade para com esses valores
pode ser menor. Não estou entrando no mérito
da questão nem menosprezando ninguém. Acho,
ainda, que isso não prejudica a idéia da imparcia
lidade, porque comprometimento com os valores
de uma Constituição não significa parcialldade,
E deve haver parcialidade em face da Constitui
ção. O juiz do Tribunal Constitucional deve ser
absolutamente parcial, a favor da Constituição.
Mas, estabelecidos os parâmetros e valores da
Constituição, comprometido e parcializado em re
lação a ela, ele deve ser imparcial no julgamento
do litígioque lhe for trazido. O problema da hierar
quia não oferece maiores dificuldades. Não há
e o Superior Tribunal de Justiça. No meu projeto
proponho que, se houver um recurso extraordi
nário que envolva matéria constitucional e matéria
de legislação ordinária, prim1!ro se julgue o recur
so na parte ligada à matéria constitucional e, de
pois se passe ao julgamento da matéria pura
mente de legislação ordinária. Não há nenhuma
quebra de hierarquia, porque as competências
são diferentes. Não haverá jamais recurso do Su
perior Tribunal de Justiça para o Tribunal Consti
tucional. Pode haver um recurso que envolva a
competência dos dois. Primeiro, o Tribunal Cons
titucional julga a matéria constitucional; o Supe
rior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal
de Justiça não terá nenhuma competência em
matéria constitucional. Aproveito a oportunidade
para responder ao Dr. Roberto Santos que não
estou querendo desfazer-me do Supremo, estou
apenas querendo que o Supremo não tenha fun
ções constitucionais. Estou querendo tirar dele
as funções sobre matéria constitucional e atribuir
lhe as relevantíssimas funções de juiz dos recursos
extraordinários, em matéria de legislação ordiná-

ria, e de uniformizador da jurisprudência. Para
isso ele terá que ser aumentado, e com isto já
respondo também à última objeção do Relator.
Não vejo por que se deva ter preconceito contra
o Tribunal grande. Os tribunais grandes não fun
cionam no Brasil, porque fazem parte de um mo
delo antiquado, em que não há câmaras especia
lizadas. Na medida em que se criem câmaras
especializadas, como é o caso do modelo francês
ou do modelo alemão federal, Bundesgerichtshof,
Tribunal Federal do modelo alemão ou da Court
de Cassation francesa, que funciona com um
grande número de juizes. Não há nenhum proble
ma porque as câmaras são especializadas. Quan
to ao problema da estadualização da lei proces
sual, sou contrário a isso. Na verdade, é de todo
útilque o debate processual S<eja um debate fede
ral, porque sabemos - somos brasileiros, esta
mos com o pé na terra - que os debates esta
duais, em um nivel estadual, são muito mais sus
cetíveis de pressões. Estou falando isso na pre
sença de um eminente processualista, Prof. Cal
mon de Passos. Parece-me que o ambiente dos
Estados - e quanto menor o Estado isso mais
se acentua - é muito suscetível à criação de
um Direito Processual que sirva de instrumento
à manutenção ou à etemização das mazelas lo
cais. O Direito Processual deve ser federal, porque
através da União é mais fácil criar uma dinâmica
mais atual e moderna para o Direito Processual.
Nos Estados, as oligarquias locais, inclusive as
oligarquias judiciais exercem uma tremenda força
de pressão para criar um Direito Processual roti
neiro, que sirva de instrumento para determinadas
manobras dos tribunais locais. A federalização do
Direito Processual serviu ao Brasil de instrumento
para uma melhoria relativa. De maneira que não
sou favorável propriamente à federalização do Dl
reito Processual. Neste ponto, sou favorável à ma
nutenção do que já existe, porque o Direito Pro
cessual já é federal, e entendo que deva ficar as
sim, sem prejuizo da competência estadual, em
matéria de organização judiciária. Concordo enfa
ticamente com o Prof. Roberto Santos no que
diz respeito à retirada do poder legiferante dos
tribunais, em particular com a retirada do poder
legiferante da parte dos tribunais superiores, isto
é, esse poder feito por meio de normas regimen
tais. Eleitos para legislar são V.Ex-', não os juízes.
De maneira que os advogados concordam com
a minha tese de que se deva retirar dos tribunais
qualquer possibilidade de legislar por meio de
normas regimentais. A única possibilidade que
poderia haver seria o tribunal constitucional, no
caro de repetida omissão do Poder Legislativo
do seu dever de legislar em matéria ligada à Cons
tituição. Quero dar uma breve informação a res
peito do problema do Tribunal de Contas, porque
isso era uma objeção feita pelo nobre Relator a
outros dos meus colegas. Um juiz do Tribunal
de alçada do Paraná, Prof. Francísco Muniz,apre
sentou uma proposta a uma outra subcomissão
sobre o problema do Tribunal de Contas, proposta
que inclui esse Tribunal dentro do Poder Judi
ciário...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O tempo
de V.S' está esgotado.

O SR. JOSÉ I..AMARTlNE CORREADE OLIVEI
RA - Só completando a frase. Inclui o poder
do Tribunal de Contas no âmbito da competência
do Poder Judiciário e cria uma forma de recruta-
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mento, que permite a participação do Poder Le
gislativo na sua escolha. Só não concordo com
essa proposta no sentido de que ela retira a possi
bilidade de a Ordem dos Advogados influir na
escolha. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao Prof. LuizPinto Ferreira, e observando
a ordem das interpelações do eminente Relator,
aproveitaria a oportunidade para indagar a S. S·
a respeito dos modelos por ele concebidos para
a solução do problema Corte Constitucional ver
sus Supremo Tribunal Federal, considerando o
caso concreto da realidade brasileira. Formulo
a pergunta em função de uma conversa que mano
tive com o eminente professor há uma semana
mais ou menos. Sei que V.S' concebeu três solu
ções para o problema e pediria que, se possível,
ao responder ao Relator, colocasse também a
resposta a minhas indagações.

O SR. LUIZ PINTOFERREIRA-Sr. Presidente,
Srs. Membros da Subcomissão, parece-me que
existem algumas opções históricas e reais que
devem ser seguidas pelo legislador Constituinte.
Aqui eu chamaria a atenção para aquela proposta
real do nobre Relator, de se manter sempre um
sentimento de realidade no modo como vão ser
concretizados os textos constitucionais. Aopensa
mento rico, elástico e multicor das Constituições,
se deve encaixar o sentimento da realidade. Do
contrário, as Constituições falham lamenta
velmente. Queria lembrar que duas das Consti
tuições mais primorosas do mundo - a Consti
tuição de Weimar, da Alemanha e a Constituição
daRepública Espanhola de 31, Constituições teó
ricas perfeitas - falharam porque não condiziam
com a realidade existente na época, sobretudo
com a grande crise econõmíca e social que colo
cou em turbulência toda a Europa daquela época.
Aquela ponderação do Relator chama o legislador
para a realidade que ele deve sempre ter em conta.
A propósito, relembro o pensamento de Schope
nhauer, quando, falando sobre o alemão, dizia
que ele vê tudo o que está no céu muito bem,
mas não vê o que está debaixo dos seus pés,
o que o levou justamente a elaborar uma Consti
tuição um tamto utópica, como a de Weimar que,
embora analítica, perdurou somente 12 anos e
não resistiu ao impacto da correnteza sócio-eco
nômica que tumultuou a Europa por ocasião do
intervalo entre as duas guerras mundiais. Real
mente, há tr~ opções históricas fundamentais
quanto ao modo como possa realizar-se no Brasil
a jurisdição constitucional. O primeiro modelo é
o do Supremo Tribunal Federal, adotado no Ja
pão e na América. No Japão, com outro nome,
que não é uma República nem Federativa, porém
uma Monarquia Constitucional. Seria justamente
manter a linha tradicional do nosso Supremo Tri
bunal Federal, que também funciona como uma
Corte Constitucional, embora se tenha argumen
tado muito quanto à sua crise, que serve de argu
mento para as questões não julgadas e que dão
saldo negativo a esse Tribunal. A segunda opção
é aquela proposta há pouco pelo Dr.José Larnar
tine, um Supremo Tribunal Federal com as suas
competências específicas, porém aperfeiçoado
no sentido de ampliação do número dos seus
membros, a fim de permitir melhor julgamento
da matéria e no sentido de não permitir uma atua
ção legiferante dos tribunais superiores. Isso viria

aprimorar a constituição do Supremo Tribunal
Federal. A terceira solução é aquela proposta de
uma Corte Constitucional, dominante na Europa
- França, Alemanha, Itália e Portugal - mas
que ainda não teve no Brasil a necessária resso
nância, a não ser nos meios acadêmicos, o que
poderia transformar toda essa questão naquilo
que um juiz da Suprema Corte, Amaury Glant,
chama de multicases (questões acadêmicas).
Então, temos esses principais modelos, dos quais
dois teriam preferência. Uma Suprema Corte
aperfeiçoada e aprimorada seria uma rota a ser
seguida pelo legislador Constituinte, inclusiveam
pliamento papel de Corte Constitucional, um dos
papéis da suprema corte. O segundo, seria justa
mente o de criar duas entidades fundamentais
- uma Corte Constitucional e o Supremo Tribu
nal Federal - dando à Corte Constitucional a
função de ajuizar sobre a inconstitucionalidade
das leis e ao Supremo Tribunal Federal a missão
de ajuizar e de se orientar para afirmar a unidade
da leifederal e a unidade da jurisprudência. Então,
na hipótese em apreço, temos essas opções histó
ricas. Todos sentimos que é preciso melhorar a
estrutura e o funcionamento do Supremo Tribu
nal Federal. Não se nega o papel relevante que
teve, corno instituição histórica e importante, mas
poderá ficar caduca e anacrônica se não for aper
feiçoada. A opção histórica para aperfeiçoar o
papel e a função do Supremo Tribunal Federal
está, especialmente, naquela função de encontro
constitucional. Asegunda opção é aquela adotada
por diversos projetos, aqui sintetizados com o bri
lho e a inteligência do nobre expositor, Prof. Ro
berto Santos, em contraposição ao Dr. José La
martine, amparada por muitos turistas e profes
sores, no sentido de uma Constituição especifica,
com o fim de ajuizar somente a questão da cha
mada apreciação da revisão judicial, ou da consti
tucionalidade, ou do controle judicial das leis.Res
ta-nos essa escolha.

A minha impressão pessoal é a de que todos
esses sistemas, parlamentarismo ou presidencia
lismo, ou república presidencial parlamentar, ou
Suprema Corte com função constitucional, ou
uma Corte Constitucional autônoma só com esse
objetivo, vão depender de como se organize a
estrutura do País, inclusive na parte econômica
e social, porque a criação de órgãos supérfluos,
sem a possibilidade de realização prática de seus
objetivos, terá como resultado o fracasso, o que
é evidente. Há pouco, quando aflorava a discus
são, o nobre Relator, Plínio de Arruda Sampaio,
diziaque nãovia como uma ação de inconstitucio
nalidade por omissão pudesse suprir o caso de
não se aplicar uma nova programática. Dou-lhe
inteira razão, porque uma nova programática só
tem uma eficácia muito limitada, a de não se
poder legislar contra ela. Não tem efeito prático.
Refiro-me,na hipótese, ao chamado direito à edu
cação, que deveria ser formulado como direito
público e subjetivo, acionável contra o Governo
público. Mas se o cidadão aciona o direito à edu
cação, como poderá o Estado dar-lhe esse direito,
se não há escola e se não há dinheiro suficiente?
Então, fica uma letra morta. Vamos admitir tarn
iante ação por omissão de inconstitucionalidade.
Como iria ele arrumar escola, professor e alunos
já que, como se sabe, é tão grave a crise das
Ul)iversidades, que muitas escolas estão parali
sadas porque os professores se sentem diminuí-

dos e, por isso prejudicam os alunos, que estáo
sem aulas? Falta substrato objetivo que permita,
tanto numa nova programática, como também
numa ação de omissão de inconstitucionalidade,
obrigar o Governo a cumprir sua missão, o que
não pode fazer, pois falta justamente a parte im
portante, a parte fmanceira e econômica. De mo
do que o defeito que tem a nova programática,
será o mesmo na prática que terá uma ação de
inconstitucionalidade por omissão.

Acho que o homem precisa sonhar. O sonho
é próprio da vida humana. O que seria do homem
se não tivesse sonhado em andar de avião ou
de submarino? Isso foi sonhado há muitas gera
ções e realizado no Séculoxx. O sonho é próprio
do homem, mas nós, que vivemos presos a uma
época histórica, precisamos sonhar com a realida
de, com aquilo que é viávelpara a nossa geração,
ou viávelpara gerações futuras. Essa ilusão cons
titucional existe em todas as Constituições, embo
ra se corporifique atualmente, sobretudo, em no
vas programáticas de direitos sociais, direito à
educação, ao trabalho. O que adianta dizer que
todos têm direito à educação, à saúde, à habita
ção, à escola? Nesse sentido a Constituição espa
nhola é cheia de "todos têm direito", mas na prá
tica nenhum direito é dado ao homem do povo,
à massa. Como a do Brasil, em que, desde muito
tempo, se assegura o direito à educação, ao traba
lho e à saúde e, no entanto, está com 31 milhões
de analfabetos acima de 5 anos.

Parece-me oportuno elaborar uma nova ordem
constitucional condizente com a realidade histó
rica, porque, se assim não for, virá o fracasso
da Constituição. Nada tenho a objetar contra a
Suprema Corte, que tem uma função constitu
cional realmente relevante, como também nada
tenho a objetar contra a Corte Constitucional. Ho
je, sou um homem pragmático e empídco, Acho
que o texto deve ajustar-se à nossa realidade, por
que se criarmos uma série de textos utópicos,
não somente na Corte Constitucional, como tam
bém em Direito econômico e social, em breve
a Constituição estará sem credibilidade, o que
leva uma Nação à falência de suas instituições.
Assim sendo, há duas opções históricas. Primeira,
aprimorar o papel da Suprema Corte e, segunda,
criar-se um Supremo Tribunal Constitucional, ao
lado da Suprema Corte. Em ambos os casos é
necessário que essa semente est~ja ajustada à
nossa realidade econômica e social. Como é pos
sível ao Brasil sobreviver em uma crise dessas
com o grande impacto de uma dívida econômica
que leva a Nação ao desespero, com o tremendo
impacto do déficit interno? Com esses fatores ne
nhuma Constitução pode sobreviver. Foi o que
aconteceu na Alemanha, que tinha uma Consti
tuição tão bonita e tão aperfeiçoada, mas que
dois anos de crise arrebentaram, ficando um texto
sem nenhum significado.

Essa é a razão pela qual, quando apresentei
o meu trabalho, não procurei opções históricas
por nenhum dos dois sistemas de governo, ape
nas procurei no trabalho de 10 páginas - fiz
um outro, com 40, que encaminharei à Comissão
- mostrar os modelos de uma Corte Suprema,
conforme o estilo existente nos países europeus,
deixando que as opções fossem elaboradas na
concretízação das discussões diárias, cio diálogo,
para se saber como essa Corte poderá ser implan-
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tada no sistema de govemo e, sobretudo, no siste
ma sôclo-econômíco adotado no Brasil atual.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero
esclarecer aos. membros da Comissão que a Pre
sidência está adotando providências junto à Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte, no
sentido de serem as exposições feitas nesse painel
taquilJrafadas e traduzidas prioritariamente, a fím
de que possam ser distribufdas aos eminentes
Deputados e Senadores Constituintes, com a pos
sfvel brevidade. O trabalho que nos chegou às
mãos, foi o esboço do Prof. Pinto Ferreira. Não
sei se S. S' se oporia a que fossem feitas eventual
mente cópias desse trabalho, para serem dístrí
bufdsls aos Constituintes, ou se preferiria mandar
posteriormente o trabalho, já aprimorado, a esta
Presidência.

(lntervenção fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Quero
comunicar ao Presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, DI'. Márcio, que os textos, a que
o eminente Prof. José Lamartine se referiu, ainda
não chegaram às mãos da Presidência desta Sub
comissão, mas, certamente, por razões alheias
a vontade do Prof. Lamartine.

(Intervenção fora do microfone. Inaudfvel.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não os
recebemos até agora. Passo a palavra ao Prof.
Roberto Santos,

O SR. ROBERTO SANTOS - Responderei prí
meírarnente à pergunta, que muito me honra, do
Constituinte PlfnioArruda Sampaio. Afirma S. Ex"
que na democracia um Poder controla o outro.
Quem controlaria o Supremo Tribunal Federal?
Por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal in
sistisse em sucessivas decisões conservadoras,
quem haveria de coarctar de alguma forma essa
tendência, especialmente quando ela investisse
contra o próprio texto constitucional?

O SR. RELATOR (PUnio Arruda Sampaio)-
V.S' me permite um aparte? Talvez eu não tenha
sido claro, por isso, gostaria de esclarecer o meu
pensamento. Estou imaginando, por exemplo,
não esse tipo de controle quanto ao mérito e
à substância da decisão da Corte. Não. Ar, ela
tem que ser autônoma, absoluta, independente.
Estou pensando como se explica que um pro
cesso fique dez, doze, quinze anos sem ser julga
do? Como se explica, por exemplo, que o Tribunal
do JlÚri de ~âo Paulo, segundo informações que
recebemos, possa ficar dezenove anos para pôr
em dia a pauta de processos que se acumularam?
Refiro-me a esse tipo de mau funcionamento, írn
possível de se controlar e que faz muito mais
mal í~ justiça do que o caráter eventualmente con
servador ou reacionário de uma decisão.

o SR. ROBERTO SANTOS - Agradeço a V.
Ex< explicação e, por meu turno, quero também
prestar a V. EX" um esclarecimento. A conside
ração sobre o conteúdo conservador ou não da
decisão foi um acrésicmo à sua pergunta. Por
que estou fazendo esse acréscimo? (Im pouco
para responder a provocação amável do meu Iíus- .
tre colega, Prof. Lamartine de Olíveira, quando
eflrmou que entre os fundamentos da sua pro
posta não estava o pressuposto do conservado-'
rismo polítícodo Supremo Tribunal Federal. Não
desejaria ser indelicado, longe de querer magôaf

o meu colega, todos estamos sujeitos a lapsos
de memórias, principalmente quando somos au
teres de inúmeras obras de grande valor, como
o Prof. Lamartine de Oliveira, esquecendo-nos,
às vezes, de um detalhe de fundamentação de
uma proposta pela qual vibramos tanto e que
nos detemos mais nos seus resultados do que
nas razões que nos levaram a aderir a ela. Na
verdade, o Prof. Lamartine de Oliveira declarou,
no seu primeiro trabalho impresso - que eu co
nheço -, a respeito da Corte Constitucional, pu
blicado nos Anais de um Congresso de Advoga
dos Pró-Constituinte, que se realizou, aqui, em
Brasflia, que o Supremo Tribunal Federal tinha
tendências bastante conservadoras.

O SR. JOSÉ LAMARTlNE CORREADE OUVE!·
RA- Peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Não é
de praxe conceder o aparte, mas o farei, pedindo
ao Professor Lamartine de Oliveira que fale ao
microfone, para efeito de registro.

O SR. JOSÉ LAMARTlNE CORREADE OUVEI·
RA - Gostaria apenas de comentar que o erní
nente Professor Roberto Santos leu assim, mas
o que eu disse foi o seguinte: uma tal solução
tem a evidente desvantagem política de manter
a defesa da Constituição em mãos de um tribunal
composto de magistrados vitalfciose descompro
metidos em relação às idéias e aos valores funda
mentais da nova Constituição, que não sei quais
são, mas que o Congresso o saberá e, por isso,
elegerá...Em nenhum momento, falei em conser
vador.

O SR. ROBERTO SANTOS - Infelizmente,
não tenho aqui o texto para fazer um confronto,
mas acredito que o contêudo dessa afirmação
é plenamente compatfvel com o rótulo conser
vador. Suponhamos que, no entender de S. Ex-,
o Supremo Tribunal Federal não fosse um tribu
nal conservador. Então, por que mudar? Se se
trata de um tribunal avançado e não conservador,
se é um tribunal plenamente convergente com
05 ideais de redemocratização e de justiça social
neste País, por quemudar? Por que tentar destruir
o Supremo Tribunal Federal? V. Ex- disse: "Não
procuro destruir o Supremo Tribunal Federal,
mas apenas retirar-lhe a competência constitu
cional". Acompetência constitucional é o coração
do Supremo Tribunal Federal. Corno não destruir
um ser, se lhe retiram o coração? Por isso, gostaria
de tomar, agora, a seqüência da pergunta do ilus
tre Constituinte PlfnioArruda Sampaio, para entrar
na consideração de quem controla o Supremo
Tribunal Federal. Esta pergunta é também apro
priada a respeito da Corte Constitucional. Quem
a controlará? Esse será um problema político que
se vai pôr. O fato de o Brasil criar, porventura,
uma Corte Constitucional, não elimina o proble
ma de controle. Aliás, é um problema muito mais
genérico, como mostrou o Professor Dalmo Da
llari ao tratar da execução efetiva das normas
constitucionais. Dois são os encaminhamentos
que mais me chamam a atenção. Evidentemente,
há outros na questão do controle. O primeiro,
é a reformulação do Ministério Público, no sentido
de lhe dar a independência necessária para exer
cer suas tarefas, em nome da Nação. O Ministério
Público inserido no-Poder Executivo, como acon
tece no Brasil, é um absurdo, porque, af, estamos
restabelecendo a figura do Procurador do rei, na

França, ou do advogado do déspota das ordena
ções Manuelinas. Então a primeira consideração
seria esta: um Ministério Público, independente
do Poder Executivo, e, conseqüentemente, inde
do Judiciário, que pudesse fiscalizar, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal.

A segunda idéia é a do próprio Prof. Lamartine
de Oliveira ou, pelo menos, uma idéia que tem
convergido com a dos principais autores, como
o Prof. Fábio Konder Comparato, que têm tratado
desse assunto, isto é, o estabelecimento, no Brasil,
do principio da ação constitucional direta, exer
cida, inclusive, pelo povo. A minha única restrição
à proposta do Prof. Fábio Konder Comparato é
o individualismo dela quando diz: .....qualquer um
do povo pode propor ação constitucionll1 direta".
Nesse particular, a proposta do Prof. Lamartine
de Oliveira é mais interessante, na medida em
que a ação direta transitaria previamente pela
OAB. Acho mais interessante uma proposta que
exigisse um número mínimo de cidadãos para
serem titulares da ação direta, proposta pelo Presi
dente, pelasAssembléias Legislativas e por órgãos
institucionais. Seriam os dois pontos.

A segunda pergunta do Constituinte PlínioArru
da Sampaio se refere ao que S. Ex< considera
incongruência lógica...

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Prof. Ro
berto Santos, a Presidência indaga, ainda dentro
da pergunta do Relator, Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, a respeito de quem controlaria o Supre
mo Tribunal Federal, ou quem controlaria a Corte
Constitucional? S. Ex", na oportunidade, disse que
"democracia é um sistema em que um Poder
controlaria o outro". Eu arremataria dizendo que
o povo deve ter o poder e a oportunidade de
controlar todos que apontem isso, originário do
poder. Como V. Ex- veria, por exemplo, a expe
riência do Japão, em que o Imperador nomeia
o Presidente da Corte Suprema, o Conselho no
meia os demais membros e, na primeira oportu
nidade em que há eleição direta, o povo é chama
do a se pronunciar sobre essas indicações, haven
do uma espécie de recaD, oito anos depois. 56
depois de decorrido esse tempo é que o povo
se manifesta sobre a atuação, o desempenho de
cada um desses juizes da Corte Suprema, poden
do eventualmente afastá-los ou não.

O SR. ROBERTO SANTOS - Muito obrigado
a V.Ex-, Sr. Presidente, pela pergunta. Não conhe
ço em detalhes a configuração do tipo de man
dato conferido a um juiz da Suprema Corte japo
nesa. Apenas posso adiantar a V.Ex'que se trata
de caso raro dentro do PoderJudiciário, não espe
cificamente em relação às Cortes Constitucionais,
mas do Poder Judiciário como um todo, de elegi
bilidade de juizes. Com relação a uma Corte Cons
titucional eleita num modelo do tipo alemão, por
exemplo, ou italiano, acredito que o recaII político,
como o chama V.Ex", o recai eleitoral, entregan
do-se à população a possibilidade de julgar os
juizes, seria interessante. Num sistema de tipo
mais aproximado do modelo norte-americano, fí
co indeciso; até hoje nenhum dos pafses europeus
avançados - Bélgica, Holanda, França, a própria
Itália, Portugal, Espanha - admite a eleição de
jufzes. Eu responderia a V. Ex- que, se houvesse
um tribunal constitucional, acharia interessante
a sujeição desses membros, que têm mandato
ordinário limitado, ao julgamento da população.
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Asegunda pergunta do Constituinte PlinioArru
da Sampaiosugeria que talvez houvesse uma in·
congruência lógica, quando proponho quatro tur
masparasolucionare pacificar o problema e não
considero a possibilidade de uma turma votar
contra a súmula. Se a turma vota contra a súmula,
como ficaria a jurisprudência? Ao sabor das varia
ções de cada momento?

Peço licença para ler um pequeno trecho de
uma palestra minha, publicada pela revista da Or
dem dos Advogados da Bahia, sobre o tema que
nos estáinteressando hoje, e que eu fizdistribuir
há pouco. Nas considerações da página 68, res
pondo a S. Ex': "Poder-se-á insistir que a súmula
não acabaria com as divergências, visto que cada
turma e até cada ministro do Supremo seria livre
para aplicá-Ia ou não. Para evitar o acaso das
divergências em matéria já constante da súmula,
o caminho seria estabelecer a obrigatoriedade
desta, ao IÚVel das turmas." Quer dizer, as turmas
do Supremo teriam que obedecer, não os juízes
do País, não os juízes monocráticos singulares
ou os tribunais,mas as turmas do Supremo teriam
que obedecer, "cabendo somente ao pleno a alte
ração. Sabido, é claro, que a alteração da súmula
deve ser facultada, com larqueza, ao plenário, a
fim de possibilitar o avanço da jurisprudência".

Asolução seria a seguinte: a Constituição toma
ria obrigatória a súmula a nível de turmas, as
turmas não poderiam, em hipótese alguma, votar
contra a súmula, mas em plenário qualquer minis
tro das turmas poderia propor a reforma da súmu
la, em tese. Esta é a solução que ofereço. Esta
solução é oferecida num projeto que tive ocasião
de apresentar na Conferência Anual da Associa
ção dosMagistrados Brasileiros, no ano passado,
em Recife. Também, se não me engano, já fiz
distribuir esse projeto, que V.Ex'" poderão dar-me
a honra de consultar.

Muitoobrigado, Sr. Deputado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nós ofere
cemos agora aos Srs. Constituintes presentes a
oporb.utidade de interpelar os eminentes exposi
tores. Estamos diante de uma questão que deve
ser posta, isto é, a premência do tempo. Temos
umasessão marcada para a continuação de nos
so painel, em princípio para as 14h30min. Consi
derando o adiantado da hora, são 13h 1Ornín., pro
ponho aos eminentes membros desta Subcomis
são que a reunião se faça a partir das 15h. E
faria um apelo, embora a Presidência desejasse
até ampliar o tempo de que dispõe cada um dos
Srs, Constituintes para interpelar os senhores ex
positores - temos aqui seis inscritos - no sen
tido de que naquele prazo de 4 minutos, cada
um dos argüentes pudesse colocar suas pergun
tas, a todos os expositores ou a um individual
mente. É umamaneira de colaborar com a Presi
dência e com o bom andamento dos trabalhos,
considerando sobretudo a exigilidade do tempo
de que dispomos.

Passo a palavra ao eminente Constituinte Nilso
Sguarezi.

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI 
Gostariade indagar ao Prof. Lamartine qual seria
a solução para resolver o problema da vitalicie
dade dojuiz.Achoque realmente a maior garantia
que ele tem é a vitalicied2lde e, na proposição
da ordem, a temporaneidade do mandato tira essa
garantia fundamental. Tivemos aqui sugestão pa-

ra extinguir tribunal, criar tribunal; criar a justiça
agrária. Isso demandaria a criação de mais tribu
nais. Tivemos aqui proposta para a extinção do
Tribunal do Trabalho. Confesso que sou partidário
da especialização da Justiça e acho que deve ha
ver vários tribunais. Mas, se fosse colocada a Corte
Constitucional no mesmo grau de hierarquia, não
acima do Supremo Tribunal Federal, haveria a
possibilidade de, ao terminar o mandato do Minis
tro da Corte Constitucional, poderia ser ele guin
dado a uma escala maior, ao Supremo ou ao
Tribunal de Justiça, como propõe a ordem, e nun
ca sofrer um capitis diminutio, isto é, ir para
um tribunal hierarquicamente inferior.Assim, nós
estaríamos assegurando um mandato no Tribunal
Constitucional e assegurando também a vitalicie
dade para o júri, terminado o seu mandato, con
servar ainda as garantias de um julgador, de um
Ministro, no Tribunal de Justiça.

Gostaria de ouvir a opinião do Prof. Lamartine
a esse respeito, e de ouvir a opinião dos demais,
sucintamente, a respeito de uma proposta consti
tucional que estou apresentando. A Comissão
Afonso Arinos sugeriu, e inclusive está aqui, que
a ação popular fosse de competência do Tribunal
Superior. Nós temos conhecimento de que, real
mente, a ação popular tem sido um eficiente ins
trumento para anular atos lesivos ao patrimônio
público. Mas, no meu entendimento, é muito res
trita a competência da ação popular, porque ape
nas invalidar ou anular um ato lesivo ao patrimô
nio, normalmente tem a conotação de que essa
ação tem um componente criminal e de grave
responsabilidade política; e a ação popular apenas
anula o ato e deixa no vazio a responsabilidade
criminal, que normalmente ocorre, e até a respon
sabilidade política. Minha proposta, baseada inclu
sive na experiência que adquiri na Assembléia
Legislativa do Paraná, quando numa Comissão
Parlamentar de Inquérito apuramos 80 casos de
corrupção administrativa e enviamos com idô
neas provas, com indicios, matéria probatória sufi
ciente para haver denúncias do Ministério Público
e, para minha tristeza - o Prof. Lamartine sabe
- há três anos que essa ação tramita e não tive
mos nenhuma denúncia do Ministério Público,
minha proposta vai ser no sentido de que a ação
popular tenha a conotação de anular o ato e apu
rar, não só a responsabilidade civil mas também
a responsabilidade criminal e até política. É evi
dente que a legislação ordinária, após amplo de
bate, é que estabeleceria essas normas.

Gostaria de ouvir a opinião dos eméritos profes
sores, advogados, homens da ciência do Direito,
ou seja, se a ação popular com essa abrangência
criaria um tumulto em nossa Justiça ou ela real
mente, como pretendo, se tomaria um eficiente
meio de a população realmente controlar suas
autoridades? Gostaria de ouvir, repito, a opinião
de V.S" Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Passo a
palavra ao Prof. Lamartine.

O SR. JOSÉ LAMARTlNE CORREADE OUVEl
RA - Vou ocupar-me apenas da primeira obje
ção, porque a segunda, tendo sido genérica, con
fesso que precisaria refletir mais para chegar a
uma conclusão sobre se se deveria ou não dar
a ação popular. Em principio não tenho nada
contra, mas seria o caso de refletir um pouco
mais. Em minha proposta só excluí a vitaliciedade

no caso do Tribunal Constitucional e não estabe
leci hierarquia nenhuma. Agora, o que não pode
mos é dizer que os membros do Tribunal Consti
tucional, ao terminarem seus mandatos, se tor
nem, automaticamente, membros do Superior
Tribunal de Justiça, porque estabelecemos outras
regras para o recrutamento dos membros do Su
perior Tribunal de Justiça. Então, na verdade,
aqueles membros do Tribunal Constitucional, re
crutados dentre os membros do SuperiorTribunal
de Justiça - que em minha proposta são um
quarto dos membros do Tribunal Constitucional
- terminado o mandato na Corte Constitucional,
voltariam ao seu tribunal. Agora, aqueles mem
bros da Corte Constitucional, que forem advoga
dos, se tiverem outra função pública, a ela retoma
rão, se forem professores, retomarão às suas cáte
dras. Mas quanto ao problema da advocacia, da
perda de clientela, em conseqüência do afasta
mento - que foi a objeção encontrada pelo nobre
Constituinte Plínio Sampaio - não vejo solução
possível, se for um problema, a não ser a criação
de uma forma de pensão. Não vejo como se possa
elevar um advogado, por exemplo, a membro do
Tribunal Constitucional e, terminado o mandato,
transformá-lo, automaticamente, em membro de
uma corte vitalícia, porque seria fazer-se, pela via
travessa, essa concessão de vitaliciedade que es
tou querendo evitar. De maneira que só vejo uma
solução: uma forma de pensão ou de aposen
tadoria que permitisse a alguém que fosse advo
gado aceitar essa passagem transitória pela Corte
Constitucional. Se o transformássemos automati
camente em membro do Supremo Tribunal de
Justiça, interferiríamos com as outras regras, in
clusive com o problema da limitação constitu
cional para um advogado ser membro do Supre
mo Tribunal de Justiça.

Gostaria de aproveitar o tempo para esclarecer
ao Prof. Roberto Santos e também ao Constituinte
Vivaldo Barbosa, que me pediu que o fizesse, o
seguinte: não retiro nada no que propus em maté
ria de OAB. Pensando bem, permitir à OAB ficar
com a função de filtrartodas as queixas de incons
titucionalidade por omissão seria sobrecarregá-Ia.
Entendo que a OABpoderia continuarcomo parte
legitima para as ações diretas de inconstitucio
nalidade. Com relação ao problema da inconstitu
cionalidade por omissão dever-se-ia manter a titu
laridade de qualquer um do povo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Indago
do Prof. Roberto Santos e do Prof. Pinto Ferreira
se têm alguma coisa a aduzir. .

O SR. LUIZ PINTO FERREIRA- Com respeito
à argüição do nobre Constituinte, quero dizer que
me parece procedente o seu pensamento sobre
a ação popular. A ação popular tem como legiti
mação ativa qualquer um do povo; é o cidadão
que exerce em nome da comunidade. Só para
tomar nulos os atos lesivos à comunidade, ficará
uma ação sem nenhum resultado prático. Por
conseqüência, a responsabilidade civil e criminal
parece-me razoável se incluir-se num texto a ser
legislado sobre ação popular, como de uma feita
fiznum trabalho sobre essa ação, no mesmo sen
tido.

E com respeito àquela discussão entre man
dato temporário e vitaliciedade, tenho a impressão
que são dois sistemas diferentes. No Japão, por
exemplo, os membros da Suprema Corte são no
meados, mas sofrem o recall judiciário e então
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ela vai ser o juiz de seu procedimento. Na minha
opinião, o dificilé juntar as duas posições: o man
dato eletivo para os membros da Suprema Corte.
Depois a transformação em membros do Supe
rior Tribunal Federal.

Era o que gostaria de dizer.
O SR PRESIDENTE (José Costa) - Prof. Pinto

Ferreira, permite-me V. Ex"um breve aparte? lnda
go de V.Ex"a respeito da seguinte hipótese, admi
tamos a vítalícíedade no cargo. No caso das justi
ças estaduais, por exemplo, os desembargadores,
a parte que competir à escolha no quadro de
juízes de carreira se fosse considerada um cole
giado .- todos, os juízes compondo um único
colegiado - e o acesso ao Tribunal de Justiça
fosse um plus; se o membro do Tribunal de Jus
tiça fosse um juiz com um mandato de oito anos,
que seria, depois, avaliado, no seu desempenho,
pela Assemblêla Legislativa, digamos. O juiz que
não tivesse um desempenho satisfatório ou de
alguma maneira não devesse ser reconduzido e
a Assembléia o cassasse, vamos dizer assim, ele
continuaria juiz, vitalício no seu- cargo, e voltaria
às' sua funções normais, na Primeira, Segunda
ou Terceira Instância. Apenas se consideraria que
essa função do membro do Tribunal de Justiça
seria uma função relevante, seria um plus. Como
V.Ex"vê essa possíbílidade?

O SR LUIZ PINTO FERREIRA - Se eu, como
Constituinte, fosse optarpelo sistema de uma Cor
te Constitucional, não chegaria, vamos dizer, a
criar uma Corte em todos os Estados-membros.
Vamos admitir, por exemplo, que o Brasil instaure
o parlamentarismo ou que permita uma Corte
Constilucional --que haja em cada Estado-mem
bro um Governador-Presidente e um Ministério,
ou até em cada Estado-membro uma Corte Cons
titucional e um Tribunal de Justiça. Tenho a im
pressão de que iríamos, de certo modo, onerar
muito a Nação. Eu limitaria a existência de uma
Corte Constitucional, tão-somente ao plano fede
ral, e não cheqaría a levá-Ia aos Estados-mem
bros. Por isso é que algumas constituições da
Europa atual, que adotam o parlamentarismo, o
chamado parlamentarismo moderno, têm até
uma solução. Como a constituição de Esseu na
Alemanha, em que, no parlamentarismo moder
no, em lugar de um presidente da república esta
dual e um primeiro-ministro, foi criado o cargo
de primeiro-ministro presidente, para simplificar
a estrutura legislativa. De modo que são duas
coisas diferentes no sistema: o mandato eletivo,
se for o caso, para a Corte Constitucional, e a
vítelicíedade para os membros normais dos tribu
nais federais. Acho difíciltornar compatível os dois
sistemas dentro de uma única unidade a ser pro
gramada. De sorte que, neste ponto, peço vênia
para discordar do nobre Constituinte, porque pre
feria a criação de uma Corte Constitucional com
mandato eletivo, periódico, de 9, 12 anos, ou en
tão o Supremo Tribunal Federal com a sua vitali
ciedade. Mesmo essa vitaliciedade, nos países
subdesenvolvidos, pouco vale, porque no Brasil
mesmo, durante a minha geração, desde 1964,
os atos institucionais acabaram com a vitalicie
dade. Ela tomou-se inoperante, um texto formal
sem nenhuma realidade prática. Transformou-se
em um nadajurídíco, com respeito a professores,
magistrados. Foi suprimida pelos atos institucio
nais. O Brasil tem vivido muito de crises desse
tipo.É importante que a Nação pense mesmo em

limitar o poder presidencial para evitar crises de
política e econômica do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Srs. Relatores eminente Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados,
meus caros colegas Constituintes, não teria pro
priamente perguntas a fazer, mas uma rápida in
dagação. Sou admirador, do Prof.José Larnartíne.
Tive oportunidade de conhecê-lo numa belíssima
conferência sobre Teixeira de Freitas, em Roma,
no seu centenário. Profundo conhecedor do Direi
to Alemão, do Direito Romano - e Teixeira foi
o nosso grande intérprete no século passado 
dessas duas raízes históricas, digamos assim, fez
ele o melhor trabalho, também, sobre o maior
dos nossos juristas, em todos os tempos, na área
do Direito Privado. Mas discordo do ilustre Prof.
Lamartine quanto à sua luta pela criação da Corte
Constitucional em nosso País. O Supremo Tribu
nal Federal foi criado por Rui Barbosa com uma
missão realmente histórica, uma espécie de poder
moderador, com uma função política. Digamos
que ele seria o controlador do excesso dos demais
Poderes. Aliás, o saudoso A1iomar Baleeiro cita,
no seu livro "O Supremo Tribunal Federal, este
Desconhecido", um trabalho, salvo engano, de
Sussekind de Mendonça, lembrando que o velho
Imperador, já no ocaso do império, quando o
Conselheiro Lafayete foi aos Estados Unidos, re
comendou-lhe que estudasse profundamente a
Suprema Corte americana, porque achava que
ela realmente deveria ser o verdadeiro poder mo
derador em nosso País. Esses eram os ideais e
os objetivos de Rui, embora as vicissitudes da
República tenham prejudicado os ideais do gran
de brasileiro. E o próprio A1iomarBaleeiro lamenta
que o Supremo Tribunal Federal tenha sido criado
com os Juízes do Tribunal do Império. E aí, houve
uma série de descontinuidades. A1iomarBaleeiro
tinha um preconceito Incrívelcontra os desembar
gadores, porque achava que eles eram conserva
dores por excelência, afeitos à rotina. Isso atrapa
lhou a visão histórica de Rui Barbosa. Mas o papel
do SupremoTribunal Federal, como guardião da
Constituição, é, sobretudo, moderador da Federa
ção. Rui Barbosa achava, ao contrário dos seus
críticos - nas "Cartas da Inglaterra" ele entre
mostra isso - que o Brasil não tinha nenhuma
tradição de descentralização político-administra
tiva.A Federação foi exatamente um mecanismo
criado para frear a tendência centralizadora do
País. E o Supremo Tribunal Federal seria o guar
dião dessa filosofia. Não é meu propósito 'entrar
aqui no mérito das vicissitudes. Acho que a tradi
ção do regime presidencialista, sobretudo, é sem
pre a de Supremo Tribunal Federal. A Corte Cons
titucional tem sido mais própria nos países de
sistema parlamentar, émbora no modelo japonês
exista a Suprema Corte, de certa maneira respei
tando o espírito da Suprema Corte americana,
por influência da Constituição de Mac Arthur e
do Canadá, um país parlamentarista que também
tem a sua Suprema Corte. Claro, há característica
especiais, porque a Federação canadense tem
peculiaridades que nenhuma outra Federação,
nem a canadense possui, sei que, a preocupação
do Prof. Lamartine e de outros notáveis juristas
da própria Ordem é exatamente criar um senti
mento constitucional na Nação, a fim de que a

Constituição seja respeitada, aplicada e seja tam
bém uma garantia permanente da liberdade no
País.

O Prof. Luis Pinto Ferreira, ao término da sua
resposta disse muito bem que a grande preocu
pação dos constituintes seria a de limitar o poder
do presidente da República e do Executivo. Acrise
do Supremo Tribunal Federal é resultante dessa
exarcebação do Estado na vida brasileira. Há uma
série de aspectos que me parece também teriam
que ser refletidos. Não sei até que ponto seria
válido - até porque, é dificilachar-se que é válido
algum instituto criado pelo regime autoritário dar
outra dimensão ao chamado Conselho Constitu
cional. Todas as vezes que a segurança do Estado,
das liberdades, dos poderes costitucionais estives
sem realmente ameaçados, aquele instituto, letra
morta na moribunda Constituição mas sem fun
ção jurisdicional, entraria em ação.

Para encerrar, diria que conheço as preocu
pações de Plinio de Arruda Sampaio a respeito
da legislação federal, em matéria adjetiva, conhe
ço as preocupações do Prof. Lamartine no sentido
do risco das oligarquias nas províncias, nos Esta
dos mais pobres; até que ponto isso poderia inva
lidar o prineripio da descentralização processual .
que existiu no Brasil até o regime de Vargas, em
1937. Mas vejamos bem, até que ponto, hoje,
na modernízação do sistema processual, poder
se-ia adotar as mesmas normas processuais, os
procedimentos processuais, em São Paulo e no
Estado do Piauí, por exemplo. Há uma série de
reflexões importantes que calhariam um pouco
com as reflexões do nosso Relator, aliás, com
todas as suas reflexões, sempre criadoras e enrí
quecedoras dos debates nesta Subcomissão.

Finalmente, diria que não concordo com o Prof.
Roberto Santos com relação ao seu projeto. Infe
lizmente não assisti a toda a sua exposição, por
que tinha sido chamado pelo líder do meu Partido,
José Lourenço, para uma rápida reunião em seu
gabinete. Mas essa idéip de recrutar juizes em
tribunais para a Suprema Corte seria um despau
tério. O Supremo Tribunal Federal tem que se
compor de juristas do mais alto saber. Essa é
a grande tradição republicana. Devemos evitar
ao máximo que problemas ligados aos Estados
ou a recrutamentos corporativos possam impedir
que o Supremo Tribunal Federal seja composto
de grandes juristas e, sobretudo, outra caracte
rístíca, que graças a Deus, a nossa situação repu
blicana tem preservado, de reputação ilibada.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Prof. Lamartine.

O SR.JOSÉ: LAMARTlNE CORREADE OLIVEI
RA- Vou responder brevemente, embora mere
çam a maior consideração as observações do
Deputado Paes Landim, aliás, merecem a maior
consideração as explanações de todos ilustres
Constituintes, principalmente do antecessor de S.
Ex"o Deputado Nilso Sguarezi. Tenho a impres
são de que está havendo um equívoco funda
mentai. Não se trata, absolutamente, de negar
a contribuição que o Supremo Tribunal Federal
deu ao Brasil, ao longo de sua História. Trata-se
de reconhecer o seguinte na medida em que os
membros de Supremo Tribunal Federal são vitalí
cios e, na medida em que são escolhidos, quando
vigente uma determinada Constituição, é íneví-
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táveI, é humano, é natural que o homen escolhido,
por exemplo, na vigência de uma Carta, como
a de 1969, que ainda vigora, tenha tido a sua
sensibilidade jurídica modelada pelos valores des
sa Carta. Ora, sabemos que a interpretação do
Direito não se deve fazer hoje como se fazia na
época de uma metodologia positiva, ou seja, em
cima da letra da lei, deve-se levar em conta os
valores, as opções axiológicas, e as opções de
interesse, tomadas pelo legislador. Insisto em di
zer que eu posso até ter minha opinião pessoal
sobre se os tribunàis são ou não conservadores,
mas a justificativa para a proposta feita nada tem
a ver com isso. Tem a ver com o fato de que,
na medida em que o Legislativo que escolhe os
homens do Tribunal Constitucional, e mesmo que
o faça por um período transitório, é muito mais
fácil escolher os comprometidos com a visão e
com os valores dominantes na Carta Constitu
cional. E nada impede até que, a exemplo do
que acontece com a legislação ordinária, evolua
o sentido dado a um determinado texto constitu
cional, e que isto se reflita na renovação feita,
periodicamente, dos membros da Corte Constitu
cional. Continuo a sustentar que, se se quer uma
Corte Constitucional efetiva,é fundamental o prin
cípio da transitoriedade. Então, repito, isto não
significa nenhuma hostilidade ao STF. Significa
sim, a convicção de que, sem transitoriedade, não
funcionará uma Corte Constitucional comprome
tida com os valores da Constituição. Se se con
vidar um ilustre advogado, a exemplo do Consti
tuinte Plínio Sampaio, com 50 anos de idade,
para a Corte Constitucional, ele sairá dela com
59 anos, sem condições de voltar à advocacia,
tendo, no exercício do cargo de juizconstitucional,
evidentemente, contrariado juizes vitálícios e cria
do problemas de atrito. Se isto pode até forçar
a criação de uma pensão, se uma norma na Cons
tituição, como a existente na Constituição portu
guesa, exigindo um período mínimo exercício da
advocacia. AConstituição portuguesa fala em vin
te anos. Só um profissional, com vinte anos de
exercício na advocacia pode ser escolhido para
a Corte constitucional. Assim pela projeção de
um advogado, é até justificável que se lhe dê,
aos 60 anos de idade, quando deixar a Corte
Constitucional, uma pensão. Isto é muito pouco,
em termos de ônus para a Nação, comparado
com que está em jogo.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavraao Prof. Dr. Roberto de OliveiraSantos.

O SR. ROBERTO DE OUVEIRA SANTOS 
Inicialmente, desejo saudar o Constituinte Paes
Landim e lamentar que S. EX'não estivesse pre
sente durante minha exposição, porque saberia
que a minha posição em relação à do Prof.Lamar
tine, é, desgraçadamente para mim, devido às
nossas antigas relações de amizade, de confronto,
quanto a este tema, embora nossas perspectivas
gerais, como com relação à democracia e ao
avanço político do País, sejam convergentes. Dis
cordaria da expressão "despautérío", aplicada
com relação à proposta quanto ao recrutamento
de membros para o Supremo Tribunal Federal.
Acho-a, talvez, um pouquinho forte e, quem sabe,
imprópria, porquanto é de quase todas as Consti
tuições, que adotaram o regime de um Tribunal
Constitucic:lnal, a presença de magistrados dentro
do próprio Tribunal Constitucional. Por exemplo,
na Itália um terço do Tribunal Constitucional é

proveniente de tribunais superiores. Em Portugal,
onde são treze os juízes do Tribunal Constitu
cional, dos dez eleitos pela Assembléia da Repú
blica, três são provenientes dos tribunais e os ou
tros três são cooptados pelo próprio tribunal, ha
vendo, portanto, possibilidade de outras vagas pa
ra tribunais. Também na Argélia, três dos seis
Ministros do Tribunal Constitucional são originá
rios do Supremo Tribunal Federal. De maneira
que, com maior razão, em minha proposta, em
que os membros do Supremo Tribunal Federal
não serão eleitos pelo Parlamento, mas apenas
aprovados pelo Senado Federal, é natural que
haja a presença de alguns magistrados. Como
bem se poderá ver na proposta, são nove esco
lhidos pelo Presidente da República, segundo cri
tério do jurista de alto saber, etc. E os oito magis
trados são recolhidos nos tribunais superiores,
inclusive nos tribunais especializados. Aliás,o des
pautério, se fosse exato para a minha proposta,
infelizmente também transbordaria para a pro
posta do próprio Prof. Lamartine de Oliveira,onde
três dos membros do Tribunal Constitucional se
riam originários do Superior Tribunal de Justiça.
Lembro ao ilustre Constituinte Paes Landim que
as posições de Rui Barbosa, em relação à Supre
ma Corte dos Estados Unidos, posições essas
por todos nós conhecidas, tão louvadas e aprecia
das - foi ele um dos instrumentos da realização
do poder e do controle da constitucionalidade
dentro do Supremo Tribunal da Primeira Repú
blica - de acordo com a cbmentarista Leda Boe
chat Rodrigues, no seu livro sobre a Supremo
Corte Norte-Americana, são idealistas. Para Rui
Barbosa, a Suprema Corte era um órgão divino,
uma entidade etérea, fora deste mundo. No Brasil,
queremos tratar de uma entidade concreta, com
os pés no chão, dos Ministros que habitam a su
perquadra 302 ou a 316, que se relacionam, a
cada passo, com os demais membros das classes
dirigentes. Por conseguinte, é dentro dessa postu
ra - e não segundo uma postura idealista, no
sentido heideggeriano da palavra, que era de Rui
Barbosa -que devemos encaminhar o problema
da Corte Constitucional. Muito obrigado a v.~
pela objeção.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Leite Chaves. Em
seguida, concederei a palavra ao nobre Consti
tuinte IvoMainardi.

O SR. CONSmUlt"l1 J:. LEITE CHAVES - Per
gunto ao Prof. Lamartine se admitiria a possibi
lidade de o egrégio Supremo Tribunal Federal
vir a ser a Corte Constitucional?

O SR.JOSÉ l.AMARllNECORREADE OUVEI
RA - Respeitada, por disposição transitória da
Constituição, só para este caso, a vitaliciedade.
E se cumpriria o mandato até os 70 anos.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Em
caso positivo, concordaria V. S' em que, sendo
a Suprema Corte Constitucional, tivéssemos uma
composição federal no País? Suponhamos que
o Supremo Tribunal viesse a assumir uma posi
ção semelhante à do Tribunal Superior do Traba
lho, ou seja, com a mesma composição da Justiça
do Trabalho, enquanto os Tribunais Estaduais se
transformariam em Tribunais Regionais de Jus
tiça.

O SR.JOSÉ l..AMARTINE CORREADE OUVEI
RA - Não acreditamos nas grandes composi
ções, nos tribunais muito amplos. Se quisermos
modificar uma comissão, aumentemos os núme
ros. Então, ficaria o Supremo Tribunal Federal
elevado à Corte Constitucional; o Tribunal Supe
rior de Justiça e os Tribunais Regionais, em todos
os Estados, com suas atribuições, de tal sorte
que o Tribunal Superior tivesse a competência
constitucional, fosse a última instância para os
casos concretos das disposições constitucionais.
Quero transmitir nossa preocupação a esta Casa
de que a Justiça seja célere, o que é dificil, e
que seja mais democratizada. Sabem V. Ex-s que
estamos, hoje, tratando de três temas: a Corte
Suprema, a federalização da justiça e a eleição
de juízes. Quer dizer, os tribunais apreciariam a
qualificação moral e, então, os juízes passariam
a ser escolhidos pelas comunidades. Aliás, não
se admite mais ser julgado por juízes distantes,
da comunidade. Então, esta conclusão pode não
ser a mais perfeita, mas, se o juiz não tiver impres
são sentimental, identificação popular, estas leis
serão aplicadas à sua conveniência. Portanto, as
comunidades exigem hoje uma participação e
querem ter no campo da justiça juízes também
escolhidos por este crivo. Muito obrigado a V.
EX'

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o eminente Prof. Lamartine.

O SR. LAMARTlNE CORREADE OUVElRA
É uma honra receber uma ponderação do meu
fraternal amigo e colega de turma, da saudosa
Faculdade Nacional de Direito, hoje, Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro, Senador Leite Chaves, que representa o
Estado onde me radiquei, o Paraná, mas lamento
responder negativamente. Minha proposta é clara,
no seu texto, no sentido de que aproveita os atuais
membros do Supremo Tribunal Federal para o
futuro Supremo Tribunal de Justiça. Não os apro
veita, contudo, para o Tribunal Constitucional, por
várias razões. Primeira, porque minha proposta
é no sentido de que o Tribunal Constitucional
seja temporário na' sua totalidade sem nenhum
de seus' membros em caráter vitalício. Pode até
ser que alguns de seus membros sejam vitalícios
como juízes, porque mantenha alguns de seus
membros recrutados na magistratura vitalícia,
mas que não sejam vitalícios como membros do
Tribunal Constitucional.

De maneira que nossa proposta é no sentido
de que os atuais Ministros do Supremo Tribunal
Federal sejam incluídos na composição do futuro
Supremo Tribunal de Justiça Ordinária. Ainda
acrescento um argumento em defesa desta idéia.
Queiramos ou não os Ministros do atual Supremo
Tribunal Federal, até por estatística, lembrada por
Roberto Santos e creio eu com absoluta verdade,
aquilo que eles fazem em noventa por cento do
tempo é julgar recursos extraordinários, que só
raramente ocupam matéria constitucional. Quer
dizer, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
por hâbito, são homens que julgam litigios que
quase sempre envolvem uniformização de juris
prudência ou violação de lei federal. É com isto
que eles estão acostymaclos. Sua sensibilidade
profissional está voltada.para o julgamento das
questões ordinárias. Por isso não entendo, com
a devida vênia, que o coração do Supremo Tribu-
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naI seja o de !~arda da Constituição. Teorica
mente é na Constituição, mas, na realidade não,
porque o Supremo funciona quase sempre como
um Tribunal uniformizador de jurisprudência e
como um Tribunal julgador da violação de leis
federais. É por isso que mantenho estas atribui
ções para os atuais Ministros do Supremo Tribu
nal, Jncorporando-os a um tribunal maior, que
seria o Supremo Tribunal de Justiça, e atribuo
as funções de ~JUarda da Constituição a um tribu
nal não vitalício. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o Deputado IvoMainardi.

O SR. CONSmUINTE IVO MAINARDI - Só
lamento que o correio tenha falhado e não possa
mos trabalhar no projeto da OAB,até para esclare
cimentos.

O SR JOSÉ lAMARTINE CORRI::A DE OUVE/
RA- Quero esclarecer a V. Ex" que este material
foi encaminhado à residência do Deputado José
Costa e ao gabinete do Deputado PlínioSampaio.
No caso do Deputado José Costa foi encami
nhado à sua residência porque assim o solicitou.
O material enviado ao Deputado Plínio Sampaio
já lhe chegou 21S mãos. De maneira que o Relator
da Comissão já tem o trabalho. Por motivos que
ignoramos, ainda não chegou o material encami
nhado à residência do Deputado José Costa.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Exa
tamente por isso, pois estamos lamentando a
falha elo correio.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - DI'. Mai
nardi, só um instante. A informação que tenho
é de que este material me foi enviado pelo Sedex,
sexta-feira. Considerando que o correio também
descansa aos sábados e domingos, possivelmen
te, hoje devo recebê-lo, passando-o prazerosa
mente às mãos de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE IVO MAlNARDI- Gos
taria de formular três perguntas aos três eminen
tes professores. Enquanto se formulava a pergun
ta, ao Prof,Oliveira,eu liarapidamente seu projeto,
e vou-me ater ,8 S. S' a fim de obter os esclareci
mentos necessários. Vislumbro, professor, três
possibilidades com relação à Suprema Corte. A
primeira, seria a permanência e continuação do
Supremo Tribunal Federal, claro que corrigidos
os erros; a segunda, seria a criação da Corte Cons
titucional; a terceira, a manutenção do Supremo
Tribunal e a criação da Corte Constitucional. Per
guntalia a V. Ex' se a Comissão resolvesse manter
o Supremo Tribunal Federal e, para se evitar que
ele tivesse o conceito que hoje tem perante o
povo que, quando ouve que matéria de interesse
govemamental será votada pela Suprema Corte,
de antemão já sabe qual será a decisão, não seria
possível que todos os Estados-membros - e per
gunto isto a V.S' porque vejo aqui que foiaumen
tado de onze para dezessete o número de Minis
tros, sendo nove escolhidos pelo Presidente da
República, que' não deve ter esta ampla liberdade
de escolher ministros e políticos que venham a
ler por sua cartilha - tivessem ocupação neste
Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, aumenta
ríamos de dezessete para tantos quantos forem
os Estados da Federação. Com isto, meu objetivo
é diminuir o poder de liberdade do Presidente
da RelPública, jazendo com que os Estados apon
tem três desembargadores para fazerem parte do

SupremoTribunal Federal, enquantoo Presidente
da República, desta lista tríplice,escolheria apenas
um Ministro.Esta a primeira pergunta. Isto seria
possível? Segunda pergunta: vou fugir agora ao
problema da Corte Constitucional. Vejo aqui que
V. S' quer transformar, no seu projeto, a serventia
judicial e extrajudicial em repartições públicas.
Concordo em que os judiciais de serventia judicial
sejam oficializados. Gostaria que V. S· me expli
casse porque transformar algo que está funcio
nando bem, já que, hoje, os estrajudiciais, os tabe
lionatos, registros de imóveis, estão funcionando
a contento? Por que, então, oficializá-Ias, se temos
conhecimento de que todos os Estados brasi
leiros estão sem condições de sofrer esse ônus?
Não tenho nada contra as judiciais e acho até
que devem ser oficializadas,mas as extrajudiciais
estão, pelo menos no meu Estado, o Rio Grande
do Sul, funcionando a contento. Mas qual o Esta
do que pode transformá-Ias em repartições públi
cas? Qual o Estado que vai poder? E pergunto
mais: Já não tivemos exemplos, aqui no Brasil,
de ônus que voltaram atrás? Já não ocorreram
fatos de oficializarserventias e, depois, desoficia
lizá-Ias?Seriam estas as duas perguntas ao nobre
Prof. Roberto Santos.

O SR. ROBERTO SANTOS - Agradeço ao
ilustre Deputado Ivo Mainardi as duas perguntas.
Achei extremamente interessante sua primeira
proposição, no sentido de os Estados, de algum
modo, viremtambém a integrar o Supremo Tribu
nal Federal, através de juristas próprios, ou através
de membros da sua magistratura. Em nosso pro
jeto incluo a presença de desembargadores ou,
por outra, a presença de Ministros do Supremo,
provenientes dos Tribunais de Justiça, o que vem
ao encontro da idéia de V. Ex" Então, haveria dois
desembargadores, a cada tempo de funciona
mento, entre os dezessete ministros recrutados
entre os Tribunais de Justiça do Pais. Além disso,
entre os nove escolhidos pelo Presidente da Repú
blica, também haveria a possibilidade de aumen
tar a presença de representantes, das unidades
federativas, dentro do Supremo Tribunal Federal.
Com relação ao problema da oficialização dos
cartórios, que espanta um pouco V. Ex", lembro
que já a Constituição atual, pela Emenda Constitu
cional na 7, de 1977, estabelece:

"Ficam oficializadas as serventias do fó
rum judicial, mediante remuneração dos
seus servidores exclusivamente pelos cofres
públicos."

Esse foi o princípio geral, que já estava oficia
lizado e apenas por via de outra emenda, foram
acrescentados dispositivo aditamentos a esse dis
positivo que levaram o Pais inteiro a recuar no
principio geral de que as serventias devem ser
um serviço público. E esclareço a V. Ex", com
todo o respeito, que as serventias judiciais, pelo
fato de lidarem diretamente com o interesse públi
co, estão inseridas nos serviços auxiliares de um
poder, de um órgão da soberania. E realmente
são, por natureza, serviços públicos, repartições
públicas. Por que razão, no Brasil, ainda hoje há
cartórios privados? Por causa de uma prática que
veio da Idade Média.Quando os portugueses aqui
chegaram, com seu sistema jurídico, o rei man
dava apresentar em arremataçãoas serventias pú
blicas vagas. Então, por causa disto, arremata
va-se em praça pública o cartório vago. Quem

desse mais dinheiro ficava com o cartório. É isso
que estamos mantendo no Brasil, esse cartoria
Iismo atrasado, medieval, ultrapassado, que, du
rante o Império, serviu para Dom Pedro I inicial
mente, e depois para Dom Pedro ll,agraciar aque
les que apoiavam sua própria política, ou que
o agradavam pessoalmente. Acho que, pelo cará
ter retrógrado, anacrônico desta instituição, deve
remos partir para uma fase mais avançada até
do que a própria Emenda Constitucional na 7,
mas - veja V. Ex" - com uma série de cuidados,
para que a apropriação privada, assumida de boa
fé pelos cartorários atuais, não venha a ser prejudi
cada. Quer dizer, a minha proposta é no sentido
de o Govemo indenizaros serviços, e não comprar
os imóveis, ou seja, os imóveis podem perfeita
mente ficar com os cartorários. O Govemo conse
guirá os meios, tais como edificios, para instalar
os cartórios e, se o Govemo estadual tiverrecursos
suficientes, poderá também indenizar os imóveis.
Mas interessa mesmo é o Govemo ficar com os
livrosde registro, com os fichários, com o equipa
mento imediato de serviço, e assim sucessiva
mente. De maneira que há perfeita possibilidade
de se realizar esse tipo de reforma sem causar
nenhum dano ao erário, sem maiores problemas
de caixa. Do ponto de vista político e institucional,
acho da melhor conveniência a final institucio
nalização dos cartórios em repartições públicas.
É o esclarecimento que desejava prestar a V.EX'

O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Concedo
a palavra ao Constituinte Jairo Carneiro, como
último interpelante do nosso painel.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, ilustres Constituintes,
conferencistas e juristas aqui presentes, gostaria
de fazer alguns registros. Primeiramente, com t0
do respeito, devo dizerque entendo que as classes
dominantes são conservadoras. Asociedade pode
ser conservadora, mas o povo brasileiro não o
é. Existem aspirações que não puderam ainda
ser consolidadas, a fim de sintetizar a vontade
e a aspiração legítima do povo. O período de
exceção longo foium desses instrumentos. Pesou
na consciência dos cidadãos e impediu o exer
cício da liberdade. Então, se o povo não é reacio
nário, retrógrado, podemos ter classes dominan
tes progressistas. Se o poder é a expressão da
vontade popular, podemos ter um Poder Judiciá
rio,uma magistratura que venha a realizarajustiça
do povo, o anseio de todos. Para que haja, então,
a participação do povo na formulação, organi
zação e na administração da Justiça é preciso,
então, inovar o modelo que temos hoje, que aceita
todo tipo de injunções políticas. De pouco adian
tará que tenhamos no texto notável seber jurídico
e reputação ilibada. Há uma relatividade muito
grande para a realidade de hoje e para o modelo
atual. Então, quero voltar à tese da eletividade
na composição dos tríbunaís superiores, sem em
bargo de ainda não ter uma idéia conclusiva sobre
se devemos constituir uma corte constitucional
- e talvez até então me incline neste sentido
- que disponha de uma estrutura modema, dinâ-
mica, democrática a fim de realizar bem a justiça
que o povo exige. Então, dentro do modelo da
Constituição espanhola, com algumas adapta
ções, imagino que poderíamos ter um Supremo
Tribunal Federal com maior número de juízes,
de Ministros do que hoje, realizando a função es-



122 Sexta-feira 19 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Junhode1987

pecífica que caberia à corte constitucional, tendo
a constítuíçãd de turmas, ou de câmaras esta
finalidade específica dentro do Supremo e-com
a consolidação das decisões a nível do Pleno,
para fazer valer como lei nas decisões sobre a
inconstitucionalidade.

Acredito que é sábia a orientação da Consti
tuição espanhola, que exige sejam recrutados ju
ristas com o mínimo de experiência comprovada,
e que sejam recrutados dentre profissionais libe
rais do Direito ou entre magistrados de carreira,
independente da instância, porque há magistra
dos que politicamente, hoje, não alcançaram o
Tribunal Superior, mas que podem estar pontifi
cando, com maior propriedade, mais ajuizada
mente, com talento, do que outros que lá estão.
Inegavelmente temos exemplos de ministro de
tribunal especializado que perdeu a eleição no
seu Estado, e recebeu, como prêmio, a nomeação
como Ministrodo Tribunal Superior. Então, o mal
é da estrutura, do modelo. Acredito mesmo que
poderemos ter aeletividade,no sentido geral dos
tribunais superiores, dos tribunais regionais ou
estaduais, com a vitaliciedade no cargo de juiz
de carreira. Mas, como mencionou o Constituinte
José Costa, no momento em que houvesse elei
ção para um tribunal regional, estadual, ou federal
ou superior, haveria um prazo de mandato, permi
tida a recondução ou renovação, também pelo
mesmo processo. Imagino que, assim, transfor
mariamos o poder, hoje nas mãos de poucos,
naquele que emana efetivamente do povo. No
exemplo espanhol, a Câmara elege e propõe uma
parte, o Senado e outros órgãos constitucionais
também propõem outra. Aqui, poderemos ter a
OAB e o Govemo propondo uma parte, respecti
vamente, mas passando pelo crivo do Legislativo.
Quanto à parte proposta pela Câmara e Senado,
os pré-requisitos deveriam constar dos disposi
tivos constitucionais, exigência fundamental para
que um jurista, com experiência comprovada,
com mais de quinze anos de exercício da profis
são, possa alcançar posições nesses tribunais,po
dendo ser juiz de carreira, de primeira instância,
singular, ou juiz de tribunal regional ou estadual.

Gostaria de ouviros ilustres conferencistas ma
nifestação sobre esse tema muito singelo, talvez
simplista, que estamos fazendo. Mas, o que nos
oprime é a ansiedade e a angústia de que a Justiça
para o povo seja diferente. Muitoobrigado.

O SR. PRESlDENTE(José Costa) - Conside
rando que o ConstituinteJairo Carneiro é o último
dos Constituintes a interpelar os eminentes expo
sitores, passo a palavra ao Prof. Lamartine e, de
pois, aos eminentes Profs. Roberto de Oliveira
Santos e LuizPinto Ferreira, não apenas para res
ponderem ao ConstituinteJairo Cameiro, mas pa
ra aduzir as suas considerações finais, daí por
que amplio o tempo para cinco minutos.

O SR. LAMARTlNE CORREA DE OLIVEIRA
Sr. Presidente, meus amigos, quanto às observa
ções do Constituinte Jairo Carneiro, quero dizer
que em relação ao Supremo Tribunal de Justiça,
que na minha proposta absorveria o atual Supre
mo Tribunal Federal, previ exatamente que a Or
dem dos Advogados e os membros do Tribunal.
Que o Conselho Superior do MinistérioPúblico,
com relação a um oitavo dos membros do Tribu
nal, tivessem influência direta na escolha desse
tribunal. Os demais seriam escolhidos dentre juí
zes do Tribunal Federal de Recursos ou de tribu-

nais estaduais, mediante a formulação de listas
de nomes submetidos ao Sr. Presidente da Repú
blica. Quer dizer, separei nitidamente, deixando
a escolha dentre listas triplicesdo SupremoTribu
nal de Justiça ao Presidente da República e atri
buindo ao Legislativoa função de eleger os mem
bros do Tribunal Constitucional,mantendo a idéia
de que o Supremo Tribunal de Justiça seria um
órgão da justiça ordinária. Mas, confesso - e
como membro da Ordem dos Advogados posso
dizer isso - que essas questões de critério de
escolha, observados certos princípios gerais, não
são questões fechadas para a OAB.A proposta
do RioGrande do Sul, como os eminentes Consti
tuintes poderão ver, é um pouco diferente. Retira
ela qualquer interferência do Presidente da Repú
blica na escolha dos membros para o Supremo
Tribunal de Justiça e cria uma interferência do
Supremo Tribunal de Justiça no que diz respeito
ao Tribunal Constitucinal, pelo menos quanto à
parte dos seus membros. Encerrando minha par
ticipação neste painel, gostaria de agradecer à
Assembléia Nacional Constituinte a honra de me
convidar para participar de tão importante debate.
Acrescento, ainda, que tenho a satisfação de ade
rir às posições do meu querido amigo, Prof. Ro
berto de OliveiraSantos, no que diz respeito ao
problema dos cartórios. Com relação ainda ao
Prof. Roberto de Oliveira Santos, levarei para a
OAB uma idéia que me parece interessante, qual
seja, a de incluir o TST - Tribunal Superior do
Trabalho - entre os tribunais dos quais seriam
recrutados magistrados para a composição do
Tribunal Federal vitalício, que seria o Supremo
Tribunal de Justiça. Pessoalmente, confesso que
não tenho nenhum preconceito contra a Justiça
do Trabalho. Pelo contrário, como advogado cível,
tenho o péssimo hábito de não estar acostumado
a pensar nela. A Justiça do Trabalho tem em
vários assuntos, demonstrado um espírito muito
mais aberto do que a Justiça Ordinária, com a
qual nós, advogados, estamos acostumados a tra
balhar.

Gostaria de acrescentar ainda duas observa
ções. Uma diz respeito à sede dos tribunais fede
rais. Embora não tenha uma posição fechada so
bre a matéria, aos Srs. constituintes, pedir como
eleitorbrasileiro,que pensassem na hipótese inte
ressante da experiência alemã. Na Alemanha, a
sede dos tribunais federais não é em Bonn, Capital
Federal, mas na cidade de Karlsruhe, situada, por
sinal, em outro Estado da Federação. Enquanto
Bonn fica na Renância, Karlsruhe fica em Baden
würtenbergen, quer dizer, em outro Estado da
Federação. Não sei até que ponto seria interes
sante que os tribunais federais funcionassem fora
da CapitalFederal, a fim de mantê-los, até geogra
ficamente, mais distantes da influência direta dos
Poderes maiores da República.Alimentoesta idéia
há muito tempo talvezpor timidez,não a coloquei
nesta proposta apresentada à Ordem dos Advoga
dos. Peço, contudo, aos Srs. Constituintes que
pensem sobre o assunto. Gostaria de justificar,
de maneira adicional, por que essa preocupação
de o Tribunal Constituicional ser escolhido pelo
poder político da Nação, que é, sem dúvida, o
Poder Legislativo. Apreocupação está numa linha
de idéia de fortalecimento dos partidos politicos.
Não teremos democracia no Brasil enquanto não
tivefmos uma democracia de partidos políticos.
Somente dois partidos políticos, o Partido dos

Trabalhadores e o Partido Comunista, apresen
taram um projeto de Constituição pronto. Foi uma
pena. O ideal teria sido que todos os partidos
políticos apresentassem um projeto próprio de
Constituição. A democracia representativa é a de
partidos. É esse também o motivo por que não
sou um grande entusiasta das emendas na linha
de referendum e de plebiscito. Confesso que
tenho um grande medo de que a direita, muito
sábia na utilizaçãodos referendum e dos plebis
citos, utilize-oscomo instrumentos de conservan
tismo. Como homem comprometido com a idéia
de mudança social, confesso que tenho grande
receio de referendo e de plebiscito. VidePinochet
Acho que o referendo e o plebiscito são armas
terríveis nas mãos da direita. E uma democracia
funciona bem na medida em que os partidos polí
ticos souberem assumir a responsabilidade polí
tica de opção por determinadas teses. Desejo que
os Srs. Constituintes criem para o Brasil as bases
de uma Constituição que avance no sentido da
democracia social e representativa de partidos po
líticos, e que estes assumam o patrocínio e a
responsabilidade de teses de natureza constitu
cional.

Assim, o Conselho Federal da OAB, do qual
tenho a honra de ser membro, manifesta a con
fiança de que os Srs. Constituintes saberão de
sempenhar a tarefa altamente nobilitante e de
grande responsabilidade histórica que a Nação
e o povo brasileirolhes confiaram. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Com a
palavra o eminente Prof. Pinto Ferreira.

O SR. PINTO FERREIRA - Quero agradecer
inicialmente a gentileza do convite que me foi
formulado por esta nobre Comissão, a fim de
debater problemas sobre o Poder Judiciário e,
especificamente, sobre a Corte Constitucional.
Estou certo de que a Assembléia Nacional Consti
tuinte fará um bom trabalho, tanto ansiado pela
Nação, a fim de que esta não continue a viver
num clima de desespero e de pessimismo. Sobre
tudo neste momento em que não se sabe bem
os rumos que a Nação vai tomar quanto à sua
forma de governo e à sistemática constitucional.
Com respeito à última interveniência do nobre
Deputado, que propôs uma variante da Corte
Constitucional, creio que, se admitida, certamente
será balanceada e pesada sua composição, a fim
de que se evite ora a prevalência do Poder Execu
tivo, como ocorre hoje em dia com respeito ao
Supremo Tribunal Federal, ora a do Poder Legis
lativo. E, assim, com relação à proposta de V.
S', que achei razoável,apenas colocaria a objeção
de que todas as nomeações não passassem antes
somente pelo Poder Legislativo, o que seria colo
car uma barreira para que outros organismos ou
os próprios magistrados pudessem também ofe
recer sugestões para a escolha de uma Corte su
prema. O próprio modelo há pouco mencionado
da Corte Constitucional espanhola admite tam
bém que a nomeação seja feita pelo Rei, que
não dispõe de poder político, a não ser um poder
neutro ou moderador, ou também pelos Conse
lhos de Magistrados, de sorte a quebrar essa hege
monia do Poder Legislativo. Tenho um certo re
ceio tanto quanto à onipotência do Poder Execu
tivocomo quanto à do Poder Legislativo. Sabe-se
que um dos mais graves defeitos do nosso siste
ma de govemo é a centralização exaustiva do
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poder nas mãos do Poder Executivo. E diria que
isso gera uma espécie de paradoxo, por ser um
poder que cada dia pode menos, com menor
repercussão perante a opinião pública ao não
conclamar toda a Nação para sua emancipação
econômica e social. A onipotência do Legislativo,
se fosse, de antemão, aprovar os Ministros ou
membros da Corte Constitucional, também iria
diminuir o poder de outras instituições. Lembro
me bem que um dos motivos pelos quais falhou
a Terceira República da França, que teve cerca
de cento e dez ministérios em setenta anos, à
razão de um ministério para cada sete meses,
foia onipotência parlamentar. O modo de eleição
dos partidos políticos e a fragmentação do eleito
rado deu rnarqem a que, de sete em sete meses,
houvesse um ministério, até o ministério suicida
de Daladier,que, na prática, não soube realmente
corresponder aos anseios da nação francesa. En
tão, acho preferíveluma sistemática mais eclética.
O poder de nomeação seria do Presidente da
República,ou do Primeiro-Ministro, porém tal po
der deveria ser fiscalizado mediante aprovação
prévia do Senado, ou de outros órgãos. Também
a indicação de membros da Corte deveria ser
feita por diversos órgãos, como a Câmara dos
Deputados, o Senado Federal, o Supremo Tribu
nal Federal, de sorte que houvesse um maior equi
líbrio na formação da Corte Constitucional. Pes
soalmente, embora não seja contrário à eletivi
dade dos juízes, não creio que seja oportuno fazê
la no País,Ainda há pouco diziaque a eletividade
direta dos juízes ocorre em algumas constituições
que, de fato,têm outra rota doutrinária. Não quero
dizerque sejam melhores ou piores.Assim,a eleti
vídade dos juízes é adotada nas atuais Consti
tuiÇÕE:S da União Soviética, de 1977, da China
marxista, de 1982, e de Cuba. Porém, repito, não
creio que essa eletividade direta dos juízes seja
oportuna. Mesmo nos Estados Unidos há eleição
dos juízes, mas só no plano estadual. Contudo,
foi de tal sorte criticada que diziam a Justiça ter
se transformado numa loja,justice shop, porque,
para se candidatarem, seguiam muito a opinião
do eleitorado, e então se achava que não devia
haver, para a independência do Poder Judiciário,
essa submissão constante ao processo eletivodi
reto dos juizes.Assim sendo, no Brasil,neste mo
mento, não é oportuna a sistemática de uma elei
ção direta dos juízes. Nada impede, porém, que
o Poder Legislativo tenha uma influência maior
na composição do Supremo Tribunal Federal ou
também da Suprema Corte Constitucional. Isto
porque até então se verifica que os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo Presi
dente da República, o são muitas vezes por moti
vos políticos, para atender aos interesses dos
grandes Estados da Federação, razão pela qual
muitas figuras eminentes, como Pontes de Miran
da, nunca foram convidadas para o Supremo Tri
bunal Federal, muito embora já tenham exercido
a função de juíz, como ele exerceu no Rio de
Janeiro anos atrás. Assim sendo, na composição
de uma Corte Constitucional deve haver interve
niência recíproca do Congresso, e dos Tribunais,
sempre escolhendo, entre esses membros, alguns
magistrados juristas. A Constituição da Áustria e
de outros países determina que essa escolha seja
feita entre professores de Universidade de Direito
ou de CiênciaPolítica.Esta seria uma composição
mais elástica, mais flexível e menos rígida. No

meu entendimento, um dos grandes obstáculos
para o Brasil atender aos anseios democráticos
é um Poder Executivo muito forte. Inclusive no
Império brasileiro instalou-se um arremedo de
Parlamentarismo. Porém, os Ministros que diri
giam o governo, como o Saraiva, o Sinimbu, di
ziam que, no fundo, o que dominava a ditadura
do Imperador. Tanto assim que Joaquim Nabuco,
naquele seu famoso livro,uma das obras-primas
da história política brasileira, intitulado "O Esta
dista do Império", dizia, num trecho expressivo:
"Antes de tudo, a vontade é do Imperador". Os
partidos politicos da época, de cunho conserva
dor, pouca influênciatinham por causa do centra
lismo do poder moderador, que, afmal, era o po
der que se impunha perante a Assembléia e os
partidos políticos. Como disse há pouco um dos
nobres expositores, o Brasiltem de fortalecer seus
partidos políticos. Mas há vários tipos de partido
político: 05 partidos ideológicos, os de clientela,
a "Economia e Sociedade", distingue os partidos
de clientela dos ideológicos. E se não for através
dos partidos políticos que a opinião pública brasi
leira possa manifestar seus pontos de vista, será
difícil termos uma estrutura politica baseada tão
somente em partidos políticos, embora indispen
sáveis. É também importante que o povo tenha
mais participação. Por isso eu não sou contrário
- e peço vênia para discordar - a que, em certas
ocasiões, seja possível o plebiscito ou o referen
dum. A hostilidade do brasileiro contra estes me
canismos decorre de que a nossa experiência
com eles rememora aos regimes ditatoriais. Por
exemplo, na Alemanha se faziaum plebiscito, co
mo o povo nos campos de concentração. De que
adiantava? Na França de Napoleão I e 1\ realiza
va-se um plebiscito que estava desmoralizado,
porque, de antemão, já se sabia o resultado, era
pré-fabricado, devido ao cesarismo e ao bonapar
tismo exagerado. E o Poder Executivo era contra.
Tenho uma sugestão aos nobres membros desta
Comissão: um plebiscito ou referendum realiza
dos num país democratizado não seriam perigo
sos como os da época do cesarismo ou do bona
partismo exagerado. Assim, não sou contrário ao
plebiscito, mesmo que a atual Constituição seja
referendada pelo povo. Pergunto: não é o povo
a sede do poder Constituinte? O poder Consti
tuinte não é o povo? Não foi o povo que elegeu
a Assembléia Nacional Constituinte? Então, deve
haver um retomo ao povo, como órgão supremo
da soberania nacional, a fim de que ele não seja
um legítimo intérprete sobre se a Constituição
é ou não favorávelaos seus anseios. Estou certo
de que a Assembléia Nacional Constituinte elabo
rará uma bela Constituição para o Brasil, sendo
indispensável, também, que ela seja legitimada
e aprovada, por fim,pela soberania do povo, reve
lada num plebiscito.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Sr. Roberto de OliveiraSantos.

O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, meus senhores,
em relação à pergunta do Constituinte Jairo Car
neiro diria que, se tivesse obrigatoriamente de
apoiar o sistema de Tribunal Constitucional e, por
tanto, seguir hemogeneamente nesta linha, em
vez de seguir a outra que tentei sugerir à conside
ração da Constituinte, preferiria, à solução da
Constituição espanhola, o projeto da Ordem dos

Advogados do Brasil. Explico por que. Embora
discordando das sábias lições do Prof.Pedro Fer
reira, na proposta da Ordem dos Advogados do
Brasil, do Prof. Lamartine Oliveira, teríamos doze
ministros eleitos pela Assembléia Nacional Cons
tituinte. Se o regime vai ser eletivo, então tem
de ser homogeneamente eletivo. Quer dizer, o
Poder que vai eleger é a Assembléia Nacional
Constituinte, ao invés de se misturar o sistema
de indicações. E esse apoio apenas se restringiria
ao que conceme aos nove bacharéis. O Prof. La
martine Oliveirahá de convir que parte dos ban
charéis, livremente eleitos pelo Parlamento, deve
ria ser de membros de tribunais.

O SR.JOSÉ LAMARTlNE CORREA DE OLIVEI
RA-Ostrês?

O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
Não só os três. Além dos três...

O SR.JOSÉ LAMARTlNE CORREA DEOLIVEI
RA- Então não merece...

O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
Mas V. S· disse que iria prestar mais atenção...

O SR.JOSÉ LAMARTlNE CORREA DEOUVE!
RA- Mas para o Supremo Tribunal de Justiça,
não para o Corte Constitucional.

O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
Ah, bom! Estava entendendo que fosse para a
Corte Cosntitucional.

O SR.JOSÉ LAMARTlNE CORREA DE OUVE!
RA- Não. A minha intervenção quanto à Justiça
do Trabalho foi só em relação ao Superior Tribu
nal de Justiça.

O SR. ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
Aquifica um apelo a V.S'no sentido de considerar
também a possibilidade de, dentre os nove bacha
réis, uma parte ficar reservada para as justiças
especializadas, no plural. Além da Justiça do Tra
balho, há aquela que poderá ser criada pela Cons
tituinte, que é a Justiça Agrária. Ademais, fico
feliz por essa parcial concordância do eminente
Prof. Lamartine Oliveira, mas insistiria na idéia
do sonho e realidade, de utopia e pés no chão.
O próprio Constituinte Jairo Carneiro acentuou
o problema da dinâmica das classes sociais. Não
podemos ignorar esse fato social. A dinâmica das
classes não é uma doutrina, um ensinamento aca
dêmico, o resultado de uma corrente filosófica,
um veneno ideológico que se infunde no cérebro
de alunos, mas um fato social que todos nós,
a cada.momento, percebemos. Aqui na Consti
tuinte vemos os vários lobbies que se organizam,
uns com interesses diferentes dos outros. Esta
competição de interesses é necessária para a de
mocracia e importante. Ai da sociedade unitária,
ai das sociedades uniformes que se orientem por
uma vontade única, por um modelo que padro
nize inteiramente os sentimentos, as aspirações,
os ideais.As sociedadés devem ser, até certo pon
to, conflitivas. Deve haver grupos que de alguma
maneira se oponham, porque é dessa oposição
e dessa dinâmica que surge a riqueza das idéias,
dos ideais humanos e o aperfeiçoamento da de
mocracia. Lembro a importância de se refletirso
bre o momento nacional, e se já seria a hora
de se criar um tribunal constitucional, anda não
ao gosto popular. Por outro lado, como última
lembrança, gostaria de explorar um tema que,
até o momento, não por não se ter importância,
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mas, talvez, em face dos outros que discutimos
esta manhã, não o trouxe à hora: o empreguismo
nos Tribunais Constitucionais Estaduais. Quer di
zer, se criarmos um modelo federal do Tribunal
Constitucional, este modelo vaise repetir a propó
sito das Constituições políticas dos Estados. En
tão, cada Estadovai criar suas Assembléias Legis
lativas, não eleger em campanhas e mais campa
nhas politicas intermináveis, os membros desses
Tribunais: os assessores de juízes terão de ser
nomeados, os veículos terão de ser identificados
etc. Tudo isso terá de ser montado a toque-de
caixa, neste País, em poucos anos, se sair a idéia
do Tribunal Constitucional, na forma como vem
sendo imaginado. Deixo mais este argumento à
uintes e dos demais membros desta Mesa, cuja
companhia tanto me honra e agrada.

Termino, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, re
novando meus agradecimentos, pelo convite que
me foi dirigido. Quisera que esta contribuição ti
vesse sido um pouco mais fecunda num ambiente
de tamanha repercussão e importância para o
futuro do País, como este aqui. Mas acredito que
a presença de outros professores, as argüições
e argumentos desenvoMdos pelos Srs. Cosnti
tuintes, além de suprirem qualquer falha, haverão
de justificar os trabalhos desta sessão como uma
das mais produtivas e mais interessantes realiza
das pela Comissão da Constituinte nesta Casa
do Congresso Nacional. Muitoobrigado, Sr. Presi
dente.

O SR.PRESIDENTE(José Costa) - Profs.José
Lamartini Correa de Oliveira, Pinto Ferreira e Ro
berto Araújo de OliveiraSantos, o Presidente desta
Subcomissão, em verdade, é um modesto advo
gado de provincia, mas afeito à advocacia crimi
nal, quase que um advogado aposentado, muito
mais politico do que advogado. Recordo-me de
que mal saído do Colégio Pedro n, internato onde
estudei no Rio de Janeiro, ao ingressar na Facul
dade Nacional de Direito, encontrei-me com um
modesto servidor daquela casa, que havia optado
por morar em Brasilia. Seu deslumbramento era
extraordinário e ele me dizia que se impressionou
ao encontrar num supermercado um ministro do
Supremo Tribunal Federal, um General-de-Exér
cito, um deputado e um senador, pois nunca vira
essa gente de perto, no Rio de Janeiro. E essa
era a grande virtude da nova Corte, que se insta
lava aqui em Brasília. Mas receio que daquela
época a esta data muita coisa tenha mudado,
inclusive em Brasília. E tenho dito que Brasília
é um pouco do Planeta Mongo, um pouco de
ficção, distante da realidade do resto do País. Fui
aqui Deputado de 1974 a 1982, num dos períodos
mais duros da fase de exceção. Muitas vezes saía
desta Casa, para o meu Estado, com a cabeça
fervilhando de boatos. Constatara, então, que Bra
sília realmente era cada vez mais a "llha da Fanta
sia", onde o povo trabalhava muito distante do
resto do País, num mundo de ficção, que era
o mundo em Brasília. Naquela época só havia
um superpoder, o Executivo. A grande preocu
pação desta Subcomissão é a mesma do povo
brasileiro, ou seja, fazê-lo mais próximo da justiça.
Acreditamos na justiça mais eficiente, mais mo
dema, mais barata, maís democratizada, enfim.
Quando me recordo das colocações aqui feitas
de forma magistral pelos eminentes professores
a respeito da Corte Constitucional, do Supremo
Tribunal Federal, às vezes até da defesa intransi-

gente do Suprerno Tribunal Federal, penso que
alguns acharam que o Supremo Tribunal Federal
foi a Corte que mais deu ao Brasil, enquanto o
que mais faltaram ao Brasil, sobretudo nos mo
mentos de crise institucional. Alguma coisa pre
cisa ser mudada e tenho certeza de que vamos
tentar fazê-lo, nós, Constituintes, com a ajuda da
elite pensante - e aqui está um pouco dela 
mas, sobretudo, com a imensa sabedoria do povo
brasileiro que tem ficado ligado, permanentemen
te, nos trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Esta Comissão já recebeu cerca de duas
mil sugestões do povo, que estão numa base de
dados o Prodasen, e tem recebido também a con
tribuição extraordinária de juristas eminentes. Te
nho a impressão de que nos desincumbiremos
do nosso papel, da nossa tarefa, e de que alguma
coisa deve mudar. Quando falamos aqui, hoje,
em encontro constitucional, o Supremo Tribunal
Federal ao passant sobre a argüição de relevân
cia, que é reconhecida em sessóes secretas e
sem fundamentação, tenho cada vez mais a con
vicção plena de que alguma coisa precisa mudar
na estrutura da justiça, a partir da Corte Suprema,
do nosso colendo Supremo Tribunal Federal.

Agradeço ao Prof.Lamartini, meu velho compa
nheiro no Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados do Brasil, ao eminente Prof. Pinto Ferreira,
pela aula magistral que nos deu na manhã de
hoje, ao Prof. Roberto Santos, que atende convite
desta Subcomissão, deixando à margem seu tra
balho de juiz, por acreditar na contribuição que
poderia dar - e realmente deu - a esta Subco
missão, e certamente por considerar que a tarefa
maior no momento é ajudar a Assembléia Nacio
nal Constituinte a se desincumbir do seu papel,
elaborando uma Constituição calcada na reali
dade brasileira, que sirva a este País, às gerações
futuras e que traduza o pacto social ansiado por
todos nós. Grato a todos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
parta às 15:30hcom a participação dos eminentes
Profs. Roberto Oliveira Santos e José Joaquim
Calmon Passos, com o painel "Sistema de Ingres
so e Promoções na Magistratura do MinistérioPÚ
blico".

Estã encerrada a reunião.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

E SISTEMADE GOVERNO

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

E DO MINISTÉRIO páBu,cO

5' Reunião ExtraorcHnãria,
realizada em 27 de abril de 1987.

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às quinze horas e
trinta minutos, na sala da Comissão de Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo, Anexo
11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
missão do Poder Judiciário e no Ministério Públi
co, presentes os senhores constituintes:José Cos
ta, Presidente, Jairo Cameiro, Vice-Presidente, Plí
nio Arruda Sampaio, Relator, Leite Chaves, Rona
ro Correa, MichelTemer, Raul Ferraz, IvoMainardi,
Adhemar de Barros Filho, Adolfo Oliveira, Paes
Landim, Agripino Lima e Messias Gois. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, passando à leitura da Ata da

reunião anterior, que foi aprovada sem restrições.
Ordem do Dia: o Senhor Presidente apresentou
os professores José Joaquim Calmon Passos e
Roberto de Oliveira Santos que vieram exporso
bre o "Sistema de Ingresso e Promoções na Ma
gistratura e no Ministério Público". Antes de dar
a palavra aos conferencistas, passou a presidência
ao Deputado Jairo Carneiro, Vice-Presidente. Fa
lou primeiramente, o Senhor Professor José J0a
quim Calmon Passos e, logo após, o Professor
roberto de Oliveira Santos. As dezesssete horas
e quarenta minutos iniciaram-se as interpelações.
O Relator, Deputado Plinio Arruda Sampaio, ar
güiu os senhores conferencistas, por dez minutos,
de acordo com o regimento intemo da Subco
missão. Logo após, falaram os constituintes Leite
Chaves e Raul Ferraz. Às dezenove horas e trinta
minutos, o Senhor Relator, ponderando que: a)
O Plenário se encontrava reunido desde às nove
horas e trinta minutos da manhã, sendo visível
o cansaço dos participantes; b) ainda estavam
inscritos para interpelação oito constituintes, o
que regimentalmente corresponderia à noventa
e seis minutos ou seja uma hora e trinta minutos;
c) que, a Subcomissão se acha convocada para
urna próxima reunião às vinte horas; sugeriu que
a reunião fosse suspensa por uma hora reinician
do-se, assim, às vinte e trinta horas, quando os
demais interpelantes inscritos ouviriam os senho
res conferencistas e, imediatamente após, se daria
início a outra reunião. Aprovada a proposta, a
reunião foi suspensa por duas horas. Asvinte ho
ras e trinta minutos, reínícíou-se a reunião. Inter
pelaram os senhores conferencistas os senhores
constituintes: Ivo Mainardi, Michel Temer, Jorge
Hage, Adhemar de Barros Filho e Nilso Sguarezi.
O Senhor Presidente agradeceu a presença dos
senhores conferencistas e congratulou-se com o
brilhantismo da exposição. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a presente, às vinte e e duas horas e quinze
minutos, convocando os senhores constituintes
para a próxima reunião a realizar-se dentro de
cinco minutos, ou seja, às vihte e duas horas

e vinte minutos, quando serão ouvidos, em au
diência pública, os senhores professores Fábio
Comparato, Raul Machado Horta e Antonio Pes
soa Cardoso, que falarão sobre "Unicidade ou
dualidade da Justiça". As notas gravadas depois
de transcritas, farão parte deste registros, publi
cando-se a sua íntegra no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu Tasmâ
nia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a pre
sente Ataque, após lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, Constituinte Jairo Car
neiro.

o SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão do Poder Judiciário
e do MinistérioPúblico.

Temos, na parte da tarde, o painel "Sistemas
de Ingresso e Promoções na Magistratura e no
Ministério Público", tema a ser abordado pelos
eminentes Profs. José Joaquim Calmon Passos,
da Bahia, e Roberto de Oliveira Santos, do Pará.

Convido ambos a fazerem parte da Mesa. (Pau
sa.)

Tem a palavra o eminente Prof. José Joaquim
Calmon Passos, que disporá de trinta e cinco mi
nutos para o seu pronunciamento. Em seguida,
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ouviremos, por igual tempo, o Prof. Roberto de
Oliveira &mtos.

O SR. JOSf~ JOAQUIMCAI..MON PASSOS 
Exm9Sr. COIl5lituinteJosé Costa, Presidente desta
Subcc:ll11issão; Exm9 Sr. Constituinte PlínioArruda
Sampaio. Re~rtor; Sr. Prof. Roberto de Oliveira
Santos; Srs. O:mstituintes. meus senhores, é qua
se que obrigllçáo, por força de civilidade, agra
decer a honRl de ter sido convidado. Mas essa
honrai é ainda muito maior. como eu disse pelo
telefone ao Constituinte José Costa, porque vou
falar li representantes do povo brasileiro. Nunca
tive um auditério tão grande, porque por trás de
cada um dos representantes do povo está todo
um segmente; da sociedade. que ele, legitima
mente, representa, Por isso. pareceu-me que em
bora eu tivesse sido convidado para faIar sobre
sistemas de recrutemento e promoção no Poder
Judiciário não, poderia abordar este "como" da
organização de)PoderJudiciário, sem um mínimo
de referência SIO"por que" reformar o Poder Judi
ciário e "para que" reformá-lo. Acredito que ne
nhum de nós tem autoridade para decidir sobre
o "como". se antes já não defmimos, muito bem.
o "porquê" e o "para quê".

Costurno SE!r visto como aquele que hostiliza
o Poder Judiciário, quando, na verdade, sou um
pessoa que tem por ele quase uma idolatria, tão
grande - por considerá-lo o Poder fundamental
para (JUalquersistema democrático, porque a ele
se confia a efc!tividade da ordem jurídica - que
não aceito que ele não corresponda às necessi
dades. sociais. para as quais é instituído. De sorte
que. se alguma coisa, nas minhas palavras, pare
cer um tanto rude, é a rudeza de quem se sente
frustrado em um grande amor.

Começo cJj;~endo: por que reformar o Poder
Judiciário? Acl'editoque não há um só brasDeiro,
o mais desinf()rmado dos brasDeiros, que esteja
satisfeito com a Justiça que temos. Qma Justiça
que falhcu sob todos os pontos de vista. Ela falhou
política. social e tecnicamente. A nossa Justiça
é lenta. cara, sem qualquer responsal>ilidade s0
cial e de tal modo distanciada da sociedade que
ouso até dizer que ela carece. nesse momento,
de Iegitimidade~.IsSl) não é culpa dos magistrados,
é conseqüência de um modo anacrônico e inacei
tável de organização dos serviços da Justiça, entre
nós. A institui!;ão não tem condições de. sendo
como é. responder ao que a sociedade dela recla
ma. Por mais digno que seja o juiz. por mais
trabalhador e responsável que ele seja, ele não
tem condiçóel~, corno individuo, dada a desfun
cionalidade da instituição. de dar a resposta, inclu
sive que suas qualidades intelectuais e morais
ensejllriam, SEi a instituição estivesse suficiente
menu! adequada aos reclames da sociedade bra
sileira.

Para não ser excessivo lerei umas palavras, que
coloquei no papel. Nem para dizer menos nem
para dizer mais. digo eu:

"Que a Justiça brasileira é cara, excessiva
mente morosa. deficiente e desaparelhada,
em termos não só de recursos materiais, mas
também, e acima de tudo, em termos de
recursos humanos. Mais de 2/3 dos brasi·
leíros nêo têm acesso a ela e vêem seus
c:onflitosllolucionaclos e seus interesses des
servidos, na área da atuação policial ou pelo
uso da fClrça, por parte dos que se sabem
protegidos pela imunidade que lhes estápre-

viamente assegurada. Ela está colocada, a
Justiça brasileira. acima e fora de todo e qual
quer controle, salvo o que. formalmente. é
previsto e deve ser exercido em Interna cor
pom, e se mostrou, na prática. útil apenas
para assegurar a impunidade dos maus jui
zes, sem dar nenhuma resposta positiva. aos
dedicados, dDigentes e probos. Ela é despre
parada. menos por deficiência dos que a inte
gram e mais por força de um sistema inade
quado de recrutamento e de organização,
que a toma pesada, monolítica, burocrática,
infectada por um enciclopecIismo requítíco,
que se traduz, sem superficialidade, particu
larmente nociva, porque dotada da autori
dade e da eficácia da coisa jwgada. Os erros
do Judiciário. os seus grandes erros de ciên
cia, tão condenáveis quanto os de consciên
cia. Embora moralmente menos reprováveis,
os erros de ciência do Judiciário se ocultam,
perigosamente. sob o manto da legalidade,
da justiça, da ordem e da segurança. Ela
falhou, ainda, por seu distanciamento da Na
ção. enquanto dimensão humana da convi
vência social. na medida em que se aproxi
mava de forma comprometedora e negativa
do poder político, no seu ramo executivo.
O juiz, em nosso Brasil. é alguém que, nem
mesmo para ter ingresso na carreira, neces
sita de legitimação popular. E muito menos
precisa da aprovação popular para ter acesso
aos tribunais, nos quais. antes, para ter aceso
51). se reclamam. na maior parte das vezes,
se identifique ele com a vontade pormca do
minante. Nada deve, portanto, ao cidadão
e tudo deve aos que empolgam o poder polí
tico, pelo que inelutavelmente. serve muito
mais às oligarquias que aos cidadãos. O Judi
ciário, deve-se ter a coragem de afirmá-lo,
tem sido, no Brasil, a força mantenedora da
minicidadania, que é imposta pelas elites aos
segmentos mais significativos do povo brasi
leiro."

Como as palavras são meio fortes. quis lê-las,
nem para, com receio, dizer menos e nem para,
por paixão. dizer mais.

Então, aceitar que a Justiça fique como está
é um desservíço, é uma omissão no dever patrió
tico de. em um momento histórico como este,
dar modemidade às nossas instituições.

E para que reformar o Poder Judiciário? Na
minha opinião isso também já foi dito, de certo
modo, hoje pela manhã, por alguns dos exposi
tores; vai depender de para que se vai reorganizar
o Estado no BrasD.Porquere organizar ou orga
nizar o Estado é uma tarefa que pode ter mais
de uma finalidade. Posso, perfeitamente, preten
der apenas dar uma formulação nova ao autorita
rismo militar burocrático desses últimos vinte e
poucos anos, ou seja, colocar uma fantasia nova
num meliante antigo. 56 muda a roupa. Se vamos
querer apenas formaJizar em termos novos o que
havia. deixe-se a Justiça como está, porque nunca
vi se organizar tão bem um Judiciário para servir
ao.arbítrio como se organizou o nosso.

Então, se vamos organizar o Estado para que
o arbítrio continue a ser possível. não convém
mudar nada, absoluternente nada. Por mais rica
que seja a imaginação do Constituinte não encon
trará coisa melhor. Se vamos organizar o Estado.
repetindo um modelo liberal, em que apenas se

quer a democratização do Estado em favor das
elites, mas sem que se avance até à democra
tização da sociedade em beneficio do povo. acho
também que não se deve perder muito tempo,
não. O modelo de 1946 é um primor. Apenas
para não parecer que estamos querendo ressus
citar aquela velha. faz-se uma operação plástica,
tiram-se algumas pelancas dessa anciã e ela ficará
em condições de enganar muita gente um tanto
fogosa.

Mas. se queremos reorganizar o Estado brasi
leiro em favor do povo brasileiro. sevamos romper
essa barreira de impotência de nunca se pensar
no brasileiro e só se pensar nas elites, estaremos
diante de um desafio: não deixar nada do que
existe da Justiça em pé, porque ela não tem voca
ção, organização nem condição de atuar numa
sociedade democratizada. Foi preparada para
atuar dentro de uma outra estrutura. Ora, como
acredito sinceramente - e ai de mim se não
acreditasse - que, por mais negativas que sejam
as circunstâncias, estamos diante de um momen
to histórico, em que teremos de modernizar este
País no mínimo que seja, já nem em favor do
povo brasileiro, mas em favor das próprias elites,
porque as elites vivem esse inelutável pressuposto
de não senãé poder mudar em consonância com
o tipo de abundância de que desfrutam. e com
esse sistema de concentração da riqueza que o
Brasil experimentou - e que o fez chegarà condi
ção de oitava economia do mundo - é um des
compasso muito grande que permaneçamos sen
do um dos últimos países em condições de vida.
Por menos que as elites queiram, têm de aproxi·
mar. um pouco mais, o povo do bem-estar. Então,
a Justiça tem de melhorar também. porque. quei
ramos ou não, o Estado que vamos institucio
nalizar para esse amanhã será um Estado com
vocação, mínima que seja, para realizar a demo
cratização da sociedade. ou seja, realizar aquilo
que se chama hoje de democracia participativa.
E o nosso Judiciário não está habDitado para ísso,
E por que não está? Tentàreí mostrar. com extre
ma brevidade, para que possa chegar ao tema
da minha exposição propriamente. porque não
posso chegar a ele sem que exemplifique há pou
co almocei no 1Ü"pavimento, mas não tinha ne
nhuma possibilidade de chegar ao 1Ü", para almo
çar, sem subir ao 9",por mais que a minha fome
pedisse que o 1Ü" fosse no térreo. porque eu já
estava, realmente, com uma fome muito acen
tuada. Mas, apesar do meu apetite. tive de fazer
o 1°, o 2°, o 3°, o 4°.... o 9", o 1Ü" Não podemos
chegar à solução de como institucionalizar o re
crutamento e a promoção dos juízes sem esses
pressupostos.

E vou colocar, agora, com muita brevidade.
para não sacrificar meutempo no que é específico
da minha palestra, por que o Judiciário não pode
ficar como está.

Em palavras muito rápidas: quando se demo
cratizou o Estado criaram-se vários centros de
poder, porque o pluralismo político era indispen
sável - e é - para a democratização do Estado.
üm desses poderes foi o Poder Judiciário. que
nasceu com uma feição política muito adequada
ao tipo de filosofia política e de doutrina econô
mica vigentes à época. ou seja, se se entende
que o Estado deve ser o menos intervencionista
possível. porque. os negócios humanos, principal
mente os econômicos, obedecem a leis, às céle-
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bres leis do mercado, que se se deixar que as
pessoas atuem segundo seus interesses, elas fa
rão o melhor possível, bastaria que os represen
tantes do povo legislassem e teríamos a sociedade
ordenada dentro daqueles padrões definidos pelo
poder politico. Mas, como o Direito é vulnerável
e as pessoas podem violentar a lei, teríamos um
terceiro poder, o Poder Judiciário, que se encarre
garia apenas, de forma neutra, imparcial, assép
tica, totalmente apolítica, de interpretar a lei e fazer
vigente a vontade do legislador. Assim, o juiz,que
era uma mera expressão da lei - já se disse
até que ele era a boca ou a lingua do legislador
- podia ter um mínimo de legitimação e um
mínimo de vínculos com a sociedade, porque era
um técnico. Entendia-se que o jurista era um ho
mem que, dominando a dogmática jurídica, sen
do um bom exegeta e conhecendo muito bem
as regras da hermenêutica, diante do texto legisla
tivo iria extrair dali a vontade social, expressa na
lei,e tomá-la efetiva.Portanto, era um mero catalí
sador no fenômeno, sem que se envolvesse nas
transformações que o fenômeno comportava. Daí
o juiz, aquela figura tradicional- como um gran
de juiz da minha terra, um dos homens mais dig
nos que já conheci, que tinha medo até de dar
boa tarde ao vizinho,para que não ficassem conta
minados o seu distanciamento e a sua imparcia
lidade - era aquele homem sem paixões, sem
preconceitos, sem fígado e sem estômago, que
podia viver a neutralidade absoluta, colocando-se
diante do texto legal para retirar apenas a vontade
do legislador. O juiz não era um criador do Direito,
era um mero aplicador do Direito. Portanto, a
sua legitimidade e as suas vinculações com a
sociedade, por que exigi-Ias se ele agia como
agem, hoje, os nossos computadores? Uma mera
máquina, com a diferença apenas de que era uma
máquina que se casava e fazia proliferar criaturas
humanas! Ninguém mais, hoje, acredita nisso. É
uma balela, uma pilhéria. Dizer que o juiz só deve
contas à sua consciência e à lei, porque ele é
nas aquele que retira do texto legal a vontade
social, é mentira. Ninguém mais acredita nisso;
ninguém mais ensina isso; ninguém mais admite
isso, porque se enténdeu que interpretar a lei é
também uma tarefa criadora do Direito. E, como
disse um grande jurista italiano, Mauro Capeletti,
a única diferença entre o legislador e o juiz é
o grau da criação jurídica, e não que um seja
criador do Direito e o outro não o seja. Quando
se entendeu que a pureza do Direito era uma
enorme mistificiação, porque o Direito é, simples
mente, um instrumento de formalizar um modelo
econômico, que uma vontade política dominante
impõe; quando se entendeu que a carreira do
juiz,o seu recrutamento, o inseria necessariamen
te no poder político; quando a prática nos revelou
que toda essa estruturação do Poder Judiciário
só fazia com que o juiz, quanto mais vivesse a
sua magistratura e quanto mais ascendesse nela,
mais se distanciava do povo e mais se aproximava
do poder; quando tudo isso foi posto a nu, viu-se,
de logo e de pronto, que aquela estrutura tradi
cional do Poder Judiciário não tinha razão de ser.
O juiz é um homem público, exerce uma função
pública. É um órgão da estrutura do poder político
e reclama, como todo detentor de poder político,
legitimação e controle da sua atuação política pela
sociedade. De sorte que aquela figura neutra, san
ta, canonizada do magistrado é a maior das rnen-

tiras. O que é mais grave ainda: com a passagem
do Estado liberal para o Estado social, o Estado
teve de legislar e intervirnos setores mais diversifi
cados da sociedade, que reclamam conhecimen
tos especializados, e nós conservamos aquela
mesma figura do juiz tradicional, integrando uma
corporação fechada, unitária, com uma formação
exclusivamente dogmático-jurídica. Vale dizer,
deixamos o juiz totalmente desaparelhado para
responder às necessidades do mundo de hoje
e da sociedade em que vivemos.

Costumo dIzer que uma das coisas que mais
me causam pena é ver essa ciranda dos magis
trados da minha terra. Hoje é o magistrado empur
rado para uma Vara de Família, para entender
de Direito de Família, que é pouco complexo em
si, mas exige o entendimento principalmente dos
aspectos sociais, econômicos, éticos e culturais
dos grupos familiares. Daí a poucos anos, ele
é levado para uma Vara Criminal, para entender
da criminalidade; depois, vai para uma Vara de
Fazenda Pública, para entender de Direito Admí-'
nistrativo,e termina, graças a Deus, passando por
todas sem entender de nenhuma. Ou somos levia
nos e achamos que uma pessoa pode adquirir
a formação que aquele tipo de realidade social
reclama para que seja bem direcionada e com
preendida, ou achamos que o simples fato de
se fazer guindar um rapaz, que mal saiu da facul
dade, levá-lo a fazer um concurso, suspeitíssimo,
por sinal, em muitos lugares - sei de concursos
para magistrado que nem deviam ser chamados
de concurso, mas de "impulso", porque são mo
dos de pôr para dentro, nem que seja, com licença
da má palavra, no pau - e esse rapaz, de uma
hora para outra, toma-se um enciclopédico: en
tende do problema fmanceiro, do problema eco
nômico, do problema político, da conjuntura, da
família, entende de tudol Entende tanto que, mui
tas vezes, não consegue nem decidir os processos
que lhe são confiados, por medo e incapacidade
de decidir, muito menos do que por preguiça.
E esta a pilhéria que estamos fazendo, há muitos
anos, com o Poder Judiciário, no Brasil.

Ofereci uma sugestão para a reforma do Poder
Judiciário ao Instituto dos Advogados da Bahia,
e mereci a honra, uma honra muito particular,
de vê-Iaencampada pelo meu conterrâneo, Depu
tado Jorge Hage, Parlamentar que muito honra
a minha terra e cuja amizade me honra muito
mais. Hoje, ela já foi encaminhada à Comissão,
através desse grande Parlamentar. Gostaria, nesta
oportunidade, de expor as três linhas-mestras des
sa sugestão e nada mais. Quanto ao mais, poder
se-ia tocar fogo, contanto que esses três aspectos
fossem examinados com profundidade e sinceri
dade. Primeira coisa: se queremos, realmente, re
formar o Judiciário, é indispensável que nenhum
Poder tenha o direito de pairar acima do bem
e do mal, isento de toda e qualquer responsa
bilidade. Hoje, no Brasil, o Poder Judiciário é o
único Poder que só responde perante si próprio.
Está provado que o autocontrole, interna corpo
ris, do Judiciário não leva a nada. Tenho expe
riência disso na carne. Como presidente da Or
dem dos Advogados, já saturado de ver os desgo
vernos da magistratura de minha terra, fiz uma
denúncia pública. Como presidente da Ordem
tinha pois alguma representatividade. E a única
resposta que tivepara isso foime tomar um advo
gado quase inviável, porque hoje tenho de procu-

rar saber onde andam minhas causas, para renun
ciar aos mandados, pois, como advogado em vá
rias varas e em várias câmaras, não as ganho.
Mesmo que eu diga que o prazo de apelação
é de 15 dias, é mentira; eles dizem que é de
16, para enquadrarem-me. Mas, o que é mais
importante, como o escândalo era demasiado,
foram escolhidos seis magistrados para investi
gá-lo. Um deles havia chegado ao ponto de, na
comarca em que servia, não poder nem entrar
no bar para beber sua costumeira cachaça. Era
um patife de tal nívelque ficara proibido de entrar
em todos os lugares. Todos os organismos da
sociedade representaram contra ele, fosse a Câ
mara de Vereadores, os bispos, o Lions, o Rotary.
Até o dono do bar terminou dizendo: aqui você
não entra. Esse magistrado, hoje, está levando
prostitutas, diariamente, às praias de Salvador, go
zando de uma disponibilidade remunerada. Esse
foi o único castigo que recebeu. Então conside
ro-me, como cidadão, esbofeteado! Não pago im
postos para que tripudiem dessa forma, não só
sobre a minha contribuição, mas sobre a minha
dignidade de cidadão. E não posso responsabi
lizar ninguém. Inclusive, a uma outra represen
tação que fiz contra um juiz, provando que havia
roubado bens de menores, a resposta que o tribu
nal deu foipromovê-lo ajuiz de menores na capital
do meu Estado. Havendo chegado as coisas a
esse nível,deixar que o Poder Judiciário continue
se autocontrolando é suicídio, estupidez e traição
ao povo brasileiro.

O Poder Judiciário tem de sofrer os controles
da sociedade, como ocorre nos países civilizados.
Se o Brasil quer ter, pelo menos, a condição de
pais que se proponha a civilizar-se, deve pensar
nisto. O controle externo da magistratura é um
imperativo. Na Itália era impossível combater a
Máfia, porque os juízes, em grande parte, eram
com ela coniventes. Criaram um conselho disci
plinar,meteram algunsjuízes na cadeia e puseram
outros para fora da magistratura. Puderam com
bater a Máfia. No Brasil, o controle externo da
magistratura é fundamental, até para se valorizar
os bons. A magistratura deste País está passando
pela seguinte crise: os dignos não têm qualquer
estímulo e os maus têm todas as imunidades.
Isso é intolerável.

Segunda coisa: de uma vez por todas, precisa
mos nos convencer de que a tarefa de julgar,
antes de ser uma tarefa técnica, é uma vivência
humana. O modelo tradicional favorece-me tam
bém como advogado. É ideal para mim que todo
mundo acredite que essa tarefa é técnica e que
só advogados entendem disso e que só bacharéis
em Direito podem serjuízes. Isso é bom do ponto
de vista da minha corporação, porque quanto
mais espaço social tivermos para exercer a nossa
profissão melhor. Mas, como brasileiro e como
pai de brasileiros que não são advogados, preciso
pensar neles. Isso, hoje, está em autores do me
lhor renome, que sustentam, com absoluta tran
qüilidade, que a tarefa de julgar, em grande parte,
não tem nada a ver com a dogmática jurídica,
mas é uma conseqüência da vivência, da com
preensão e experiência de determinados setores
sociais, onde os conflitos se instalam. Essa é a
pura verdade, todos "nós sabemos disso. Lem
bro-me, promotor de Remanso, uma Comarca
do São Francisco, quando ali cheguei deparei-me
com o seguinte litígio: um homem tinha uma
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rocínha, não a cercou, veio o boi e comeu a roça.
Então eu fui ao Código Civil, que dizia que quem
cria cerca, quem planta não precisa cercar. Então
o dono do boi tinha de indenizar a rocinha. Quan
do eu disse esta bobagem o juiz riu, o escrivão
riu, todo mundo riu, todo mundo caiu na garga
lhada sem eu ter feito cócegas, porque ali isso
não podia valer, porque era zona de caatinga.
Se o indivíduo, na caatinga, for cercar para criar
e dexar a lavoura sem cerca, está desgraçado:
nem cria nem planta. Na caatinga cerca-se a plan
ta e solta-se o boi. O Código Civil não estava
m vigor, porque o que estava em vigor era aquela
realidade social subjacente, que o homem sim
ples da roça sabia resolver e eu, aquele preten
sioso concursado, não sabia porque era um bruto
ignorante que não devia nem estar ali, porque
não tinha condições de estar. Eu queria colocar
minha pretensiosa sabedoria em cima de uma
realidade que eu ignorava estupidamente.

Ora, então o que acontece com a organização
judiciária do Brasil, essa coisa solene? O Poder
Judidário, uno, indivisível,organizado em carreira,
garantido com vitaliciedade, irredutibilidade de
vencimentos, perpetuidade de vantagens, repícáo,
um inferno. Precisa-se decidir em Xique-Xique
se o porco pertence a Joaquim ou a "Zé do Beco".
Então eu fizcinco anos de faculdade, fizconcurso,
tenho vitaliciedade, quero um promotor, um ofi
ciai do Registro Civil, um oficial do Registro de
Imóveis, uma parafernália desgraçada para deci
dir ele quem é o porco. A mesma parafernália
que se exige: para decidir de quem é o porco
se exige para decidir, por exemplo, se o Parla
mentar tem imunidade. Isto tem sentido? Será
que o Poder Judiciário deve ter essa estrutura
monolítica, essa formação uniforme, essa estrutu
ração única em carreira? Nego isso de forma radi
cai e, por isso mesmo, advogo - segundo ponto
- que a Constituição não defina formas de recru
tamento, não cuide dessas particularidades que
devem ser confiadas ao legislador ordinário, dê
apenas a definição da composição e competência
dos tríbunaís superiores - que assim mesmo
só são dois, a Corte Constitucional e o' Superior
Tribunal de .Justíça - e deixe o legislador ordiná
rio, como ocorre nos países civilizados, decidir
as soluções eleorganização em consonância com
a nossa verdade econômica, cultural e demográ
fica. Por várias vezes já citei a terra desse eminente
juiz que é o Prof. Roberto Santos, Oriximiná. Lá
longe, perdida, Oriximiná deve ter um tipo de ma
gistrado, deve ter um tipo de organização judiciá
ria, deve ter toda a parafernália que a cidade de
São Paulo tem.

l\j;Jora mesmo eu ouvia de um companheiro
que em Hamburgo há mais de trezentos juízes
e em São Paulo pouco mais de trinta. Mas lógico,
porque enquanto noutros países há uma extrema
flexibilidade de soluções, onde se pode criar diver
sificados tipos de juízes conforme as necessida
des, no Brasil cada juiz fabricado já arrasta con
sigo um apêndice de coisas adicionais e, o que
é pior, ou ele é caro para não ser tão ruim, ou
é barato e é uma desgraça, porque não há nenhu
ma Iílexibilidade. Adivinharam, um dia, que o Judi
ciário é estruturado em carreira. Faz-se o con
curso, adquire-se o direito à promoção por anti
giJidade e merecimento, não há cargos isolados,
não há juízes leigos, não há colegiados adminis
trativos, vale dizer, não se respeita a complexidade,

a diversificação, a alta especialização da socie
dade de hoje. É por isso que eu digo, neste texto
zinho escrito, que a Justiça brasileira é um carro
de boi no meio daquela confusão que é a Avenida
Paulista. Já imaginaram um carro de boi na Ave
nida Paulista? Xingam a mãe do carreiro, xingam
a mãe do boi, é LIma balbúrdia, todo mundo diz
que está emperrando, ninguém respeita o boi,
ninguém respeita o carreíro, ninguém respeita
ninguém. E a pobre da vaca, que não tem nada
com o caso, é que vai ser vitima de toda essa
confusão. Pois bem, deixar a Justiça como está,
com definições estruturais na Constínnção é essa
camisa-de-força. Pode ser muito bom para quem
já é magistrado. Mas, meu Deus, ninguém quer
acabar com o ganha-pão de ninguém. Vamos,
nas Disposições Transitórias, garantir a todo mun
do que está aí a situação que está. Apenas se
permita ao legislador, na medida em que haja
necessidade, a possibilidade de mudar. Quem
tem cento e oitenta mil cruzados de vencimentos
fica com cento e oitenta, quem tem trezentos e
dezoito mil cruzados fica com trezentos e dezoito,
quem tem repicão fica com repicão. Portanto,
basta que as Disposições Transtórias cuidem dis
to.

Agora, para preservar os privilégios de quem
está e, não vamos fechar as portas para o amanhã
deste País. Vamos deixar em aberto, sem exigir
que o atual mude. Vamos deixar que o legislador
ordinário, segundo as suas injunções políticas em
possibilidades econômico-financeiras, vá mudan
do e vá adaptando essa grande máquina judi
ciária.

Para encerrar, quero dizer que tenho horror às
expressões "Poder Executivo", "Poder Legislati
vo" e "Poder Judiciário", porque me parece que
mistificamos opinião pública. O povo é titular da
soberania, nós apenas exercemos delegações do
povo e somos poder. Poder em relação a quem?
A quem é o titular da soberania? Não, somos
servidores do povo. Alguns com funções mais
quelífícadas, outros com funções menos qualifi
cadas. Para mim existem funções legislativa, exe
cutiva e judiciária. Acontece que quando se trata
de relações entre essas funções, elas precisam
ter um nível constitucional de tal ordem que uma
não se sobreponha às outras.

Na minha opinião, a teoria tradicional dos freios
e contrapesos é válida mesmo numa democracia
social, mesmo numa democracia participativa,
naquilo que diz respeito à relação entre os pode
res. Tem de haver um ramo da função jurisdi
cional que tenha esse papel elevado de ser órgão
com poder político, de pôr limites aos abusos
dos demais poderes. E a estruturação desse ramo
da função jurisdicional é diversa e precisa ser
constitucionalizada. Então, na verdade, a Consti
tuição terá prestado um grande serviço ao povo
brasileiro se institucionalizar a função jurisdicional
a nível de poder, nessa circunstãncia, deixar em
aberto a organização da Justiça; definir as aaran
tias de quem exerce função jurisdicional. E pre
ciso criar o controle externo para quem exerça
a função jurisdicional, inclusive a nível de poder
político. Se isto acontecer, acredito que podere
mos ter feito isto que coloquei aqui no fim do
texto: "Criando possibilidades para a moderniza
ção, sem impor a imediata vigência do novo; viabi
lizando uma progressiva adaptação do modelo
ancião àsexigências de nossos dias, teremos feito,

sem abalo e sem estrépito, a mudança que se
impõe e teremos, finalmente, justiça mais barata,
mais acessível, mais humana, mais eficiente, me
nos burocratizada e, acima de tudo, teremos tribu
nais que deixarão de ser um instrumento utilizado
pelo poder político dominante, para conter as ex
pectativas da Nação, dos seus setores desvalidos
e marginalizados, que representam mais do que
os excluídos e abrangem, para nosso pesar e ver
parcela da força-trabalho, inclusive da classe mé

dia menos prrvilegiada".
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nosso
painel iniciado às 9h30min da manhã de hoje
compreendia a discussão de três temas. "A Corte
Constitucional", já abordada pelo Prof. Lamartine
Correa de Oliveira, pelo Dr, Roberto de Oliveira
Santos e pelo Prof. Luiz Pinto Ferreira. Na parte
da tarde, seria "Sistema de Ingresso e Promoção
na Magistratura e no Ministério Público".

Pela manhã foi feita uma breve apresentação
do Prof,José Joaquim Calmon Passos, que aca
bou de falar. Por um lapso, antes de S. S' usar
a palavra, esqueci-me de dizer que o Prof. José
Joaquim Calmon Passos é professor de Direito
da Universidade Federal da Bahia; Procurador da
Justiça aposentado e advogado militante em Sal
vador.

Quero registrar, com satisfação, que é uma
honra para a Subcomissão contar com a presença
do eminente Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio To
más Bastos; Prof. José Lamartine Corrêa de Oli
veira; do Dr, Leôncio Vasconcelos, Procurador da
Justiça do Rio de Janeiro, do Dr. José Alberto
Maciel, do Instituto dos Advogados do Distrito Fe
deral; do eminente Vice-Presidente do Superior
Tribunal Militar, Dr, Paulo César Cataldo; do Dr.
Arilton da Cunha Riques, Juiz-Auditor MilitarFede
ral; do Dr, Sebastião Fagundes de Deus, Juiz Fe
deral, e diversas outras autoridades, serventuários
daJustiça, membros do Ministério Público e advo
gados. A Subcomissão tem uma satisfação muito
grande em recebê-los.

Passo a palavra ao Prof. Roberto de Oliveira
Santos, juiz de carreira vitalício do Tribunal Regio
nal do Trabalho de Belém, mestre em Economia
pela Unlversidade de São Paulo, professor titular
da Universidade Federal do Pará, onde leciona
Sociologia Jurídica, no mestrado de Direito e de
Economia, para graduação, foi Presidente do Trí
bunal Regional do Trabalho da 8' Região no perío
do de 1982 - 1984 e autor de cerca de 70 obras
na área do Direito e Ciências Sociais.

O Prof. Roberto Santos foi ainda Vice-Presiden
te do Instituto de Direito Social de São Paulo,
Conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Previ
denciário e da Associação Brasileira de Reforma
Agrária.

S. S' usará da palavra por 35 minutos.
Peço desculpas aos presentes mas por motivo

de força maior preciso me ausentar da sessão.
Convido o eminente Deputado Jairo Carneiro, Prí
meiro-Vice-Presidente, a assumir a presidência
dos trabalhos.

O SR. ROBERTO DE OUVEIRA SANTOS 
Exm" Srs. Constituintes José Costa, Jairo Car
neiro, Plínio Arruda Sampaio, Prof. Calmon Pas
sos, Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, Dr. Márcio Tomás Bastos, Prof. José La
martine Corrêa de Oliveira, co-expositor do painel
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desta manhã, Srs. magistrados presentes, Srs.
Constituintes,Senhoras e Senhores.

O Prof.Calmon Passsos sempre descobre uma
maneira originalde expressar literariamentesenti
mentos que são interpessoais. "Nunca faleipara
auditório tão Dustre e tão importante como este,"
disse S. S· Se ele, que de vez em quando tem
auditórios de grande envergadura intelectual fi
cam cativos da sua palavra indignada, com uma
santa indignação, calculem em que não tenho
tais auditórios, como não sinto vibração dentro
de mim de, nesta oportunidade, poder trazer um
pequeno tijolo para a construção dos debates da
nossa futura Constituição.

Eu começaria de algum modo convergindo
com o Prof. Calmon Passos em uma das suas
denúncias a respeito da atuação do Poder Judiciá
rio, trazendo à colação uma estatística, provavel·
mente rara no Brasil, que vem de ser produzida
pela minha cadeira na Universidade Federal do
Pará, a cadeira de Sociologia Juridica, numa in
vestigação que estamos realizandosobre a crimi
nalidade na região metropolitana de Belém.

Essaestatística aí exibidafoi preparada a partir
dos arquivos da Justiça Federal no meu Estado
desde a sua fundação, em 1967, até o ano de
1983, e trata exclusivamente de processos relati
VOSà área metropolitana de Belém, de natureza
criminal.

klêntico estudo nós estamos fazendo em rela
ção a 35 anos de arquivo da Justiça Estadual
no Pará. Pois bem, Srs. Constituintes, nesse qua
drovemos, na primeira coluna, a relação dos anos
a respeito dos quais o quadro.vai-nos contar sobre
o cumprimento antecipado de penas de privação
da liberdade, excessos ocorridos e proporção dos
respectivos indiciados.Na segunda coluna temos,
em das contados nos processos, contada a dura
ção das penas privativasde liberdade decretadas
pela Justiça. Por exemplo, em 1967, somando
todos os indivíduos indiciados condenados pela
Justiça naquele ano, nós encontramos 9.650 dias.
Na segunda coluna, o tempo de prisão efetiva
mente cumprido antes da coisa julgada. Na ter
ceira coluna, a relação entre a prisão cumprida
e a condenação. Por exemplo, 47,5% das conde
nações no ano de 1967 foram cumpridas antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão, o
que mostra a profunda injustiça e morosidade
do sistema. Mas não é, só Srs. Constituintes na
última coluna, à direita,a que mais nos interessa,
temos a propQl'çãodos indiciados em cujo caso
houve excesso de cumprimento. Isto é, quando
a sentença transitou em julgado definindo que
a pena que o indivíduo deveria cumprir, ele já
tinhacumprido essa pena há muito tempo. Então,
em 1967, 4,9% dos indiciados sofreram esse tipo
de castigo não previsto em lei e detestado pela
moral. Em 1968, 21,9%, e em todos 05 anos,
com exceção apenas dos anos de 1975, e 1979.
Emtodos os anos houve o problema do excesso
de cumprimento de pena. Isto, na medida em
itue inocentes são castigados ou em que conde
nados são castigados num tempo maior do que
deveriam, jllstamente na privação do bem maior
que o homem pode ter, a sua liberdade, parece
revelar a falência do sistema de Justiça em nosso
País, porque este quadro é apenas uma amostra
do que ocorre em outros juízos, inclusivenos juí
zos estaduais.

Não vou revelar agora ~uais são os números
em relação à Justiça do EStado do Pará, porque

a apuração pelo computador da Universidadeain
da não pôde nos dar números definitivos.

Mas eu me pergunto, por que razão isso ocorre?
Por que assim está acontecendo em nosso País?
As explicações superficiaissão no sentido de que
osjufzes são mal equipados, 05 cartórios retardam
os serviços, enfim,o número de juízespode talvez
ser pequeno em algumas comarcas e assim su
cessivamente. São razões de ordem geral, quase
todas em maior ou menor dose com o seu gênero
de razão e de motivo. Entretanto, parece-me que
a razão fundamental de consciência das próprias
responsabilidades é a insensibilidade pessoal e
social da grande maioria. O que foi no passado
a figura do juiz de alguma maneira contribuiu
para esta situação calamitosa que hoje estamos
atravessando. No passado o juíz era uma figura
realmente mítica; para nossa felicidade estamos
hoje assistindo a uma desmistificação da figura
do magistrado, uma desmistificação no sentido
Weberiano da palavra.

Permitam-me V. Ex'"lerpara seu conhecimento
o trecho da introdução ao programa dos cursos
de formação e aperfeiçoamento de magistrado,
que, em nível de pós-graduação, a Universidade
Federal do Pará, em convênio com o Tribunal
Regionaldo Trabalho da 8· Região,está realizando
em sucessivos anos letivos desde 1983. Ali se
diz:

"A profissão de juiz começa a ser desen
cantada. Desencantada no sentido em que
MaxWeber concebia o desencantamento do
mundo operado pela Ciência e pala intelec
tualização. O juiz foi outrora um sacerdote,
um monarca, mais ou menos confundido
com 05 deuses, o detector de uma magia,
de uma força cósmica que a ninguém pare
cia possível dominar. Aos poucos, esse cará
ter mágico veio sendo desfantasiado e o juiz
se fez homem. Hoje ele é ainda, em muitas
comunidades, um ser de exceção que con
serva um pouco da fama de mago, um pouco
da fama de sábio. Entretanto, com o intenso
processo de intelectualizaçãoda vida urbana
moderna e a contínua exposição de todos
05 habitantes da cidade à padronização de
hábitos de consumo, as contingências da
competição, da arregimentação e da relativa
despersonalização causada pelo mergulho
demográfico, a verdade sobre o juiz aparece
cada vez mais nítida e se percebe, por vezes,
ou se tem a facilidadede descobrir nos casos
certos, que o mago não passa de um prestidi
gitador e o sábio de um impostor."

Estas palavras, que talvez pareçam um pouco
duras, vêm à propósito do feliz movimento que
já se nota, por exemplo, nos setores mais respon
sãveis da imprensa brasileira de comentarem a
atuação da magistratura, a atuação não só admi
nistrativa, mas também a atuação judiciária da
magistratura, fenômeno que acho da melhor posi
tividade para o progresso institucional do nosso
País.

Realmente, enquanto a figura do juízfor aquela
figura mítica do passado não teremos a corgaern
necessária para ultrapassar a crise institucional
que atravessamos no atendimento do princípio
de justiça para as massas, conforme hoje, pela
manhã, assinalávamos. Acredito, senhores, - e
~mais ireiao encontro da sugestão do profes
sor Calmon de Passos - que o que a sociedade

hoje exige do juízprofissional,do juizmagistrado,
entendido no sentido tradicional da expressão,
é a sua reconversão profissional, para empregar
a palavra do jurista português Narciso Rodrigues.
É toda uma mudança de espiritualidade na ma
neira de sentir o caso forense, que é um caso
humano, que é um conflito interpessoal que pre
cisa ser examinado, analisado e julgado, não só
com a presteza necessária, mas com a inteligên
cia, a lucidez e a sensibilidade adequadas à espé
cie. Isto tem muito a ver, Srs. Constituintes, com
o ingresso e a promoção dos magistrados.

O nosso eminente colega Prof.Calmon Passos,
que por sinal nos dá a honra de fazer parte 'do
corpo docente do nosso curso de formação e
magistrados do Pará, como outros vários juristas
de São Paulo, da própria Bahia, de Piracicaba,
enfim, de outros Estados como o Rio Grande
do Sul, propõem que a Constituição Federal nada
estipule a respeito do sistema de recrutamento
na magistratura. E propõe isto por quê? Porque
na visão de S. S· nós devemos ter dois ramos
da função jurisdicional.Um ramo no sentido, diga
mos, técnico-tradicional da expressão, um ramo
capaz de se confrontar com os demais órgãos
da soberania e cujos titulares de função seriam
dotados das três garantias, a vitaliciedade,a ina
movibilidade e possivelmente a irredutibilidade
dos vencimentos, e o outro ramo, que seria um
conjunto de juízes, mais ao nível popular, sem
necessariamente a tarefa de se confrontarem com
outros órgãos da soberania e destinados direta
mente a exercerem a atribuição jurisdicional em
relação a questões civis ou a questões penais
de um certo nível etc., a respeito das quais a
estrutura pesada de um Poder Judiciário não pode
atender com a flexibilidade e a desenvolwra ne
cessárias.

Eu responderia ao Prof. Calmon dizendo-lhe:
não teimo nada a opor com relação a essa divisão
dos dois ramos da função jurisdicional.Acho até
que a idéia é bastante interessante para estudo,
para desenvoMmento e concreção através de um
projeto específico. Só mesmo a originalidade, o
brilho, a engenhosidade do professor Calmon
Passos poderia, com a experiência de processua
lista que tem, sugerir uma idéia tão interessante
e, ao parecer, tão fecunda.

Porém, no que Se refere àquela parte da função
jurisdicional,chamêmo-Ia por enquanto, proviso
riamente ao menos de Poder Judiciário. Aquela
parte do Poder Judiciário, que estará dotada de
competência para confrontar os demais Poderes
e, portanto, para as quais se tomarão necessárias
as garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade
e da irredutibilidade dos vencimentos, acredito
que, pelo menos para essa parte, seja necessário
a Constituição não só prever a forma de recruta
mento como descer a determinadas diretrizes
concretas que venham na direção de apoiar a
necessidade de reconversão profissionaldosma
gistrados.

É aí, Srs. Constituintes, que eu entraria com
a primeira das minhas propostas concretas relati
vamente a esse assunto, no sentido de que o
ingresso na magistratura, não se fazendo por elei
ção - assunto que poderemos debater por oca
sião dos questiortamentos finais - deva ser feito
ainda por concurso público, porém, sem que o
indivíduo que concorre, sendo aprovado, desde
logo entre no exercício da função jurisdicional.
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Precisamente parece-me que esse é um dos pro
blemas da nossa magistratura hoje em dia. Um
rapaz ou uma moça saídos da faculdade, com
uns poucos anos de exercício na advocacia e,
às vezes, até sem experiência na profissão, mas
tendo um nível intelectual razoável, concorrem
a urnn vaga de magistrado, logo são nomeados,
quando são mediocremente aprovados e dentro
de dois anos temam-se vitalícios com a conclusão
de um pequeno estágio probatório, onde prova
nenhuma é feita. É um estágio probatório sem
provas, porquetribunal nenhum exige dos magis
trados sequer a comprovação de merecimento
curricular. O que se está passando no Brasil desde
a instituição ela Lei Orgânica da Magistratura é
que o estágio probatório simplesmente é uma
ficção. Na verdlade,o juizfazo concurso, é nomea
do e torna-se vitalício na prática. Se ele, porven
tura, tem problemas psíquicos, é dado ao uso
de drogas de maneira inconveniente para o exer
cício da função, tem problemas morais graves,
é um homem corrupto ou é um louco, nada disso
interessa. Ele é vitalício e até que se consiga tirar
esse homem da função ocorrem aquelas mons
truosidades e resultados grotescos a que se refe
riu, durante sua exposição, o Professor Calmon
Passos,Um homem com características análogas
a esse modelo que venho de descrever é apenas,
na melhor das hipóteses, posto em disponibili
dade para gozar sua retralte muito bem remune
rada ao lado de quem melhor lhe convier.

Srs, Constituintes, parece-me que é tempo de
estudarmos um pouco a experiência de outros
povos na organízação do seu Poder Judiciário
e na formação dos seus magistrados. O sistema
francês, por exemplo, parece-me particularmente
atraente. Pedíría licença a V.Ex" para ler a descri
ção, abreviaelamente, desse sistema tal como
apresentada em meu projeto a respeito da matéria
que estamos discutindo e da matéria aventada
também esta manhã. "Na França, por exemplo,
o candidato ajuiz, uma vez aprovado no concurso,
toma-se apenas auditor de justiça e começa um
estágrio de vinte e oito meses, com percepção
de vencimentos, mas sem função jurisdicional.
O estáqío, verdadeiro noviciado com que sonha
ram no Império Nabuco de Araújo e Lafayete Ro
drigues Pereira, desenvolve-se em distintas re
giões da França, não só em grandes cidades,
exer<:itanto o 'auditor no preparo de projetos de
sentença, de razões de recurso, pesquisa dejuris·
prudência, assessoramento de juízes e, fínalmen
te, de tribunaís em Paris, acompanhamento de
audiências revestido de toga, etc, além da fre
qüência a seminários, conferências e aulas. A ave
Iiação faz-se pela atribuição de notas às atividades
de es.'tágiopropriamente, pelas médias conferidas
aos trabalhos práticos, pelos resultados dos exa
mes teóricos escritos, além da prova final oral.
Para o recebimento e acompanhamento dosaudi
tores de justiça concursados, a França possuí um
centro nacional de estudos judiciários, que ali se
chama Escola Nacional da Magistratura, mas que
é uma escola em todo rigor da expressão, com
professorado próprio, com currículos instituídos,
com seriação e sistema de avaliação permanente,
funcionando etc. É evidente que, em quase três
anos torna-se possível uma avaliação da persona
lidacJle do auditor sem a qual jamais se poderia
dá-lopor apto. Somente ao fazer as provas e ob
tendo a classíílcaçãc necessária o auditor é pro
movido a méllgistradocom poder jurisdicional.

Um modelo como esse é que estamos propon
do no anteprojeto. O candidato concursado para
juiz de carreira recebe o título de auditor de justiça,
mas só adquire vitaliciedade após aprovação no
estágio remunerado de dois anos, durante o qual
não poderá exercer função jurisdicional de qual
quer espécie.

No anteprojeto, Srs, Constituintes, está assim
a matéria redigida: "O ingresso na magistratura
de carreira" - e aqui valeria a pena assinalar
exceto nesse ramo da funçãojurisdicional, noqual
faz tanto fincar o pé com razão o Professor Cal
mon - 'far-se-á através de prévio acesso ao car
go de auditor de justiça, mediante concurso públi
co de provas e títulos, dando direito a estágio
remunerado com tempo integral, ao fim de cujos
exames, não antes de dois anos, o auditor apro
vado é promovido a juiz. Art. 3° a promoção de
juízes obedecerá à lei, observada a altemância
entre antiguidade e merecimento, prescindindo
se de lista plúrima para o merecimento. Poderá
a lei prever a recusa do mais antigo por quatro
vezes, assim como condicionar a promoção à
aprovação em escola de aperfeiçoamento de ma
gistrados. O auditor de justiça não poderá exercer
qualquer outro cargo, emprego ou atividade re
munerada, sendo-Ihe ainda vedada a atuação po
lítico-partidária. Nas disposições transitórias pre
ver-se-ia, enquanto não implantado o sistema de
estágio remunerado na carreira de magistrado,
que o ingresso dar-se-á por concurso público de
provas e títulos realizado pelo tribunal com a parti
cipação da Ordem dos Advogados do Brasil, po
dendo a lei exigir dos candidatos prova de habili
tação em curso de preparação para a magistratura
e sendo a nomeação realizada pela ordem de
classificação, o que não ocorre hoje em dia. De
pois do concurso final, um brilhante candidato
de primeiro lugar entra numa lista de três e pode
ser desprezado e recusado, como aconteceu com
um colega meu, que fez concurso para um dos
ramos da Justiça da União.

Ao mesmo tempo, parece-me que isto está um
pouco à margem da nossa exposição, mas é ne
cessário, talvez, que seja dito. Parece-me que de
veria ser feita uma abertura para que o magistrado
não fosse proibido pela lei de participar de uma
Assembléia Nacional Constituinte e nem de ficar
sujeito à filiação político-partidária, no caso de
uma Assembléia Nacional vir a se instalar futura
mente no País. Isso só acontecerá após um pro
nunciamento popular. A lei não poderá negar ao
juíz a elegibilidade para uma Assembléia Consti·
tuinte nem sujeitá-lo a qualquer filiação partidária.

Hoje, pela manhã, S. Ex" o Constituinte Plínio
Arruda Sampaio honrou-me com a pergunta: Co
mo se poderia realizar o controle do Supremo
Tribunal Federal e, em geral, o controle sobre
os demais ramos do Poder Judiciário? Embora
essa matéria tenha-me vindo ao correr da lem
brança, sem uma necessária ligação com o tema
central da exposição,. eu gostaria de aproveitar
a oportunidade para acrescentar aos instrumen
tos que lembrei esta manhã: a dinamização atra
vés da independência do Ministério Público em
relação ao Executivo. Esse o primeiro aspecto.
Segundo, a previsão, na Constituição, da ação
direta de constitucionalidade, inclusive por omis
são. Eu gostaria de acrescentar o que consta do
nosso projeto a respeito:

"A requerimento de 1/3 da Câmara dos
Deputados, o Presidente de qualquer tribunal

da União ou dos Estados é obrigado a prestar
informações escritas sobre atos administra
tivos ou omissões graves da administração,
na esfera de atribuições do órgão, sob pena
de crime de responsabilidade,"

Chega de os tribunais não prestarem contas
aos contribuintes; chega de os tribunais se senti
rem constrangidos quando o Tribunal de Contas,
de alguma forma, solicita o esclarecimento a res
peito de uma despesa, inclusive de aposentadoria.
Agora, dispõe-se aqui no projeto que o Parlamen
to também exercerá o seu poder de fiscalização.
E mais:

"Integra o poder de fiscalização do Con
gresso Nacional, na área federal, acompa
nhar e manter-se informado sobre a atuação
de servidores e autoridades públicas, inclu
sive agentes da administração indireta, assim
como os magistrados e membros do Minis
tério Público, promovendo as sanções aplicá
veis."

Isso vem ao encontro, Srs. Constituintes, do
desejo, que é uma aspíraçâo popular, hoje em
dia, de fortalecimento do Parlamento, em face
dos demais órgãos da soberania popular.

Com essas considerações sobre o Poder Judi
ciário, naturalmente muito insuficientes, eu deve
ria acrescentar algumas considerações sobre o
sistema de admissão e promoção no Ministério
Público.

Hoje, pela manhã, salvo engano, dizíamos que
o Ministério Público, no sentido modemo da ex
pressão, é uma criação recente, uma criação na
poleônica, porque tudo aquilo que se considera
precursão dele não são senão as suas mais remo
tas raízes. Quer dizer, esboços que pouco têm
a ver com a configuração de um MinistérioPúblico
concebido em termos modernos, em termos
atualizados, inclusive na Inglaterra não se falava
em Ministério Público até o principio desta déca
da. Só recentemente é que se começa a cogitar
da criação de um Ministério Público naquele país
e esse reconhecimento vem demonstrar a sua
importância capital, enquanto instituição, dentro
da estrutura democrática e institucional de um
país. Nos demais países, pelo menos nos euro
peus como Portugal, Espanha, Itália e França,
os membros do Ministério Público são chamados
magistrados e como tal são tratados. Na França,
por exemplo, o Sindicato dos Magistrados incor
pora não só elementos da função judiciária como,
também, elementos da função de MinistérioPúbli
co. Em Portugal também temos o Sindicato dos
Magistrados do Ministério Público e um outro Sin
dicato dos Magistrados da Justiça. E por quê?
Precisamente por causa dessa importância imen
sa, do ponto de vista político-institucional. Na Es
cola da Magistratura Francesa o ingresso se faz
para juiz ou membro do Ministério Público e ali
dentro é que se dá a especialização. Então, senho
res, sendo o Ministério Público, na nossa aspira
ção, dentre os nossos objetivos, um órgão de
cuja independência não se pode prescindir, é for
çoso que as nomeações e o recrutamento dentro
dele se façam para além da influência e dos tentá·
culos do Poder Executivo. A forma hoje já é pre
vista no pr6pria Emenda Constitucional, n° 7 e
na Lei Orgânica do Ministério Público, que é o
concurso. Foi um escândalo nacional termos pas
sado tantos anos sem concurso no Ministério Pú
guúnte, requer um sistema de ingresso e de pro-
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moção análogo a existente para a Magistratura,
o qual pode ser, também, sujeito às apurações,
às avaliações de uma Escola Nacional de Magis
tratura ou, pelomenos, à exigência de freqüência
a um curso regular de formação, aperfeiçoamento
e pós-gradução. E, para a promoção, os critérios
de antigüidade e merecimento deveriam supor
que este fosse apurado por prova curricular de
mérito como na Constituição portuguesa se insti
tui. O merecimento, como está na Constituição,
é uma daquelas ilusões constitucionais a que alu
dia hoje pela manhã o Prof. Pinto Ferreira. Ele
é uma ocasião de competição da influência poli
tica extra área judiciária, mas que vem interferir
profundamente na independência do Poder Judi
ciário e, também, do MinistérioPúblico. O mereci
mento deve ser apurado em bases objetivas, inclu
sive com a prova curricular. São essas, por en
quanto, as contribuições. Reconheço "que são
muito incompletas ainda, mas que trago para de
bate a respeito do sistema de ingresso e promo
ção na Justiça e no Ministério Público.

Muitoobrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)
Sr. Presidente, meus colegas, estamos aqui, nesta
fase exploratória, ouvindo pessoas de grande sa
ber jurídico e experiência sobre certas questões
e, dentro desta perspectiva bastante aberta, bas
tante exploratória, queremos ver se damos um
pouco de asa à criatividade nesta Subcomissão,
se nesta Constituinte criamos algo. E, para isso,
estamos consultando as pessoas que têm esse
saber.

Um dos problemas que sentimos é essa crítica
fortíssima e correta ao Poder Judiciário, feita pelo
Professor Calmon Passos. De fato, talvez hoje,
o poder mais distante do povo seja o Judiciário;
talvez seja o Poder que o povo menos compreen
de com o qual se sente mais atemorizado. Daí
três aspectos, que nos estão preocupando: o pri
meiro seria dessa proximidade, esse conhecimen
to que o povo tem do que é a Justiça. É muito
dificiltermos uma democracia se o povo não tem
noção do que acontece nos tribunais. Para ele
é uma coisa mítica, misteriosa, é um raio de Mon
tezuma. Uma sentença judicial é um raio de Mon
tezuma: ele não sabe de onde veio, só sabe que
é fulminante. O segundo é o problema da inde
pendência do juiz.Temos, aqui entre nós, o Depu
tado Raul Ferraz, que vai certamente argüir os
dois expositores, que têm uma grande preocu
pação, e legítima e nós todos participamos dela.
É a de que em muitos Estados do Brasil, a depen
dência, a subordinação dos juízes, do Judiciário
ao Poder Executivo é uma realidade, um fato.
Ela influencia o julgamento. É uma acusação sé
ria, gravíssima, que está sendo reiterada nesta
Subcomissão, sem protestos. Em função dessas
duas indagações é que surgiu este painel. Um
painel que nos responderia o seguinte: é possível
nomear e promover os juízes sem depender do
Executivo? Quais seriam os instrumentos e as
maneiras? É possível que o juiz seja um homem
do povo? É possível que, em alguma circuns
tância, para alguns delitos, causas ou questões,
o homem comum do povo seja chamado? Afinal,
a Justiça não é justiça dos pares? Ou precisa
ser sempre um par togado, técnico, formado, en
quadrado numa instituição? A Justiça não tem
também algo de senso comum, de bom senso,
do Bonus ViroROIDIUlOIUm, da pessoa que sa-

be ali decidir uma questão com senso prático,
uma Justiça rápida, imediata, para questões que
não envolvessem alta indagação e que constitui
uma estatistica enorme de litígios, que não entra
nas estatíticas oficiais,simplesmente porque o po
vo não reclama e porque o povo não vai à Justiça?
Então, estas seriam as duas indagações que vi
mos e que estão aqui a nos preocupar. O terceiro
aspecto é do controle. Fui procurado por um juiz,
um homem muito querido, com quem tenho rela
ções há muitos anos, que nunca, evidentemente,
me pediu nada, e me disse o seguinte: "Plínio,
pela primeira vez na minha vida vou procurar você
para pedir-lhe uma coisa. Gostaria de que vocês,
na Constituinte, pusessem um dispositivo que
proibisse o juiz de julgar qualquer causa de um
juiz, no qual o juiz fosse o autor, para evitar o
repique ou repicão, o repicão do repicão e essas
coisas que tiram a legitimidade do Poder perante
a opinião pública". Será possível que não tenha
mos imaginação, Constituintes, com o apoio des
sa plêiade de juristas que o Brasil conta, para
encontrar uma fórmula válida de que qualquer
postulação sobre vencimento, sobre vantagens
ou carreira funcional de um magistrado não pre
cise ser julgada dentro do próprio sodalício, por
que é evidentemente que há uma presunção de
parcialiadade? E embora as decisões sejam abso
lutamente justificáveis, aos olhos do povo elas
serão sempre decisões injustificadas. Devo dizer
a V.Ex<" que defendo que os nossos vencimentos,
o dos Deputados Constituintes ou o dos Congres
sistas futuros, dos representantes do povo, não
sejam fíxadosnesta Casa, para que não tenhamos
também esse mesmo problema. O de que fixa
mos os nossos próprios vencimentos. Então, não
haveria" uma maneira de que exercêssemos esse
controle.

Na linha ainda do controle distinguiria três tipos:
o primeiro é o disciplinar. É o controle da conduta
do juiz, do magistrado. O magistrado que é relap
so, que é demorado demais, às vezes é até uma
figura fantástica. Conheci um juiz, meu grande
amigo, meu mestre - aprendi muito com ele
- que em determinada fase da sua vida teve
um problema de consciência e não julgava. Não
julgava e nãojulgava. Respeitabilíssima figura, ho
nestíssima pessoa, sem embargo, os processos
se acumulavam e as partes todas sofreram terri
velmente. E o Tribunal de Justiça ficou anos para
se animar a tomar uma medida disciplinar em
relação a esse juiz. Ora, isso é muito respeitável
dentro da nossa corporação e para nós que nasce
mos dentro dela, mas isso não tem sentido diante
do povo. Este é um controle que, a meu ver,
precisaria ficar fora do poder Judiciário e fora
dos órgãos com os quais o Poder Judiciário man
tém um contato estreito. Porque há ai um jogo
de interesses recíprocos e que realmente levam
à impunidade. Não haveria a possibilidade de um
controle por órgãos indicados por conjuntos so
ciais mais distantes, que não tivessem uma rela
ção tão estreita, e, sobretudo, que houvesse um
controle feito por órgãos que não fossem perma
nentes, e que a pessoa servisse ali um certo tem
ia que tem, e pudesse receber instrução sobre
a matéria, julgar aquelas causas e depois ir-se?
O segundo tipo é o controle do conteúdo das
dicisões, da natureza e da orientação das deci
sões. !'ú acho que só há um controle: a cons
ciência de cada juiz. Porque se quisermos con-

trolar de fora como é que um tribunal julga já
saimos, fora da democracia. O juiz julga com a
sua consciência, no tribunal da sua própria intimi·
dade e do seu próprio senso, da que é moral,
justo e bom.

Mas há um controle administrativo. Não é possí
vel que o tribunal deixe acumular causas por anos
e que esse quadro se apresente durante 10 ou
12 anos. Esse quadro terrível de pessoas que es
tão sendo injustiçadas - porque estão ficando
privadas da liberdade mais tempo do que o devido
- é uma ofensa. Mas isso acontece em todos
os tribunais do nosso Pais. Em todos.

Eu poderia apresentar a outra estatística, que
é muito mais difícila do reverso: a da impunidade
da Justiça. Há um número enorme de delitos,
sobretudo das pessoas de rendas mais elevadas,
que não são punidas. !'ú a idéia seria o controle
pelo Poder Legislativo, através de uma Comissão
Permanente, que fosse verificando essas dificul
dades administrativas do Poder. No fundo, seria
o ajuste do tamanho do poder ao tamanho das
demandas com a Justiça.

Gostaria de obter algumas idéias dos dois ilus
tres expositores aqui, partindo do seguinte princí
pio: a Constituição é uma lei básica e ela só deve
incluir aquilo que é realmente fundamentaI.

Não tenho sobre esta matéria uma posição as
sim ortodoxa e rígida. Não sei bem o que é consti
tucional e o que não é constitucional. Salvo evi·
dêncías, há questões que são realmente meio ca
minho, um lusco-fusco, uma questão cinzenta.
E, neste caso, a minha orientação nesta Casa
será a de pôr na Constituição tudo aquilo que
for fundamental, para que ela cumpra o seu pro
grama de democratização deste País. Todavia, é
muito difícilde resolver, para quem está no papel
de Constituinte. E este problema me coloquei,
professor, quando comecei a tentar esboçar o
que seria o esqueleto deste relatório e dizer o
seguinte: como posso fazer uma norma básica
sem ter uma certa visão da construção inteira?
Na verdade, quando o arquiteto projeta um prédio
ele não projeta só o esqueleto, só o alicerce, por
que o alicerce também é função de uma certa
visão que ele tem do prédio. Se ele quer um prédio
de dez andares é um tipo de alicerce; se ele quer
um prédio de vinte andares é outro tipo de alicer
ce. Então, na verdade, há ai todo um processo
interativo, em que por um lado é preciso ter uma
visão geral e, depois, é preciso escolher aquilo
que vai para a Constituição. Nesse sentido, se
restringirmos o debate apenas àquilo que é estrita
mente constitucional, correremos o risco ou de
colocar uma norma demasiadamente vaga ou
correremos o risco de colocar uma norma dema
siadamente restritiva e depois ficarmos, na hora
da lei;complementar ordinária, com uma camisa
de-força. Por isso queria que a resposta fosse
dada independentemente do tecnicismo constitu
cional, mas com uma visão mais ampla, que é
a seguinte: de que maneira pode-se fazer, nestes
três aspectos, ou seja, no aspecto da nomeação
do juiz,no aspecto da promoção do juiz,no aspec
to do controle disciplinar do juiz e no aspecto
do controle administrativo do Poder Judiciário,
uma Justiça mais próxima do povo, isto é, que
o povo a entendesse?

Terminando, apenas. Se muitas pessoas parti
cipassem de julgamentos, não seria a Justiça mais
entendida? Não haveria uma função pedagógica
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da população sobre o que é o Direito, o que é
a democracia, o que são as leis, o que é este
Do Ut Des, se os homens fossem chamados
mais li julgar? ,

Recordo-me da minha experiência como Pro
motor Público. Depois de uma série de júris numa
cidade, havia uma certa efervescêncía de comen
tários. E quando íamos a uma reunião social, por
exemplo, encontrávamos um comerciante, um
bancário, que ltinhasido jurado, era invariávelque
ele trouxesse o julgamento à colocação e nos
contasse os problemas morais que havia enfren
tado para fazer aquele julgamento e como ele
tinha aprendido o que era o direito. Então, que
tal se estendêssemos isso às periferias das gran
des cidades? V. Ex'" imaginem, em Salvador, pe
quenos juizados, pequenas questões mais sim
ples, questões de delitos de não muita gravidade,
em que chamássemos a população para julgar,
seja como um jurado, seja como um conciliador,
seja corno um árbitro, seja como uma pessoa
que servisse àl Justiça, em certo tempo e depois
se aíastasse dela.

Era sobre estas idéias que gostaria de ter o
prazer e a honra de merecer os comentários de
pessoas tão ilustres como V.5".

O SRCALf\~ON PASSOS - As sugestões que
ofereci e que não li, porque não tinha nenhum
sentido fazê-lo, pois a percepção é muito ruim
e nâo daria em nada, estão um pouco nessa linha
de preocupação do Constituinte Plínio de Arruda
Sampaio. Também a minha angústia. Ou n6s
aproxímamos a justiça do povo ou ela não será
justiça. Ou tornamos a justiça popular, ou ela não
terá legitimid,iIde, porque hoje sou uma pessoa
profundamente convencida de que o que há de
jurididdade MS conflitos sociais é apenas o modo
de compreendê-los com vistas a ordenar a convi
vência social. Hoje a todo momento ensino isso
aos meus alunos. Eu digo que o Direitonão existe.
É preciso se acebar com esse bolod6rio de que
o Direito existe. O que existe é a realidade da
conduta que o homem precisa comprender de
váriall modos do ponto de vista econômico, se
o que está em jogo é a produção, distribuição
e apropríação de riquezas; do ponto de vista ético,
se o que esUi em jogo é avaliar o conteúdo de
bem ou de mal, o conteúdo político; se o que
está em jogo é a manutenção e a conquista do
poder; e uma compreensão jurídica, se o que
está emjogo é uma ordenação impositiva da con
vivência socíel, Vale dizer, como o poder impõe
comportamentos, quando as situações de conflito
se mostram negativas, em face de uma concep
ção polftica. Porque, inclusive, temos de colocar
isso na cebeçe; as coisas são juridicamente certas
ou erradas em função de valoraçôes políticas e
não do que é justo, uma das grandes embro
mações que colocam em nossas cabeças nas
Faculdades de Direito.Ora, então, meu Deus, nin
guém sabe mais do que é o justo do que aquele
vive II realidade, que experimenta aquela necessi
dade. Digo às vezes aos meus alunos que para
eu julgar o ccmportamento de um favelado sinto
uma dificuld'lde enorme, porque eu como três
vezes por dla, até exageradamente, durmo em
cama macia, não me aporrinho notransporte co
letivo,não estou preocupado com faltade empre
go, tenho uma compreensão da vida e da existên
cia que, por mais que eu queira, romanticamente,
me projetar para a realidade daquele favelado...

até, porque, sô me preocupo com aquele favelado
dois segundos na minha demagogia justificadora
da minha má consciência. Só. Ora, então levar
o julgamento pra aquele contexto social que tem
vivência, que tem saber existencial daquela reali
dade é fundamental. Digo aos meus alunos e
repito aqui com o risco de ser expulso da Facul
dade de Direito ou da ordem dos Advogados do
Brasil: dogmática jurídica é apenas a veste com
que n6s tomarmos mais civilizada a função de
julgar. Mas no momento em que damos priori
dade à dogmática jurídica, o que estamos fazendo
é, se estamos inocentemente praticando isso, efe
tivar a injustiça; mas, normalmente, fazemos
conscientemente isso, para compor a decisão
que, politicamente, existencialmente, já toma
mos. Nunca, na minha vida profissional, decidi
caso nenhum pensando primeiro na dogmática.
Primeiro penso no que é certo e errado, naquele
caso, quem eu quero favorecer ou quem eu não
quero favorecer; quem cu quero apoiar e quem
eu não quero apoiar e, depois, então, vou preocu
par-me com a dogmática jurídica pra tomar acei
tável ou digerível aquela decisão que já tomei
aprioristicamente. Levar a justiça para perto do
povo é tomá-Ia mais justa. E como se leva ao
povo essa Justiça? Os critérios, na minha opinião,
são vários. Por isso, tenho medo de definição
constitucional. Prefiro que a Constituição deixe
em aberto. Vou ler até o artigo que redigi, um
pouco assim em aberto, com uma certa precarie
dade de toda solução meio rápida, mas coloquei
mais ou menos assim, em termos imperfeitos:
"As leis de organização judiciária, federal e esta
dual, determinam a forma de recrutamento, provi
mento, competência do Juiz de Primeira Instância.
A função jurisdicional pode, na Primeira Instância,
ser atribuída a juízes monocráticos ou colegiados
não estruturados em carreira, de modo a especia
lizar,descentralizar e diversificar a administração
da justiça, com vistas ao dever de atender à de
manda do jurisdicionado e às exigências do inte
resse público, inclusive criando juízos, com com
petência exclusivamente municipal. As leis de Or
ganização J,udiciária podem criar juízos obriga
tórios ou facultativos de conciliação, bem como
juízos autorizados a julgar por eqüidade, definir
a participação popular na administração da justi
ça, tanto no cível como no crime, assegurando,
empre recursos de todos as decisões pra os tribu
nais quando presentes pressupostos que autori
zem recurso". Ou seja, deixar em aberto, para
que o legislador ordinário preencha essas possibi
lidades. A Constituição já prevendo, inclusive, a
possibilidade de todos os processos. Há uns Esta
dos americanos, por exemplo, que têm um siste
ma pelo qual fiquei apaixonado. Uma coisa linda!
A pessoa, devidamente habilitada perante o Exe
cutivo,é nomeada para serjuíz,num determinado
município, durante dois anos. Ap6s dois anos o
povo vai dizer se aceita ou não aquele juízo Se
o aceitar, ele tem mais quatro anos de judicatura.
Com mais quatro anos ele vai-se sbumetero outro
referendum popular. É apenas para ver se aquele
homem está correspondendo, ou não, às expec
tativas daquela comunidade. Porque não temos
isso em nosso municípios? Eu alcancei, isso no
início da minha carreira e com que resultado!
O juiz municipal eleito, um homem da comuní
dade, que ia decidir sobre "o porco do Serafim"
ou sobre "a galinha do Maricota", ou sobre "a

mandioca de Zé da Ponte". conheci juízes conci
liadores, pessoas da comunidade, altamente res
peitáveis, que a 2.45ria comunidade indicava. Por
que não termos, meu Deus - e isso me parece
tão claro na pr6pria estrutura da segurança públi
ca técnicos para institucionalizar, tribunais para
decidir problemas de transito? Quando houver
violação à garantia constitucional, quando houver
violação ou má aplicação do direito fundamental
do cidadão ele recorra aos tribunais. Para isso
é que prevemos um Judiciário a nivel de poder,
para ser o desaguadouro dessas violações ou des
vios, dessa multiplicidade de juízes.

Por que não ter juízes engenheiros pra decidir
sobre problemas sobre problemas ligados à res
ponsabilidade do construtor?

Por que não ter juízes médicos para decidir
sobre a responsabilidade dos médicos? Agora,
fica um juiz togado, que de Medicina não sabe
direito se o "cí' tem cedilha ou não, para decidir
com base num laudo médico, na dependência
de que a lei, apenas por um escrúpulo ou um
pudor mentiroso, diz que o juiz não está adstrito
ao laudo, quando o juiz,de duas uma, ou nomeou
mal o perito, que é um irresponsável , ou está
adstrito ao la~do, porque confia no técnico que
está opinando sobre uma coisa que ele entende.
Na verdade, o que fazemos atualmente com a
Justiça é afastá-Ia do povo, porque sente no ma
gistrado não um homem que vive a sua expe
riência humana, mas um individuo kalkaniano
que conhece aquele saber esotérico que só serve
para uma coisa: para que ele sofra a injustiça
que experimenta todo dia na sua carne, na sua
vida. É por isso que disse, até com palavras um
pouco candentes: o Judiciário só tem servido para
legitimar a minicidadania que as elites no Brasil
têm imposto ao povo brasileiro. Só pra isso:

E a independência do juiz? A independência
do juiz é muito importante. Mas não pode haver
confusão. Também coloquei nas minhas suges
tões: "aos magistrados de,qualquer tipo - mes
mo que não fazem parte do Judiciário - serão
conferidas aquelas garantias necessárias em be
neficío do jurisdicionado". Para mim o problema
é só mudança de enfoque. Nos preocupamo-nos
muito - e sei que os lobbies estão aí, todos orga
nizados - em saber qual é a vantagem do juiz,
qual é a vantagem do promotor, quanto eu levo
nisso. Mas, meu Deus, s6 há um cliente, só há
um "sujeito" que tem o direito de dizer o que
eu levo nisso: é o povo brasileiro; povo que sua,
que paga imposto. Hoje sou um aposentado bem
pago, porque o brasileiro me paga isso. Não é
por mérito meu, é porque o povo brasileiro me
paga isso, e é preciso que eu dê uma resposta,
ainda hoje, já aposentado, à altura do que o povo
brasileiro me paga. Mas queremos definir as ga
rantias do juiz em função da sua importância,
pois muitos ingênuos que mal fazem o concurso
já levantam tanto o queixo que ficamos duvidando
que ele tenha nariz, porque o queixo está tão le
vantado que o nariz fica invisível, e quanto mais
ignorante, mais petulante - e por que inseguro
- mais voluntarioso, pois a única defesa da bur
rice é bancar uma falsa autoridade.

O SRRELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Dr. Calmon, quala sua opinião sobre a nomea
ção do juiz não. ser feita pelo Presidente, mas
pelo Poder Judiciário.
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o SR JOSÉ JOAQ(JJMCALMON PASSOS 
Um juiz, meu amigo, disse-me assim: "Calmon,
meu irmão, lute para que nunca a gente seja no
meado peIoJudiciário, porque quando um agente
do Executivo nos nomeia, ou um Deputado 
que fica quatro anos -, ou um govemador, eles
só nos aporrinham quatro anos. Se um desem
bargador nos nomear vai aporrinhar vinte anos.
E como ele não tem nenhuma cerimônia com
a gente vai entrar no nosso gabinete e dizer: "Olhe
- corno um disse na minha terra - tem ai uma
causa deChico dos Monsos, você engavete isso".
O juiz,que era digno, disse: "Mas desembargador.
eu já o atendi, há quatro anos venho atendendo
pedidos do senhor; esta ação é de despejo, não
tenho mais recursos, o senhor me indique um
expediente técnico". O desembargador espon
deu: "O expediente técnico é que eu sou desem
bargador e se você não engavetar vai ver o que
lhe acontece". Assim ele me pedia: "Calmon, pelo
amor ele Deus, deixe Deputado nomear a gente,
deixe general nomear a gente, qualquer um, me
nos desembargador".

Se dermos ao Judiciário o poder de manobrar
com juízes, vai ser um nepotismo inqualificável.
É por isso que no meu projeto cria-se, como
já muitos países europeus criarem, conselhos na
cionais e estaduais de justiça, colegiados, com
postos por membros da comunidade, membros
do Judiciário, que têm competência para promo
verjuiz, fazer concurso para juiz, punir juiz, botar
juíz na cadeia, premiar os bons juízes, exaltar os
bons juízes, colocar os maus para curtir no pelou-

_ rínho, nu, com água e sal. Isto porque sem água
e saIdizem que os ferimentos curam com menos
rapidez. Absolutamente, eu não sou desumano.

A independência do Judiciário precisa ser colo
cada de maneira clara. Sou a favor da maior auto
nomia administrativa do Judiciário para exercitar
suas funções; sou a favor da autonomia financeira
do Judiciário para que dele não se subtraiam re
cursos de que ele precisa. Mas só se estabele
cermos a total e radical responsabilidade adminis
trativa e financeira dos tribunais e dos juízes. É
preciso que eles respondam perante a sociedade
ou perante aquelas instituições representativas da
sociedade. Orna coisa é se dar ao Judiciário inde
pendência necessária, outra coisa é se dar ao
Judiciário responsabilidade indispensável. E co
mo se dar essa independência? É preciso tirar
o Executivo do processo de nomeação de juiz?
Quem nomeia os generais? O Presidente da Re
pública é quem menos decide. Ele apenas recebe
ordem. Diz-se ao Presidente da República: promo
va o General Afonso Albuquerque dos Santos Pe
reira de Melo Cavalcanti de Alencar e ele o pro
move.

Qual o Executivo que vai nomear? Um Execu
tivo com poder de se contrapor ou um Executivo
apenas chamado a referendar ou a ter uma partici
pação de um controle mínimo? Não há uma solu
ção.pdod; depende de em que termos o Execu
tivo vai participar desse processo de nomeação.
O que é pernicioso é se atribuir o poder de nomear
a um (mico órgão; o que é pemicioso é não se
colocarem nas leis pressupostos rígidos para essa
nomeação; o que é pernicioso é se deixar a pro
moção ao arbítrio dos tribunais. Essas coisas é
que sãoperniciosas. Por isso acho que esses crité
rios são muito flexíveis, são muito relativos, são
muito conjl,Ulturais, deve-se deferir ao legislador
ordinário.

Quanto ao problema dos controles, parece que
já disse alguma coisa, mas gostaria de chamar
a atenção para uma coisa que me parece funda
mental: não acredito em nenhuma reforma da
Justiça brasileira enquanto a Justiça Comum for
também Justiça Eleitoral. Os juízes comuns, por
que são juizes eleitorais, tem um poder de coação
e de intimidação sobre o Poder Legislativo que
entristece. Ou se tira a Justiça Eleitoral da mão
da Justiça Comum, inclusive para que o juiz não
seja convocado a se cumpliciarcom a luta política,
que é uma luta muito incruenta, ou nós continua
remos, neste Pais, a ter apenas uma Justiça de
pilhéria. Por isso que nas sugestões apresentadas
coloquei o problema da Justiça Eleitoral como
um dos problemas fundamentais, porque é im
portante entender-se que o processo político par
tidário, que leva o homem público à conquista
do poder licito e necessário, tem um enfoque
e uma dinâmica muito diferente daquele outro
poder político que o juiz precisa e tem neces
sidade de exercitar. No momento em que deixar
mos que esses dois mutuamente se aproximem
iremos prejudicar a ambos, como temos prejudi
cado até hoje. Eu mesmo assisti, agora em minha
terra, a um dos espetáculos mais tristes. E chegou
a ponto de se tomar tão escandaloso para o ho
mem comum que o Presidente do Tribunal Elei
toral da minha terra foi p~fundamente vaiado
pelos populares, em pleno dia de eleição. A que
ponto as coisas chegaram... Meu tempo está en
cerrado. Acredito que, na medida do possível, ten
tei responder às solicitações do Deputado Plinio
Arruda Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - O pro
fessor Roberto de OliveiraSantos tem 10 minutos.

O SR. ROBERTO DE OUVEIRA SANTOS 
Obrigado, Excelência.

Primeiramente quero responder ao Deputado
Plínio de Arruda Sampaio, no tocante ao controle
disciplinar do Juiz, por desídias, atrasos, por ou
tros vícios, inclusive aqueles mais sérios que com
portam um tratamento penal. Primeiramente que
ria dizer que havería uma solução institucional
para o acompanhamento e controle, a poste
ríere, por exemplo, nos moldes da solução portu
guesa. Poderíamos pensar em alguma coisa co
mo um colégio de ética da magistratura, distinto,
naturalmente, tanto na forma quanto na compo
sição, do atual Conselho Disciplinar da Magitra
tura. Em Portugal a Constituição prevê, no art.
223, um colégio dessa natureza, que o Consti
tuinte português chama de eonselho Superior da
Magistratura. Está assim redigido o art. 223: "O
Conselho Superior da Magistratura é presidido
pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça
e composto pelos seguintes vogais: dois desig
nados pelo Presidente da República, sendo um
deles magistrado judicial; sete eleitos pela Assem
bléia da República - aí, a grande novidade 
e sete juízes eleitos pelos seus pares, de harmonia
com o princípio da representação proporcional".
Depois, um parágrafo único diz: "Nas matérias
em que vá ser apreciada questão relacionada com
o funcionalismo - quer dizer, com o compor
tamento de funcionários do Poder Judiciário 
também serão convocados vogais funcionários
da Justiça". Um aperfeiçoamento desse tipo de
instituição é que poderia ser objeto de cogitação
nossa para a instituição de um acompanhamento

regular do problema ético e, eventualmente, cri
minal da magistratura.

Mas queria também chamar a atenção do Ple
nário desta Subcomissão para uma outra maneira
de encarar o problema disciplinar da magistratura.
Estamos considerando aqui o problema discipli
nar da magistratura numa linha muito pré-freu
diana, diria assim, numa linha de castigo, de puni
ção, como se isto pudesse resolver o problema,
às vezes, de formação de personalidade, de vísão
do magistrado, de capitulação ideológica do ma
gistrado, de vício e corrupção, problemas esses
que não se fazem num dia, que são contraídos
ao longo de toda uma biografia pessoal e profis
sional. Queria, portanto, que pensássemos um
pouco mais em distinguir o magistrado atual já
exercente dos jovens que vão ser magistrados.
E pensar em modalidades pedagógicas, primeiro
de aproveitamento da juventude que se prepara
para exercer a magistratura; segundo em modali
dades de reconversão profissional do próprio juiz
exercente, por modos suasóríos, por sistemas de
cursos, por simpósios, por debates, por meios
de coordenação dos tribunais ou, pelo menos,
das associações de magistrados e outros órgãos
de base da magistratura, base popular, digamos
assim, base extrejudlcíária da magistratura, em
articulação com as universidades, com as escolas
de Direito, especialmente em nível de pós-gra
duação. Preocupamo-nos,muitas vezes, em aper
feiçoar advogados, pensamos em mil e um cursos
para tecnificar o advogado e raramente nos lem
bramos dos magistrados. Como magistrado pro
fissional ressinto-me disto. O curso que implan
tamos de pós-graduação, em Belém do Pará, foi
uma grande surpresa. Vários tribunais começa
ram a mandar juízes com licença cultural para
freqüentar o curso. Esses magistrados ficaram
recebendo de seus tribunais para freqüentar o
curso e se sujeitaram aos meios de avaliação que
o nosso curso dispõe, e assim sucessivamente.

Com relação à segunda pergunta - não estou
respondendo na ordem - parece-me de extrema
importância, não a pergunta, mas a idéia que traz
hoje aqui o Deputado Plínio de Arruda Sampaio,
relativa à proibição de os juizes julgarem juízes.
Acho da maior procedência, acho de grande exce
lência esta idéia. Realmente, o que se passa hoje,
do ponto de. vista administrativo, nos tribunais,
é um escândalo tão grande quanto o que se passa,
por exemplo, no sistema de remuneração das
Forças Armadas. No contracheque de um magis
trado aparece, se não me engano - já nem me
lembro de tão insignificante que é - treze mil
cruzados, mais não sei quanto de remuneração.
Mas em cima disto se computa - não estou
falando nenhuma novidade - uma série de vanta
gens, de auxílio moradia, auxílio transporte. Ainda
recentemente houve toda uma legislação institui
dora de auxílio moradia, 25% de auxílio-trans
porte, e assim sucessivamente. Os tribunais ficam
à vontade para interpretar isso. Se se calcula antes
auxílio transporte e depois o repique e o repicão
para depois calcular o auxílio-transporte, como
seja mais vantajoso para o caso particular do tribu
nal considerado, assim se vai calcular. Então, des
de que haja um tratamento recíproco entre os
Poderes, o Parlamentq não podendo votar os seus
próprios subsídios para a próxima legislatura, é
plenamente aceitável. E não só aceitável, mas elo
giável, uma idéia extremamente engenhosa, inte-
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ressante e prática essa do Constituinte Plínio de
Arruda Sampaio. São rarissimas nos tribunais as
regras. e os procedimentos do tipo dessa admi
rável Emenda Regimental rr 2, que o Supremo
Tribunal Federal veio de baixar em 1985. Chamo
a atenção dos Srs. Deputados para esse aspecto.
Hoje de manhã o Supremo Tribunal Federal foi
muito atacado - quer dizer, essa é uma maneira
um hmto exaqerada, excessiva de falar - mas,
enfírn, muitas restrições foram feitas ao tipo de
conduta do Supremo. Mas mesmo o Supremo
atual é capaz de baixar uma norma, como a
Emenda Regimental rr 2, de 1985, onde é proi
bida a nomeação de assessores de juízes que
sejam parentes de qualquer ministro, até terceiro
grau. Não é que seja parente daquele ministro
que está propondo a nomeação ou seja parente
de qualquer JVlinistro da Supremo Tribunal Fede
ral.Assessor e, se não me engano, assistente etc.
Uma regra da melhor moralidade, que faz honra
à integridade dos Ministrosdo Supremo Tribunal
Federal do ponto de vista ético. Senhores, dizia
eu, é um comportamento raro e,por isso, emerge
como interessante, mais uma vez,a idéiado Cons
tituinte PlínioSampaio.

Em terceiro lugar, pergunta o Deputado: é pos
sivel instituir uma justiça para o povo ao nível
do povo? Diria que sim, é possivel. O próprio
Prof.Calmon traz aqui idéias extremamente enge
nhosas a respeito. Em princípio tenho que con
cordar com essa idéia, apesar de ser de dificil
realiz.ação - não é por isso que não devemos
tentar, Mas a1~JUITlas perguntas, algumas questões
devem ser suscitadas a propósito de sua dificul
dade. Por exmplo: esses juízes vão ser eleitos ou
nomeados pela autoridade local? Se isso se der,
surge logo o problema de como preservar sua
isenção em relação à autoridade local: através
de concurso público? Ele lembra a experiência
norte-amerícane, que tem sido muito criticada por
apresentar aspectos positivos e negativos. Apoliti
zação da magistratura em nivelde primeira instân
cia é um dos problemas de certas pequenas cida
des nos Estados Unidos, é o envolvimento com
a policia-e a policia envoMda com a classe dorní
nante local e assim sucessivamente.

O SR. RELATOR (Plinio de Arruda Sampaio)
- Prof Roberto Santos, solicito um segundinho,
para fazer um comentário na linha de suas obser
vações. Um jurado, por exemplo, mais crimes
submetidos ao tribunal popular. O conciliador,
ao fazer uma fase prévia de conciliação nas pe
quenas causas, com um homem recrutado ali,
na comunidade, não para ser permanentemente
um juiz, mas para servir durante um período, O
vogal e os representantes das duas partes, numa
fase prévia de:conciliação na Justiça do Trabalho,
antes propriamente de entrar com uma petição
em juízo etc. etc. Uma primeira justiça que fosse
organizada nessa fase recrutando o povo para
o ate), e depois soltando o cidadão.

O SR. ROBERTOSANTOS- Muito obrigado
a V.l=:xt Tivemos um precedente histórico, é bom
recordar. Pouco estudamos no Brasil a história
do Judiciário, mas não há de ser desinteressante
evocar algum. precedentes passados. Tivemos juí
zes elevintena, durante a Colônia.Eram de vintena
porque eram postos para 20 vizinhos,20 famílias.
Eram juízes analfabetos, sem nenhuma instrução,
o conteúdo das causas que eles podiam julgar

era limitado não só pela alçada como pela natu
reza delas. Poderiamos, quem sabe, tentar uma
experiência.Atentar uma experiência ainda prefe
riria que, ao invés de concurso para esse tipo
de função jurisdicional recorrêssemos à idéia do
Prof.Calmon, de eleição pela localidade pequena
onde o juiz vai atuar, e que fosse bem pequena
a comunidade, não bairros - o Bairro de Pinhei
ros, em São Paulo, é uma cidade ou duas 
vamos dizerum pequeno conjunto de quarteirões.
Surge, naturalmente, um problema suplementar:
como evitar que esse juiz seja contaminado pela
politica partidária? Aí, só se a Constituição proibir
a filiação do juize o exercício de atividade político
partidária - talvez seja um encaminhamento.
Eleito pela comunidade, mas proibido de parti
cipar de politica partidária.

Meu tempo está esgotado. Não sei se deveria
responder à última pergunta. Consulto o Presi
dente.

É possível promover os juízes sem interferência
do Executivo?Data venia, pela primeiraveznesta
sessão vou divergirde meu querido amigo e ilus
tre colega Prof.Calmon Passos. S. S', com a indig
nação moral que lhe é tão característíca, invo
cando o exemplo de um juiz que se deixou cor
romper uma primeira vez pelo pedido do desem
bargador - se ele não tivesse atendido o pedido
do desembargador da primeira vez, da segunda
o desembargador não quereria impor, é preciso
considerar bem isso - chega à generalização
de que sempre a nomeação dentro do Poder Judi
ciário resultará numa subordinação do Juiz de
Primeiro Grau ao Juiz de Segundo Grau. Data
venia, discordo. Penso que se nós deferirmos
ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de designar
os juízes concursados, obedecendo à ordem de
classificação do concurso após o curso na Escola
de Magistratura;se deferirmos ao Tribunal de Jus
tiça do Estado o mesmo poder em relação aos
juízes estaduais concursados, e também a ambas
essas esferas do Poder Judiciário as promoções,
as declarações de promoção por antigüidade, que
é automática - ninguém pode deixar de deferir,
a não ser por maioria do tribunal-ou por mereci
mento comprovado. Com um sistema de avalia
ção bem estabelecido, os riscos a que se refere
o Prof. Calmon serão muito menores do que
aqueles que hoje em dia o juiz corre. O descon
forto que ele tem de às vezes, após um concurso,
ter que vir à Brasília pedir a Parlamentares ou
pessoas amigas do Gabinete Civil que interfiram
pela sua nomeação, que seria, em princípio, de
justiça moral. Lembro-me de quando fiz o con
curso em 1963. Naquela altura,por circunstâncias
inteiramente ocasionais, obtive o primeiro lugar.
Vina lista meu nome em primeiro lugar e, imagi
nem, tive que vir à Brasília, de Belém do Pará
-alguém que não era ainda juiz,mal tinha dinhei
ro para pagar o avião, caríssimo, principalmente
naquela época - e palmilhar gabinetes de 51'S.

Deputados, Srs. Senadores, ir ao Gabinete Civil
da Presidência da República acompanhado, para
que me fosse reconhecido o direito de ser juiz,
eu que o tinha conquistado por concurso. É preci
so, realmente, extinguir esse sistema. Esse méto
do não está correto, data venia.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Vamos
convidar o primeiro debatedor, Constituinte Leite
Chaves.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES
Profs. Calmon de Passos e RobertQ de Oliveira
Santos, V.SoS, pela palestra anterior e pela exp0
síção que fizeram, hão de convir que nós, nesta
Casa, estamos em situação extremamente difícil,
sobretudo nesta Subcomissão, para proporcionar
ao Pais uma justiça que possa ser a ideal. Isso
é extremamente difícil para nós. Estamos na situa
ção de fazer uma justiça meio deformada para
ela ser mais justa. Somos como um alfaiate que
tivesse que fazer um temo perfeito: se ele flzesse
um temo perfeito para vestir um corcunda nunca
esse temo sairia ideal. Estamos diante de uma
realidade social cada vez mais injusta. Qualquer
país do mundo em que 50% da renda nacional
se destina a 4% das pessoas, haverão de convir
V. EJc6, só pode gerar esse estado de ebulição
e de injustiça.

Estamos, por outro lado, como se vivêssemos
num pântano e exigíssemos que cada um se com
portasse de maneira asséptica. VIVemos dentro
de uma sociedade extremamente injusta. V. 5"
são testemunhas da situação de São Paulo e das
grandes cidades do Pais. São Paulo, nos últimos
anos, cresceu duas ou três vezes, mas o índice
de criminalidade cresceu 10, 20 vezes pela deriva
ção das populações jogadas nos campos. Em
1975, como Senador, eu denunciava a questáo
dos bóias-frias, dizendo: "Olhe, temos de susten
tar o café do campo, porque se não essas popula
ções vão para a cidade. Essas crianças não vão
ter escolas. Tendo consciência da sua fragilidade,
juntam-se em bandos, quando crescerem vão
matar." E isso tudo está ocorrendo. Chegávamos
aqui no Senado às pressas, anos atrás, para fazer
lei a fim de soltar bandidos em São Paulo. Essa
é a realidade. A Lei Fleury foi feita para proteger
um torturador e ninguém conseguiu até agora
revogá-Ia, porque as prisões não têm lugar para
abrigar os criminosos do País. Então, são crimes
de ordem econômica, porque vivemos numa so
ciedade extremamente injusta.

A nossa luta aqui, 51'S. Constituintes, homens
que vivem essa experiência que V. S" vivem, até
talvezcom mais freqüência porque participam de
eleições, é difícil essa situação de procurar fazer
não uma Constituição ideal, porque é Impossível,
mas uma Constituição possível para estes tem
pos. Sou um dos que não acreditam neste regime
de forma nenhuma. Democraticamente, se fizer
mos uma coisa melhor, progressivamente vamos
criando situações de melhoria a ponto de encon
trarmos outros caminhos. Do contrário, iremos
para uma situação até mais difícil.

Nós discutimos neste programa de hoje a ques
tão dos juízes, da sua iniciação. Achamos que
os juízes estão muito distantes do povo. Um dos
apanágios da nossa luta é que a Justiça seja mais
democrática e mais justa. Entendemos, ainda,
que a leipodeser a melhor possivel-poderemos
fazer aqui leis as melhores possíveis - mas se
os juízes forem insensíveisjamais a aplicarão com
conveniência e humanidade.

Estamos pensando, inclusive, em estabelecer
critérios de eleição do juiz. A eleição seleciona,
pelo menos do ponto de vista emocional. Osjuizes
sem projeção sentimental e sem identificação
com a comunidade são problemas. Os tribunais
fariam os concursos, perqueririam e apurariam
os padrões de qualificação técnica e morais. E
as comunidades escolheriam os juízes, não por
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processos eleitorais partidários, mas através de
programas de televisão, esses processos de sele
ção que são extremamente fáceis hoje, sobretudo
quando há o voto eletrônico. Essa seria uma ten
dência. Tenho a certeza de que não seriam os
juízes, digamos, ideais, mas seriam seguramente
juízes melhores.

Outra questão que discutimos é a da vitalicie
dade. Juizes com personalidades deformadas,
sem responsabilidade pública, distanciam-se de
mais da comunidade, passam a viver em outras
camadas e são odientos, até, para as camadas
mais simples.

Não queria ir além, porque o nosso espaço
é muito pequeno e outros interpeladores mais
ilustres haverão de fazer perguntas a V.S"', mas
eu teria uma pergunta a fazer depois da seguinte
consideração: hoje os tribunais foram atacados
e até o próprio Supremo Tribunal Federal. Con
cordo em que os tribunais nem sempre andam
a passos largos. Mas dou testemunho de que o
Supremo Tribunal Federal está acima, às vezes,
das leis que votamos nesta Casa. Por exemplo,
a questão da mulher solteira, das sociedades de
fato. O Supremo, por súmula, chegou a ampa
rá-Ias muito antes de que nós o fizéssemos aqui,
e não o fizemos ainda. Os fllhos adulterinos, antes
da Lein- 883, o próprio Supremojá os acobertava.
Os Ministros vivem sob a pressão de fato, de pro
cesso. Nós também vivemos, só que a sociedade,
aqui, nem sempre é bem representada. Os que
chegam aqui são os que têm mais ou menos
meios econômicos e os que chegam por outros
métodos de valor nem sempre constituem maio
ria.

Eu sempre faço perguntas diretas, mas hoje
extrapolei um pouco em considerações, porque
quero ouvir algo que concorde comigo ou que
discorde do meu ponto de vista, a fim de colocar
o mínimo ético social do Congresso em cada
lei. Então, a minha pergunta é esta: que pensam
V.S" da possibilidade de introduzirmos a eleição
de juizes nos termos propostos neste instante?

O SR JOSÉ JOAQUIM CAlMOM PASSOS 
De certo modo acredito que já abordei o proble
ma. Tenho uma convicção. Sei que estamos fa
zendo uma Constituição cujo futuro é muito dificil
de precisar, mas acredito que se tivermos a con
vicção de que o que precisamos fazer, hoje, ama
nhã ou depois é passar da democracia do Estado
para a democracia da sociedade, vale dizer, se
temos de mafchar, queiramos ou não, para uma
demcoracia participativa, o que esta Constituinte
tem de fazer - e se fizer já estará prestando um
serviço extraordinário a este País - é deixar um
embrião de instituições, órgãos intermediários,
que viabilizem essa maior participação de acordo
com os fatos politicos que vão ocorrer amanhã
ou depois. O que é importante na próxima Consti
tuição é que não se reproduza o modelo fechado
das Constituições anteriores, mas que comece
mos a esboçar formas de participação. E no âm
bito do Poder Judiciário foi esta a preocupação
que tive. Como podemos democratizar a Justiça?
Não há uma solução pronta para o dia de hoje
que possamos trazer para o texto constitucional.
Seria uma temeridade. Então, só há uma forma
de democratizarmos a Justiça: definir apenás os
tribunais superiores, que têm essa grande função
de guardiães dos abusos de poder dos outros
ramos da organização estatal, e deixarmos na

mão do legislador ordinário, em função da sua
criatividade e da sensibildiade do político, do ho
mem que vive os problemas da sua comunidade,
a solução. Vale dizer, o processo ao recrutamento
por eleição deve ser constitucionalmente defini
do? Não. Deve ser constitucionalmente permitido.
Mas onde o juiz eleito vai ser necessário e conve
nientemente indicado é um problema da prática,
da práxis. O que a nova Constituição precisa fazer
é não criar os obstáculos que a Constituição atual
cria: só pode serjuiz bacharel em Direito, só pode
ser juiz fazendo concurso, só pode ser juiz inte
grando a carreira, só pode ser juiz com aquelas
garantias. Não. Vamos deixar que o juiz seja a
pessoa mais identificada com o grupo social em
que ele atua. Mas como definir isso na Consti
tuição? Impossível. O que a Constituição precisa
fazer é criar a possibilidade de que amanhã esses
juizes existam. Constituição não é para definir or
ganização judiciária. Nenhuma Constituição do
mundo faz isso. Há constituições que chegam
a dedicar meia dúzia de artigos ao Poder Judiciá
rio. A preocupação é definir os tribunais superio
res, isso, sim, com as respectivas composições
e competências. O resto é a prática e a neces
sidade social. Nós colocamos na cabeça, por um
preconceito de uma formação bacharelesca que
tivemos, que os serviços da Justiça são muito
diferentes dos serviços de saúde, de segurança
pública, de transporte e de saneamento, quando
não o são. Serviço da Justiça é serviço público
como todos esses outros, para ser prestado nos
termos ou que os outros o são. Naquilo que envol
ve a garantia do cidadão, a unidade de ordem
jurídica e a segurança do exercício das funções
públicas definidas em determinados organismos,
aí, sim, ela é política, técnica e bem diferente de
todas as outras prestações de serviços. Minha opi
nião é esta: apenas deixar na Constituição a porta
aberta para soluções práticas. Nunca pensar que
a Constituição comporta essas defmições desde
logo.

Aproveitando o tempo que me resta desejo di
zer que os tribunais não estão sendo atacados.
Apenas são, na estrutura defeituosa do Poder Ju
diciário, aquele espaço onde esses defeitos se
agravam, por um motivo muito simples: tenho
afirmado que quando fazemos concurso para juiz
ainda temos aquele contato com o povo. Lem
bro-me de que na minha primeira Comarca, Re
manso, eu conhecia quase todo mundo, sabia
dos seus problemas e me sentia responsável pe
rante aquela comunidade. Eu estava dizendo aqui
ao Constituinte Jaíro Cameiro que ele bem pode
testemunhar o que um juiz de carreira faz em
termos de visita ao Palácio. Eu só avalio o trabalho
que ele não teve. O lugar que o juiz mais conhece
é a antecâmara do Executivo. Pois bem, na me
dida em que a gente vai progredindo na carreira,
começa a compreender que o povo não é rele
vante para a nossa carreira, relevante é o Depu
tado, relevante é o Senador, relevante é o Gover
nador, a mulher do Governador, a filha do Gover
nador, o afilhado do Govemador. Então começa
mos a nos distanciar do povo que não é neces- .
sário para nós, que não vai ter nenhuma influência
na nossa carreira, não pode nos cobrar nada, e
começamos a nos aproximar do poder, e quando
chegamos no tribunal, que temos problemas fa
miliares, temos uma série de problemas, aí então
é que só freqüentamos o poder.

Eu poderia dar exemplo de um tribunal de um
país que conheço, de um Estado que conheço
e de uma nacionalidade que conheço, onde os
magistrados eram quem mais frequentavam a
piscina do Palácio do Governo para serem molha
dos pelo Govemador, que debochava deles dizen
do. Estou molhando a Justiça, estou molhando
a Justiça. "Eles não precisavam freqüentar o tan
que da liberdade, onde as mulheres levam roupa.
Nenhum juiz precísa freqüentã-Io para progredir
na carreira, mas se eles não tiverem intimidade
suficiente para sentar na beira da piscina e serem
molhados por S. Ex- o chefe do Executivo, eles
não chegarão aos tribunais, salvo por antigüidade,
e nem todo mundo tem boa saúde e certa longe
vidade.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Raul Ferraz.

O SR. ROBERTO DE OUVEIRASANTOS 
Sr. Presidente, eu gostaria de me manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - Perdão,
o lapso é de nossa parte.

O SR. ROBERTO DE OUVEIRA SANTOS 
Em primeiro lugar agradeço ao Senador Leite
Chaves as questões levantadas para o Prof. Cal
mon e para mim no tocante ao problema das
eleições dos juizes. Este tema é realmente da
maior envergadura, tanto política quanto técnica.
Em princípio a eleição dos juízes responderia me
lhor ao sistema de organização democrática e
de divisão dos Poderes do Estado do que o siste
ma de concurso, porque a regra básica da demo
cracia é que a legitimidade decorre, em princípio,
do sufrágio universal. Neste sentido o juiz encon
traria uma legitimidade radical no sufrágio:Refiro
me não a esse juiz do segundo ramo da função
jurisdicional a que quis aludir o Prof. Calmon na
primeira parte da sua exposição, mas ao juiz ma
gistrado, como nós o conhecemos até agora. Po
rém, esta questão tem sido extremamente empol
gante nos últimos congressos internacionais de
magistrados. Houve um congresso na Universi
dade de Lêllex, em 1983, reunindo rnagistrados
de todos os países europeus, da Alemanha Oci
dental e também da República Democrática Ale
mã para o oeste, portanto, compreendendo Espa
nha e Portugal. E foi relator do tema um magis
trado italiano ilustre, o Prof. Salvatore Seneze. O
Prof. Salvatore Seneze então se perguntava: Será
que as umas são o único instrumento de legitima
ção de órgãos da soberania e da titulação de
pessoas e sujeitos para esses órgãos? Ele respon
deu negativamente, inclusive mostrando a expe
riência de todos os países ali reunidos, numa obra
que depois foi publicada com o sugestivo título
"Ser Juiz Amanhã" - "Être Juge Demain."

O Prof. Salvatore Seneze chega à conclusão
de que, em verdade, é, possível adquirir legitimi
dade não diretamente através das urnas, mas indi
retamente através de concurso estabelecido por
quem foi eleito nas umas. Se alguém é eleito
nas urnas e estabelece uma lei legitimando o con
curso, a titulação de quem passa no concurso
é legítima do ponto de vista politico.

Respondo desta maneira ao ilustre Constituinte
e ao mesmo tempo lembro que um sistema de
eleições, longe de afastar o juiz dos palécios, au
mentaria o número de palácios a que os juizes
teriam de recorrer para conseguir apoio poIitico
partidário. Enquanto cancidatos a juizes teriam
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de entrar em partidos políticos,teriam de disputar
o voto popular. Ou, se não entrarem em partidos
políticos, teriam de fazer negociação com os polí
ticos e, conseqüentemente, o sistema de concur
so...Pois não Sr. Constituinte.

O SFt. CONSTITUINTE LEITECHAVES - Os
juízes não disputariam através de partidos políti
cos. As disputas seriam organizadas pelo próprio
Juiz Eleitoral,mas sem participação, sem interfe
rência de partidos políticos. Aí seria um desastre.
Eles iam provar pela sensibilidade. Por exemplo,
numa cidade como Londrina, há diversos juízes
concorrendo a um cargo na cidade, então ficam
pedindo que se peça apoio aos desembargadores.
No caso, far-se-ía uma eleição. Quer dizer, três
ou quatro juizes, disputariam pela televisão ou de
acordo com normas estabelecidas sumariamen
te. Não haveria interferência políticanesse sentido,
que seria um desastre,

O sa ROBERTO DE OUVElRA SANTOS 
Muitoobrigado pelo esclarecimento de V. Ex"

O sistema, a que alude o Constituinte LeiteCha
ves realmente teria uma vantagem muito grande
sobre o sistema norte-americano, por exemplo,
que é um sistema concreto, onde há o estabele
cimento de eleições para o ingresso na magis
tratura dos Estados daquela grande nação. Mas,
aida assim.eu temo, Sr. Constituinte, que na prá
tica esse disputa que V. Ex" queria tão alheia à
vida politico-partidária resulte na mobilização de
líderes políticos" de governadores, de autoridade
da Uni,!io etc., em favor deste ou daquele candi
dato. Por isso, porque acho legítima a instituição
do concurso, acredito também mais, Srs. Consti
tuintes: nas eleições não teríamos o sistema de
formação e aperfeiçoamentode magístrados, que
só as escolas de magistraturas podem dar. Não
teremos aquela aferição lenta dos três anos, em
que o juiz ingressa como instrutor de justiça e
fica sendo testado, e fica sendo ensinado, e fica
sendo treinado em regime de pós-graduação, até
se tomar uma pessoa, de caráter bem formado,
intelectualmente bem instruída para exercer a sua
atividade jurísdícíonal.

Muito obrigado, Sr. Constituinte Leite Chaves.

O SIR. PRESIIDENTE (Jairo Carneiro) - Con
cedo ai palavra ao próximo debatedor, o Consti
tuinte I~aul Ferrez,

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ 
Quandloouvimos verdadeiros expoentes do Direi
to, dá-nos vontade de debater muito mais o pro
blema. Infelizmente os prazos são fatais. Nós te
mos de ouviroutras entidades, outros nomes, ou
tros juristas e não podemos sentar, como seria
o ideal, numa mesa redonda, para que pudés
semos aprender ainda muito mais do que apren
demoa aqui, porque a cada palavra ou a cada
frase de um dos conferencistas de hoje tínhamos
vontade de interromper para pedir um detalhe
ou uma explicaçêo a mais.

Devodizerque não atuei aqui, nos meus primei
ros quatro anos de mandato, na Comissão de
Justiça, atuava em outra, na Comissão do Interior,
cuidando dos problemas do sertão do Nordeste.
Depois foicriada a Comissão do Desenvolvimento
Urbano e eu me desloquei para lá. Fui Relator
do projeto de lei do uso do solo urbano, onde
apresentei um substitutivo à matéria. Talvez ela
fosse a Comissão ideal para eu participar, pelo
trabalho que alidesenvolvi,pois já tinha um traba-

lho preparado para um certo destaque. No entan
to, vim para a Comissão de Justiça, advogado
que sou, mas afastado há 11 anos das lides foren
ses. Mas foi exatamente por causa desses proble
mas que ouvi aqui do DI'. Calmon Passos e do
DI'. Roberto Santos. Aliás,o DI'. Calmom Passos
enumera coisas captadas na comunidade, sobre
os grandes problemas da justiça brasileira e do
grande sofrimento que o povo enfrenta em decor
rência da falta de justiça. Ele diz, por exemplo,
que nenhum brasileiroestá satisfeitocom ajustiça
que tem. Acho que isso é tranqüilo. E não conhe
ço brasileiro que considere grande a nossa Justi
ça. Todo brasileiroque conhecemos ou tem quei
xa da Justiça, porque de alguma forma sofreu
nas mãos dela, das suas deficiências, ou porque
gostaria de corrigi-Ia.Quando não sofreu a ação,
gostaria de corrigi-Ia. Nossa justiça é lenta, cara
e sem qualquer responsabilidade social, como
disse o DI'. Calmom Passos. Ele diz também que
vastas camadas da sociedade já têm imunidades
asseguradas previamente, portanto, não estão su
jeitas à ação da Justiça. Dizque essa Justiça serve
mais às oligarquias que ao cidadão. Nesse ponto,
discordo. Acho pouco, digo que ela serve às oli
garquias e desserve ao povo, desserve ao cidadão,
asileiros para os quais não existe Justiça. Há dez
ou vinte milhões de brasileiros que falam na Justi
ça. Outros não, estão completamente vencidos.
Acho que não existe justiça neste País. Acho que
a Justiça que temos está desservindo ao povo.
E foi por isso que vim para aqui, pois acho que
o maior problema quetemos a resolver na Assem
bléia Nacional Constituinte é o de fazer com que
a Justiça chegue ao cidadão. Não interessa se
vamos fazeruma Constituição perfeitaou elaborar
leis primorosas. O que interessa é que ela seja
eficiente que chegue a milhões e milhões de brasi
leiros que vivem sofrendo, não só de fome. Às
vezes estamos acostumados a pensar que o povo
sofre porque come pouco. Ao invés de 3.000 calo
rias, que seriam necessártas, ele come apenas
1.500 ou 1.000. Mas não é esse o sofrimento
do povo. Ele sofre sobretudo de humilhação, sem
ter a quem recorrer. É o sofrimento da desigual
dade. Sobretudo podemos dizer que é o sofri
mento da injustiça. Ele é um injustiçado. Daí eu
ter vindo para esta Subcomissão tentar, com os
doutores da lei que vêm aqui discutir, com os
verdadeiros constitucionalistas, com juristas de
escol que para aqui vêm, conseguir uma Justiça
para esse povo que sofre do mal que o DI'. Cal
mom Passos se referiu:da minicidadania, a mini
cidadania que as elites impõem a ele. É evidente
que procuramos uma maneira de corrigir, Veja
que todos nós estamos aqui identificados com
o quanto a Justiça é má e quanto a tudo o que
dissemos aqui. Foram poucas as divergências ha
vidas entre nós sobre isso. Quanto à maneira de
corrigi-Iasé que nós ficamos enrolados, por causa
da dificuldade de dar uma solução. Na falta de
uma solução ideal cheguei à seguinte conclusão:
Se não vamos chegar à solução ideal, por que
não fazermos o que temos de melhor? Vejam
os senhores a diferença existente de um cidadão
quando se apresenta perante um delegado de
polícia e quando se apresenta à Justiça comum,
questionando contra o poder econômico. Vejam
também a diferença desse cidadão quando ele
chega na Justiça do Trabalho, que é federa!, cuja
autoridade não está sujeita à influência do chefe
político, do vereador, do prefeito, do deputado.

O juiz do Trabalho não sofre essas influências.
E veja a diferença de tratamento que se dá ao
cidadão quando ele chega na Justiça do Trabalho,
qualquer que seja a parte adversa, como ele chega
até orgulhoso, se gabando de que pode contar
com a justiça da Justiça do Trabalho. Ele acredita
na Justiça do Trabalho.

Por isso eu proponho aqui unificar a Justiça
no País. Não entendi até hoje por que os principais
serviços do País, como o serviço militar, é único
- não tem Exército em cada unidade da Federa
ção; os serviços dos Correios e Telégrafos, os
serviços diplomáticos, a moeda, todos são únicos,
não se dividem. Por que logo a Justiça, serviço
essencial a todo cidadão, que precisa dela como
precisa do ar que respira, se divide,deixando uma
parte com as oligarquias regionais e outra parte
com o poder central? Nós sabemos que a Justiça
do Trabalho funciona melhor, porque as pessoas
que atuam nela estão longe do cidadão, estão
longe das partes. Então, eu proporia a federali
zação da Justiça, que se a unificasse, porque é
a forma que nós conhecemos que funciona me
lhor. Qualquer outra forma seria dar um salto
no escuro - qualquer outra que propusermos.

Quero fazer as seguintes perguntas aos dois
conferencistas de hoje. Sabemos que quem paga
neste País tem um poder enorme sobre quem
recebe. Perguntarta: quem deve pagar a Justiça?
Deveremos manter a situação existente hoje, em
que cada Estado faz o seu pagamento, ou deve
haver um- pagamento único? Por exemplo, um
órgão que pague, o Governo Federal, digamos,
ou mesmo que não seja o Governo Federal. Per
gunto se é legítimo que se unifiquem os venci
mentos dos juízes no Brasil inteiro,dos membros
do Ministério Público no Brasil inteiro, em qual
quer recanto onde ele estiver,dos oficiaisde justi
ça, dos serventuários da justiça. Se isso for legíti
mo, quem deveria pagar? É indagação que faço,
levando em consideração que quem paga exerce
um imenso poder sobre quem recebe.

Quero ainda fazer, para concluir, apenas uma
observação. Aproposta do Senador LeiteChaves,
de eleição, é até muito interessante, porque aqui
foiabordado pelos dois conferencistas, sobretudo
pelo DI'. Calmon Passos, o problema de como
seria um juiz eleito, como agiria um juiz eleito.

Devo dizer aos Senhores que fuiprefeito, e me
surpreendi hoje, lembrando do fato, que como
prefeito fuiposto inúmeras vezes como juiz.Diver
sas vezes me vi diante de partes reclamando e
deveria encaminhá-las à Justiça, mas sabia que
aquelas pessoas iriam sofrer tanto procurando
a Justiça que eu mandava chamar a outra parte
e tentava uma acordo. Até separação de casa
mento eu evitei, como Prefeito de Vitória da Con
quista. Fizcasais separados saírem abraçados do
meu gabinete. Acho que poderia funcionar perfei
tamente assim, conquanto se estabelecesse um
mecanismo para que não surgisse um PMDB e
um PFL,que o juizfosse desse partido ou daquele.
Agora, o grande espetáculo é apenas esse.

Eu teria muitas questões a apresentar, mas vou
ficar por aqui e agradecer o que aprendi com
os Senhores. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Plínio de Arruda Sampaio)
- Sr. Presidente, gostaria de levantar uma ques
tão de ordem. Gostaria de fazer um apelo aos
nossos expositores e colocar uma questão para
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os colegas e especialmente para o Constituinte
Raul Ferraz.

Estou fazendo uma conta, aqui. Nós entramos
nesta sala de sessão hoje, às dez horas da manhã,
com a meia hora de atraso habituaI do brasileiro,
e salmos desta sala às quinze horas, depois de
ouvir durante cinco horas os nossos colegas da
parte da manhã; voltamos para esta sala às dezes
seis horas e agora são dezenove horas, ou seja,
já temos mais três horas de trabalho. Na verdade
silo oito horas de trabalho. Temos oito compa
nheiros inscritos com quatro minutos cada um
deles - são os quatro minutos generosos conce
didos pelo Constituite Jairo Cameiro. Com isso
chegaremos a trinta e dois minutos, afora as qua
tro respostas a essa intervenção. De modo que
vamos terminar em cima do tempo da sessão
da noite. Então, eu quase faria uma proposta aos
colegas, se eles estiverem de acordo. O tema da
noite tem muita relação com a pergunta que aca
ba de fazer o Constituinte Raul Ferraz. Na verdade,
é o tema especifico da sessão da noite. E a verda
de é que estamos um tanto exaustos. Eu, que
estou aqui anotando uma por uma as sugestões,
fico profundamente exausto. Pergunto-me sobre
a produtividade dos nossos trabalhos depois de
tanto tempo. Diante disso, faria uma proposta,
se o Constituinte Raul Ferraz estiver de acordo
e se os senhores também concordassem: suge
ririaque parássemos a sessão, agora, para aquilo
que em alguns círculos se chama de uma breve
colação, voltássemos às 20h3Omin, com a mes
ma pauta de inscrição. Os dois expositores res
ponderiam primeiramente ao Deputado Raul Fer
raz e, em seguida, voltaríamos para mais uma
hora de trabalhos, a fim de encerrar este painel,
mas com a presença dos nossos outros dois con
vidados, que já estão na Casa, porque à noite,
sim, poderemos prolongá-Ia adentro e não atrapa
lharemos os hábitos do jantar.

Portanto, a minha proposta é que levantásse
mos a sessão e convocássemos outra para as
20h30min, para continuação desse debate. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE(Jairo Cameiro)-Quanto
às inscrições, elas estão mantidas, serão respei
tadas. Os expositores de agora estarão conosco
à noite. Esta decisão vai favorecer aqueles que
não se encontram presentes neste momento.

Acredito que há consenso. Vamos suspender
a sessão.

Muito obrigado.

cOMlSSAo DO SISTEMA 'l'RlB«l'ÁRIO,
ORÇAMENI'O E FlNNlÇAS

2' ReUlliio, reaIizIIcIa em
26 ele' lIIldo de 1987

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano
de mO novecentos e oitenta e sete, às dezenove
horas e trinta e cinco minutos, no Auditório Nereu
Ramos do Anexo Dda Câmara dos Deputados,
em Brasília, reuniu-se a Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, sob a Presi
d~cia do Senhor Constituinte Francisco Dorne
lles, Presidente, com a presença dos Senhores
Constituintes: José Serra, Relator da Comissão;
João Alves, Presidente da Subcomissão de Orça
mento e Fiscalização Financeira; Sérgio Werneck,
Segundo-Vice-Presidente da Subcomissão do
Sistema Financeiro; José Maria Eymael, Segundo

Vice-Presidente daSubcomissão de Tributos, Par
ticipação e Distribuição das Receitas; José Luiz
Maia, Relator da Subcomissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira; Furtado Leite,IvoVander
linde, Lézio Sathler, Simão Sessim, Fábio Rau
nheitti, José Carlos Vasconcellos, Feres Nader,
José Luiz de Sá, Hélio Rosas, Naphtali Alves, Os
mundo Rebouças, Fernando Lyra, Aécio Neves,
Domingos Juvenil, Adroaldo Streck, Harlan Gade
lha, Wilson Campos, JutahyMagalhães e lr~á Ro
drigues, membros da Comissão do Sistema Tri
butáríc,Orçamento e Finanças. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos destinados à Sessão Solene de entre
ga dos anteprojetos e relat6rios das Subcomis
sões. Dando início aos trabalhos, o Senhor Presi
dente convidou a comporem a Mesa os Senhores
Constituintes José Serra, Relator da Comissão;
João Alves,Presidente da Subcomissão de Orça
mento e Fiscalização Financeira; Sérgio Werneck,
Segundo-Vice-Presidente da Subcomissão do
Sistema Financeiro; e José MariaEymael, Segun
do-Vice-Presidente da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas. Com a
palavra, o Constituinte José LuizMaia, Relator da
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Fi
nanceira, cumprimentou os companheiros, fazen
do a entrega do anteprojeto. Na oportunidade,
falou da sua designação para Relator da Subco
missão e enfatizou o papel do Presidente João
Alves na condução dos trabalhos daquele órgão.
Quanto ao anteprojeto, disse estarem inseridos
no mesmo as idéias colhidas em audiências públi
cas, bem como as sugestões encaminhadas atra
vés das emendas dos Senhores Constituintes.
Chamou a atenção para o cumprimento dos pra
zos regimentais pela Subcomissão e passou o
anteprojeto às mãos do seu Presidente para ser
entregue ao Presidente da Comissão. O Senhor
Presidente da Subcomissão de Orçamento e Fis
calização Financeira teceu considerações sobre
o trabalho do Relator que se houve com isenção,
acolhendo sugestões de todos. Em seguida. foi
dada a palavra ao SenhorConstituinte SérgioWer
neck, Segundo-Vice-Presidente da Subcomissão
do Sistema Financeiro, que, após saudar os seus
pares, disse da satisfação de passar às mãos do
Senhor Presidente da Comissão um trabalho que,
a seu ver, encerra avanços que permitirão uma
sociedade mais justa a partir do momento em
que estiverem inseridos na Constituição dispo
sitivos referentes ao Sistema financeiro que asse
gurarão ao anseios da comunidade. Referiu-se
aos destaques feitos para o papel da União, do
Congresso Nacional e do Banco Central do Brasil;
destacou, ainda, a extinção do Conselho Mone
tário Nacional e a criação de uma Comissão Mista
do Congresso Nacional com estreito relaciona
mento com os órgãos de polfticafinanceira. Disse
da parte referente ao mercado financeiro com
relação às entidades estrangeiras. Esclareceu que
estes tópicos, bem como os demais, deverão ser
amplamente discutidos na Comissão, destacando
a importância do tema, não contemplado nas
Constituições anteriores. A seguir, entregou o an
teprojeto e o relat6rio ao Presidente da Comissão.
O Senhor Constituinte José Maria Eymael, Vice
Presidente da Subcomissão de Tributos, Partici
pação e Distribuição das Receitas, ao entregar
o anteprojeto de sua Subcomissão, disse da honra
em fazê-lo. Enalteceu a figura do Relator, Consti
ra nobre; disse da forma com que se houve Sua

Excelência - extremamente democrática - bus
cando ouvir todos, sempre presente para entendi
mentos, não se constituindo muralha que afas
tasse posições contrárias. Como destaque, regis
trou que a conclusão do anteprojeto representou,
na prática, a falência de um preconceito - um
País como um todo não podendo conviver e che
gar a um desenvolvimento comum, uma Pátria
soiidária. Disse que o anteprojeto representa um
ponto de encontro da sociedade nacional; ponte
sólida, criativa,hábil, capaz de um desenvoMmen
to da Pátria como um todo. Destacou, ainda, dois
pontos contidos no anteprojeto: a redistribuição
da receita tributária nacional e a transparência
do processo tributário. Entre outros dispostivos,
consta um muito importante: a obrigação da
União, Estados e Municípios publicarem discrimi
nadamente relação de todos os tributos arreca
dados para que todo o cidadão possa compreen
der o processo de carga tributária. Disse, ainda,
de uma seção específica que é um verdadeiro
estatuto do contribuinte, contendo dispositivos
que tratam, entre outros, da irretroatividade da
lei, adequação de tributos à capacidade contri
butiva de cada um e o estabelecimento de não
privilegiar o Estado em prejuízo do contribuinte
- portanto, rompendo desigualdades entre Esta
do e contribuintes. Disse, mais, da imunidade sin
dical (também contemplados os partidos políti
cos), afastamento de empréstimos compulsórios
(exceto em casos de calamidade pública) - o
que representa a esperança de todos os membros
daquela Subcomissão. Com a palavra, o Senhor
Constituinte José Serra, Relator da Comissão,
saudou os seus pares e disse estar encerrada a
primeira etapa dos trabalhos - base para o Rela
tório Final a ser encaminhado à Comissão de
Sistematização. Lembrou o prazo exiguo a ser
cumprido e que seriam recebidas emendas das
outras Subcomissões, com a possibilidade de as
emendas rejeitadas serem reapresentadas na Co
missão. Disse, ainda, da dificuldade quanto à car
ga de trabalho, do ritmo pesado sentido no acom
panhamento das diferentes Subcomissões que
discutiram questões importantes, tais como: re
gional, federativa, social, distribuição tributária,
papel do Poder Legislativo - questões críticas
sob a responsabilidade dos Constituintes. Disse
da sua perspectiva de trabalho voltada à abertura,
ao diálogo do seu desejo de realmente dialogar
com todos, pois, a seu ver, a visão do Relator
deve refletira tendência média de todos os Consti
tuintes. Assim, colocou-se à disposição de todos
para o diálogo, objetivando sejam encontradas
soluções para o País. Ao final, o Senhor Presi
dente, Constituinte Francisco Dornelles, saudou
a todos, disse da sua satisfação em receber os
relatórios, fruto de profundidade técnica, pelo alto
nível das discussões realizadas. Referiu-se a sua
situação anterior como integrante do Poder Exe
cutivo, dizendo que, hoje, participando dos deba
tes, chegou à conclusão de que a melhor maneira
de legislar é, realmente, através do debate aqui
realizado, pois preserva urna sistemática de contri
buição mais rica, mais coerente e que representa,
efetivamente, o pensamento da sociedade brasí
leira. Comunicou que no dia seguinte seriam dis
tribuídos avulsos dos anteprojetos, esclarecendo,
outrossim, o fluxograma dos trabalhos da Comis
são. O inteiro teor dos debates foi gravado e, de
pois de traduzido e datilografado, ficará arquivado
na Comissão, publicando-se na íntegra no DIúio
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da COlllStltulnlle. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a reunião às vinte
horas fi sete minutos. E, para constar, eu,

, Maria Júlia Rabello de Moura, Se
cretária, lavrei a presente Ataque, depois de lida
e aprovada, será assínada pelo Senhor Presidente,
-Constituinte Fnmclsco DomeJIes, Presidente.

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Dornelles)
Senhores Constituintes, havendo número regi
mental, declaro aberta a presente reunião, que
tem por objetivo a entrega dos relatórios à Comís
são do SistemaTributário,Orçamento e Finanças.
Convido a participarem da Mesa 05 Constituintes
José Serra, Relator; João Alves, Presidente da
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Fi
nanceira; Sérgio Werneck, Vice-Presidente da
Subcomissão do Sistema Financeiro, represen
tando o seu Presidente; José Maria Eymael, Vice
Presidente da Subcomissão de Tributos, Partici
pação e Distribuição das Receitas, representando
igualmE:nte o Presidente daquele órgão técnico.
Teremos agora a apresentação dos anteprojetos.
Concedo a palll\lTa ao Constituinte José LuizMaia,
Relator da Subcomíssão de Orçamento e Físcalí
zação Financeira.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA 
Senhor Presidente, Constituinte Francisco Dorne
lles, Senhor Relator, Constituinte Josê Serra, ilus
tre Presidente João Alves, demais Constituintes
representantes cios Presidentes da Subcomissão
de Tributos e da Subcomissão do Sistema Finan
ceiro, nobres Constituintes, quero nesta oportu
nidade, fazer a entrege da redação final do ante
projeto, que me foi dado elaborar, já que, por
conâança de meus pares, fui designado Relator
da Subcomlesão de Orçamento e Fiscalização
Fínanceíra, presidida brilhantemente pelo nobre
Constituinte Joiio Alves. Neste documento, Se
nhor Presidente, demais membros da Mesa e ilus
tres Constituintes, estão inseridas idéias que reco
lhemos das audiências públicas, sugestões e
emendas oferecidas pelos Senhores Constituinte,
após a apresentação, em versão preliminar, do
nosso relatôrío. Cumprimos, na forma regimental,
todos os prazos. Nesta oportunidade, fazemos a
entrega do trabalho que será objeto de estudo
e apreciação pelos membros da Comissão Temá
tica a que pertencemos. Portanto, passo às mãos
do Pres.idente, Constituinte João Alves, o nosso
trabalho, resultado da decisão da maioria da Sub
comissão de Orçamento e Fiscalização Finan
ceira.

O' SFt. CONSTITUINTE JOÃO ALVES - O
Constituinte José LuizMaiase houve com isenção
e colheu a opíníêo da maioria, na qual se baseou
para rellJizar o seu trabalho.

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Domelles) 
A entre!;J8 do relatório da Subcomissão do Siste
ma Fínanceíro será feita pelo primeiro Vice-Pre
sidente, Constituinte Sérgio Wemeck.

O SR. CONSTITUlI'ITE SÉRGIOWERNECK
Excelentíssimo Senhor Presidente, Francisco
Domeães, Excelentíssirno Senhores Presidentes
das demais Subcomissões de Orçamento e de
Tributos nobres, Constituintes, é com a maior sa
tisfação que passo àsmãos do Presidente o Rela
tório Final da- Subcomissão do Sistema Fimn·
ceiro, cujo Relator foi o Constituinte Fernando
Gasparian. Faço questão de salientar que trabalho
consubstncíado neste relatório encerra avanços

que, depois de devidamente discutidos, nas fases
posteriores que iremos enfrentar, nos permitirão
construir uma sociedade mais justa, a partir do
momento em que constarem da nossa Consti·
tuição dispositivos que vão permitir a regulamen
tação do Sistema Financeiro de acordo com os
interesses da sociedade. Destaco em nosso rela
tório a explicitação das competências da União,
do Congresso Nacional e do Banco Central como
o principal avanço. Destaco, também, a extinção
do Conselho Monetário Nacional, a criação de
uma comissão mista permanente do sistema fi
nanceiro no Congresso Nacional, que tem por
finalidade contato estreito e rotineiro com as auto
ridades monetárias, de molde a permitir ao Con
gresso Nacional maior participação na política
econômica e, principalmente, na política finan
ceira. Quanto a outros dispositivos, visando a re
gulamentação do mercado financeiro, no que diz
respeito à participação de capitais estrangeiros
e à separação entre sistema privado e público,
não conseguimos chegar a um acordo definitivo
por maioria expressiva, mas esses temas deverão
ser objeto de discussão nas fases posteriores. Te
nho certeza de que este Relatório servirá de base
para que possamos fazer um bom trabalho neste
capítulo, não contemplado nas Constituições ano
teriores e que diz respeito à regulamentação do
sistema fmanceiro na sociedade brasileira. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Maria Eymael, que, em nome do Presidente da
Subcomissão de Tributos, Participação e Distri
buição das Receitas, fará a entrega do respectivo
relatório.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
-SenhorPresidente, Constituinte Francisco Dor
nelles, Senhor Relator da Comissão Temática,
Constituinte José Serra, Senhores Constituintes,
Senhores Presidentes e representantes das de
mais subcomissões, Senhoras, Senhores Consti
tuintes, tenho, neste momento, a elevada honra
de, em nome da Subcomissão de Tributos, Parti
cipação e Distribuição das Receitas, fazer a entre
ga oficialdo projeto que elaboramos, em sua ver
são definitiva. Desejo também, nesta ocasião, fa
zer dois registros: de um lado, quero enaltecer
a figura do Relatorde nossa Subcomissão, Consti·
tuinte Femando Bezerra Coelho e, de outro, exal
tar a nobreza desse Constituinte, realçando a for
ma aberta com que se houve, a maneira urbana,
afável essencialmente democrática com que acei
tou opiniões contrárias às suas, buscando asssí
milar o posicionamento de todos os seus compa
nheiros da Subcomissão, representando sempre
uma ponte para o entendimento, jamais uma mu
ralha que afastasse ou que gerasse predisposi
ções contrárias entre 05 Constituintes. Senhor
Presidente, desejo ainda registrar alguns pontos
que merecem destaque em hora tão solene. Em
primerio lugar, a conclusão do trabalho da Subco
missão representou, na prática, a falência do pre
conceito de que o País, como um todo, não pode
ria encontrar-se dentro dessa Subcomissão, de
que, eventualmente, Estados mais ou menos de
senvolvidos não poderiam conviver e chegar a
um denominador comum, buscando a constru
ção de uma Pátria maior, fratema, solidária e de
senvoMda, em que os cidadãos possam viverinte
grai e integradarnente. O trabalho da Subcomis
são representou um ponto de encontro da vonta-

de nacional. Mercê de reciprocas concessões na
busca do melhor, logramos construir uma ponte
sólida e criativaque, estamos absolutamente se.
guros, será o instrumento hábil e capaz para a
edificação e o desenvolvimento de uma pátria
comum. Entre os diveros pontos inovadores do
Projeto, seria interessante salientar os seguintes:
de um lado, a redistribuição do processo tributário
nacional, valorizando o Municípioe o Estado, sem
colocar em risco a saúde da União. O projeto
contempla, indiscutivelmente, uma larga e antiga
aspiração da evolução do processo federativo,
através da afrrmação dos Murúcípios e dos Esta
dos. De outro lado, a preocupação com a transpa
rência do processo tributário, estabelecendo-se
que a União, 05 Estados e os Municípios, até o
final do mês subseqüente, deverão publicar, obri
gatoriamente, no "Diário Oficial",ou, no caso de
Municípios, quando não houver "Diário Oficial",
em edital, discriminada informação de todos os
tributos arrecadados, das transferências recebidas
e efetuadas, a fim de que todos 05 entes políticos
e o próprio cidadão, que procuramos fortalecer
ao longo deste Projeto, possam efetivamente fis
calizare compreender o processo da receita tribu
tária e a prp-pria carga tributária. É importante
ressaltar ainda que este Projeto contempla, pela
primeira vez na história constitucional brasileira,
uma seção específica de garantias do contriliuin
te. Criou-se um verdadeiro estatuto do contríbuín
te, em que são assinaladas de forma indelével
e irretratávela irretroatividadeplena da lei,a legali
dade absoluta, o princípio de que o tributo jamais
poderá constituir um instrumento de confisco, a
adequação do tributo à capacidade contribuitiva.
Umponto que merece destaque especial é o man
damento contido no Projeto, quando estabelece
que a lei não poderá privilegiara Fazenda Pública,
em detrimento do contribuinte, na ordenação dos
processos fiscais. Na prática, isso significa que
quando o Estado olhar o contribuinte, verá a súa
frente alguém do seu tamanho. Rompe-se, dessa
forma, secular desigualdáde entre Estado e contri
bunte, assegurando-se, efetivamente, a este trata
mento paritário.Outra contribuição importante do
Projeto dizrespeito à Imunidade sindical. Ele vem
contemplar todas as entidades sindicais, a exem
pio do que se faz com 05 partidos políticos. O
tão execrado empréstimo compulsório, indefinido
e largo, é afastado, estabelecendo-se sua admissi
bilidade somente para os casos de calamidade
pública e, ao mesmo tempo, estendendo-se a
possíbílídade desse remédio também ao Muni·
cípío, atendendo-se com isso velho e antigo cla
mor da área munícípal. Seriam inúmeros os aspc-
a destacar, mas, guardando cçnsonãncía com

os demais companheiros cwe me antecederam,
registrei apenas a nívelexern\'lificativo, a1gur1S tra
ços que julguei mais marcantes. Com estas pala
vras, Senhor Presidente, e colocando neste Ante
projeto todas as esperanças dos ilustres compo
nentes dessa Subcomissão,,neste momento, te
nhoa honra de passar às mãos de V.Ex'o docu
mento firmado por todos nós. (Palmas.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Relator da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, Constituinte
Josê Serra.

O SR. RElATOR (JoSé Serra) - Senhor Presi
dente, Senhores Presidentes e Relatores das Sub-
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comissões, demais membros das Subcomissões
de Tributos, de Orçamento e do Sistema Finan
ceiro, creio que encerramos bem a primeira etapa
do nosso trabalho e, sem dúvida, já temos, hoje,
uma base bastante importante para o Relatório
Final, que deverá ser apresentado à Comissão
de Sistematização em meados de junho. Dispo
mos de um prazo bastante exíguo para o trabalho
que temos pela frente. Por outro lado, a partir
de agora, cada Subcomissão contará com a parti
cipação, através de emendas e da avaliação, dos
membros das outras duas Subcomissões. Neste
sentido, dois terços dos membros das diferentes
Subcomissões opinarão a respeito do Relatório
de cada Subcomissão. Cumpre destacar, ainda,
a possibilidade de os Constituintes, cujas emen
das não tenham sido aprovadas na íntegra ou
no seu espírito, poderem reapresentá-Ias. Tere
mos um trabalho bastante intenso, que deverá
multiplicar-se por três, num tempo menor do que
aquele que tivemos até agora. Estou consciente
da dificuldade que isso representará do ponto de
vistada carga de trabalho. Evidentemente, os rela
tórios, pela qualidade e pelo nívelque alcançaram,
irão facilitar bastante essa tarefa, mas é muito
importante entender que vamos entrar agora num
ritmo de trabalho bastante pesado. Acompanhan
do, em parte, o trabalho das diversas Subcomis
sões, sempre que para isso fuisolicitado,verifiquei
que há questões muito importantes cuja análise
e discussão acabam interferindo no andamento
dos trabalhos. Tudo isso exigirá de nossa parte
esforço muito grande de entendimento. Em pri
meiro lugar, temos a questão regional que per
meia o trabalho de todas as Subcomissões. Te
mos também a questão federativa, na relação Es
tado-Município-Govemo federal; o problema so
cial da distribuição, seja no que diz respeito ao
aspecto tributãrio, seja quanto ao gasto público;
o papel do Legislativo e das diferentes áreas no
processo de desenvoMmento do País. Enãm,são
questões absolutamente críticas, cuja análise e
equacionamento estão sob nossa responsabili
dade. Aqueles que me acompanham em alguns
momentos da minha vidapública, ou mesmo aqui
no Congresso, quando tiveoportunidade de parti
cipar dadiscussão e do desenvoMmento dos nos
sos trabalhos, sabem que a minha perspectiva
de atuação se desenvolve sempre de uma forma
muito livre de preconceitos, de idéias preconce
bidas. Temos de trabalhar com realismo, cada
um tendo em mente o que deseja para o País,
sua perspectiva doutrinária, política, ideológica,
mas, ao mesmo tempo, com abertura, com diálo
go e negociação entre os diversos pontos de vista
que, às vezes, entram em conflito, em face de
todas essas questões que mencionei. Nesse senti
do, na medida do possível - somos sessenta
e tantos membros .:...- poderemos dialogar com
cada um dos Senhores Constituintes a respeito
dospontos essenciais. Sabemos que o Relatório
Final terá sem dúvida, o peso da visão do Relator,
mas deverá refletir a tendência média do pensa
mento dos Constituintes que integram esta Co
missão, tão importante para o futuro do nosso
País. Eram estas as palavras que queria deixar
registradas. A partir de amanhã, estarei à dispo
sição de todos os membros da Comissão, bem
assim dos demaís Constituintes, para o diálogo
e a discussão aberta e desarmada, buscando en
contrar as melhores soluções para o País. É o
que todos pretendemos. (Palmas.)

o SR. PRESlDEI'ITE(Francisco Domelles) 
Excelentíssimo Senhor Constituinte José Maria
Eymael, Vice-Presidente da Subcomissão de Tri
butos, Participação e Distribuição das Receitas,
Excelentíssimo Senhor Constituinte Sérgio Wer
neck, Vice-Presidente da Subcomissão do Siste
ma Financeiro, Excelentíssimo Senhor Consti
tuinte João Alves,Presidente da Subcomissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira, Excelen
tíssimo Senhor Constituinte José Serra, Excelen
tíssimo Senhor Constituinte José LuizMaia, Rela
tor da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, demais membros das Subcomissões,
é uma satisfação muito grande para mim receber
hoje o trabalho elaborado em cada uma das Sub
comissões. Tiveoportunidade de presenciara dis
cussão e os debates ali travados. Fiquei impres
sionado com a profundidade técnica e o alto nível
das discussões. Durante um período de vinte
anos, tive a oportunidade de participar da edição
de leis, decretos e decretos-leis. Hoje, após ouvir
os debates realizados pelos Senhores Constituin
tes, com a presença de representantes da socie
dade brasileira,não tenho dúvida de que a melhor
maneira de legislar é a que está sendo adotada
pela Assembléia Nacional Constituinte. Temos
que preservar essa sistemática, porque a presença
da sociedade, através dos seus representantes,
na elaboração dos textos legais, traz sempre uma
contribuição muito rica. Pretendo conduzir os tra
balhos da Comissão dentro de um chma aberto
e democrático, a fim de que cada Constituinte
possa sempre trazer sua contribuição para o aper
feiçoamento dos anteprojetos apresentados.
Amanhã, dia 27, deverão ser distribuídos aos Se
nhores Constituintes os avulsos dos anteprojetos.
A partir de quinta-feira, dia 28, começará a ser
contado o prazo para recebimento de emendas.
Esse prazo deverá encerrar-se segunda-feira, dia
1°, às 24 horas. A partir do dia 2, até o dia 8,
o Relator deverá examinar as emendas e apre
sentar o substitutivo. No dia 9, haverá distribuição
de avulsos dos trabalhos elaborado pelo Relator,
e, nos dias 10, 11 e 12, teremos então, votação
do Substitutivo. Na forma do Regimento, durante
a votação, cada Constituinte poderá pedir desta
que para artigos do Anteprojeto do Relator, bem
como para a discussão de cada emenda apresen
tada. Agradeço a V. EX'" a presença na reunião
de hoje e estou certo de que, até os dias 10,
11 e 12, quando votaremos esse anteprojeto, tere
mos oportunidade de trocar idéias, debater e rece
ber sugestões de todos. Esta Presidência deseja
conduzir dessa forma os seus trabalhos, receben
do sugestões de cada um dos Constituintes aqui
presentes.

Está encerrada a reunião.

COMISSÁO DO SISTEMA 1RIBOTÁRlO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS,
PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

DASRECEITAS

11' ReuJÚão, Extraordinária, destinadaà
Apresentação do Relatório e

Anteprojeto, realizada
Em 11 de maio de 1987

Aos onze dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezenove horas e de
zoito minutos, no plenário da Subcomissão de

Tributos, Participação e Distribuição das Receitas,
reuniu-se esta Subcomissão, sob a Presidência
do Constituinte Benito Gama, presentes os se
guintes Constituintes, membros efetivos: Jutahy
Magalhães, Airton Sandoval, Fernando Bezerra
Coelho, Geraldo Fleming, Nion Albemaz,Osmun
do Rebouças, Gerson Camata, Jesus Tajra, José
Tinoco, Mussa Demes, Simão Sessím, João Cas
telo e José Maria Eymael; os suplentes: Iberê Fer
reira e Waldeck ameias; e ausentes: Affonso Ca
margo, Domingos Juvenil, Irajá Rodrigues, Ivo
Vanderlinde, Carlos Virgílio, Adhemar de Barros
Filho, Roberto Torres, Virgílio Guimarães e José
Luiz de Sá; presentes, ainda, os Constituintes
Francisco Dornelles e José Serra, Presidente e
Relator, respectivamnte, da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças; e o Consti
tuinte Vivaldo Barbosa. Havendo número regi
mental, o Presidente declarou iniciados os traba
lhos e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata
da Reunião anterior, que foiconsiderada aprovada
por unanimidade. Em seguida, leu o Expediente,
constante de: 1) Comunicação do Sr. Presidente
do encaminhamento de todas as sugestões rece
bidas e despachadas ao Sr. Relator, de confor
midade com os Ofícios da Presidência da Assem
bléia Nacional Constituinte de nOS 13, 38, 64, 88,
135, 153, 172, 180, 194, 207, 222, 248, 273,
279,287,289,292, 316, 341, 373, 393, 394,
417,436,449,468,483,512,516,523,532,
539, 544, 554, 578, 592, 596, 604, 619, 626,
e de dois Ofícios s/nos (n'S1 e 2 na Subcomissão);
2) Ofício n° 194 da Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte, comunicando alteração
dos membros da Subcomissão; 3) Distribuição
de modelo para apresentação de emendas. A se
guir, o Presidente passou a palavra ao Relator,
que - obedecendo à proposição do Constituinte
Mussa Demes, aprovada pelo Plenário, no sentido
de ser dispensada a leitura do Relatório- passou
à leitura,na íntegra, do Anteprojeto. Finda a leitura,
agradeceu a ajuda e dedicação integral de todos
que participaram diretamente do assessoramento
técnico-Iegislativo e administrativo desta Subco
missão: I - Assessoramento técnico requisitado
fora dos quadros do Congresso: Alcides Jorge
Costa, Nelson Madalena, Ricardo Varsano, Luis
Antônio Raeder, Clovis Panzarini, Reinaldo Mus
tafa, Luis Romero Patury Accioly, Artur Nunes de
Oliveira Filho, Cézar Saldanha, Márcio Bartolo
meu Alves Silva e Antônio Almeida de Uma; 11
- Assessoramento técnico-legislativo da Câmara
dos Deputados: Gustavo VolkerLuedemann e Ada
Stella Bassi Damião; 1II-Assessoramento técni
co-legislativo do Senado Federal: Dinair Caval
canti Mundim, Harry Comado Schilller, Abelardo
Gomes Filho e Terezo de Jesus Torres; IV - As
sessoramento do PROSASEN (Senado Federal);
Nobor Saito e ValdezMoraes Miranda;V- Secre
taria da Subcomissão: Jarbas Leal Viana, Paulo
Roberto Affonso, Auremlton Araruna de Almeida,
Carlos Domingos Bimato, Silvio Souza da Silva,
Irenice Leite, Maria de Fátima Magalhães, Dirceu
da Silva,José Gomes Ferreira, José Antônio Tor
res Cortês e Djalma de Fátima Dias. A seguir
o Presidente Benito Gama, nada mais havendo
a tratar, deu por encerrados os trabalhos, às deze
nove horas e cinqüenta e três minutos - cujo
teor será publicado no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte ....... convocando reunião, ordi
nária, para o dia 13-5-87, às dez horas e trinta
minutos. E, para constar eu, Jarbas Leal Viana
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Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

Sala da Reunião, 11 de maio de 1987. - Cons
tituinte B~nito Gama, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Subcomissão de Tributos, Par
ticipação e Distribuiçãode Receitas. Nesta reunião
será apresentado o Relatório e o Anteprojeto de
Constituição que trata do Capítulo sobre o Siste
ma Tributário Nacional.

Passo a palavra ao Constituinte Relator Fernen
do Bezerra Coelho.
, O SR. CONSTITUINTEMUSSADEMES - Per
mita-me, Sr. Presidente. Tendo em vista que o
texto do relatório ainda está sendo copiado e será
distribuído a todos os presentes, pediríamos a
V. Ex"que dispensasse sua leitura e que ficásse
mos apenas com o texto elaborado pela Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Estando
todos de acordo, o Sr. Relator fará apenas a leitura
do Anteprojeto de Constituição.

Avisoaos Srs. Constituintes que tanto o relatório
quanto () anteprojeto serão publicados e, ainda
hoje, lhes serão distribuídos para apreciação. Não
cabe, hoje, de acordo com o Regimento, nenhu
ma discussão sobre a matéria. Teremos o prazo
de 48 horas para distribuir os avulsos e, depois,
mais cinco dias para discussão e apresentação
de emendas. A discussão, será realizada, portanto,
cinco dias após a distribuição dos avulsos.

Com a palavra o Relator Femando Bezerra Coe
lho.

O SR. RELAT(lR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, o nosso relatório constitui-se
de três partes: a primeira, um breve resumo das
atividades da Subcomissão; a segunda, uma criti
ca ao atual sistema tributário nacional; a terceira,
comentários sobre as propostas que incorpora
mos ao anteprojetoque ora apresentamos.

Atendendo à sugestão do Constituinte Mussa
Demes, vou apenas registrar o notável esforço
que esta Subcomissão de Tributos, Participação
e Distribuição das Receitas realizou, ao longo das
últimas três semanas, no sentido de ouvir e rece
ber subsídios e sugestões de todos os segmentos
da sociedade brasileira interessados em um novo
desenho do Capítulo sobre o Sistema Tributário
Nacional.

Hoje, cumprindo prazo regimental, apresenta
mos proposta de anteprojeto ao texto da futura
Carta Constitucional que, não tendo a pretensão
de ser algo perfeito e acabado, deverá sofrer apri
moramentos atravésdas emendas que os mem
bros desta Subcomissão certamente haverão de
apresenlar.

Necessário se faz assinalar a valiosa contribui
ção oferecida a esta Subcomissão pelas autori
dades e entidades aqui recebidas em audiência
pública: os Professores e Técnicos Femando Re
zende; Alcides Jorge Costa, Geraldo Ataliba, Car
los AlbertoLongo, Pedro Jorge Viana, Hugo Ma
chado, Orlando Caliman,lves Gandra Martins, Ed
valdo Brito, Souto Maior Borges, Romero Patury
Alccioly,Nelson ,Madalena, Luis Alberto Brasil de
Souza, Osíris de Azevedo Lopes Filho; o Secretário
da Receita Federal, Dr. Guilherme Quintanilha'
os Secretários da Fazenda dos Estados, que ante~
de aqui comparecerem promoveram, sob os estí
mulos desta Subcomissão, os encontros de Ma-

naus e Porto Alegre; os Secretários de Finanças
das capitais, o Díeese, a Organização das Coope
rativas Brasileiras, o Instituto Brasileiro de Minera
ção; a Organização Nacional das Entidades de
Deficientes Físicos; as associações dos' funcio
nários fazendários, a Unafisco e a Fafíte,as entida
des representativas do municipalismo brasileiro
- a Frente Municipalista, a Associação Brasileira
dos Municípios, a Confederação Nacional dos Mu
nicípios e o /bam. Tenham todos a certeza de
que a discussão aqui ocorrida em tomo das pro
postas e sugestões apresentadas será decisiva pa
ra o posicionamento dos membros desta Subco
missão em relação à definição do Capítulo Tribu
tário, que desperta enorme interesse na sociedade
brasileira.

O resumo das palestras consta do presente re
latório, sob a forma de anexo. Os debates foram
conduzidos participativamente, dando-se a todos
os membros da Subcomissão condições de expor
livremente suas idéias, o que contribuiu para o
bom andamento dos trbalhos. Com o objetivo
de avaliar os trabalhos apresentados, bem como
divulgar aos demais membros da Subcomissão
a sintese das sugestões de Constituintes e de não
constituintes encaminhadas à Presidência e ao
Relator, realizou-se reunião plenária em que foi
debatida uma pauta contendo os assuntos em
tomo dos quais gravita maior número de propos
tas apresentadas. Os membros desta Subcomis
são presentes à referida reunião extemaram suas
opiniões sobre tais assuntos e outras questões
relevantes para a elaboração do anteprojeto. A
Subcomissão recebeu 818 sugestões de Srs.
Constituintes e 40 sugestões de entidades e ou
tros interessados, num total de 858, as quais, de
pois de detidamente analisadas, passarão a inte
grar o presente relatório acompanhadas dos res
pectivos pareceres.

Gostaria de informar aos ilustres membros des
ta Subcomissão que amanhã, pela manhã, cada
Sr. Constituinte estará recebendo sua sugestão
anexada ao nosso parecer e, caso este tenha sido
favorável ou parcialmente favorável, a indicação
do texto do anteprojeto onde foi acolhida aquela
proposição.

Cumpre ainda mencionar as dezenas de cartas
e telegramas recebidos de vereadores, prefeitos,
deputados estaduais, associações de classes clu
bes de serviço, do homem da classe médi~, ao
aposentado, que nos deixam sensibilizados pela
razão maior de confirmar a enorme esperança
e confiança que a nossa população deposita nos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
como instrumento de mudanças, de justiça e de
construção de um novo país.

A análise das sugestões e propostas encami
nhadas a esta Subcomissão indica a necessidade
de amplas e profundas alterações no sistema tri
butário vigente.

Não irei fazer aqui a leitura completa do relató
rio. E, atendendo à decisão do Sr. Presidente
passarei a ler agora o texto do Anteprojeto. '

ANTEPROJEI'O DE CONSrnWÇÃO
Capítulo sobre o Sistema Tributário Nado

naI
SEÇÃO I

Prlndpios Gerais

~ .1c Os tributos que a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
são os seguintes:

I - impostos, obedecida a discriminação de
competências estabelecida neste capítulo;

n- taxas, em razão do exercício de atos de
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou po
tencial, de serviços públicos específicos e divisí
veis, prestados ao contribuinte ou postos à sua
disposição;

11I- contribuições de melhoria, pela valoriza
ção de imóveis decorrente de obras públicas.

§ 1o Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a ca
pacidade econômica do contribuinte, vedada sua
utilização como instrumento de confisco. A admi
nistração tributária poderá, nos termos da lei, e
respeitados os direitos e garantias individuais, de
sempenhar funções, visando à identidicação do
patrimônio de contribuintes, e seus rendimentos
e de suas atividades econômicas.

§ 2° As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

§ 3° As contribuições de melhoria serão exi
gidas dos proprietários tendo por limite total a
despesa realizada.

§ 49 Cabe à lei complementar:
1-estabelecer normas gerais sobre:
a) ~uto, sua definição e espécies;
b) Impostos previstos nesta Constituição, seus

fatos geradores e bases de cálculo;
c) obrigação, crédito, lançamento, prescrição

e decadência, em matéria tributária;
11-prevenir e solucionar conflitos de compe

tência tributária entre a União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios;

U/- regular limitações constitucionais ao p0
der de tributar.

Arl 2" As contribuições sociais, as de Der
venção no domínio econômico e as de interesse
de categorias profissionais, instituídas com base
nas disposições do capítulo pertinente desta
C:0nstituição, observarão os princípios estabele
cidos no item I do artigo 3°, no caput do artigo
10enoseu§2°.

Art. 3° É vedado à União, aos Estados ao
Distrito Federal e aos Municípios. '
1-exigir ou aumentar tributo sem lei que o

autorize;
H- estabelecer limitações ao tráfego de pes

soas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais;

11I-instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou

tros, não relacionados com exploração de ativida
des econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados;

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos

políticos e das instituições de educação e de assis
tência social, observados os requisitos fixados em
lei complementar;

d) livro,jomal e periódicos, assim como o pa
pel destinado à sua impressão;

IV-onceder tratamento tributário diferencia
do para situações econômicas similares, em razão
da categoria profissional a que pertença o contri
buinte ou da função por ele exercida.

Parágrafo único. A vedação expressa na letra
"a" do item IH deste artigo é extensiva às autar
quias, no que se refere ao patrimônio, à renda
e aos serviços, vinculados às suas finalidades es
senciais ou delas decorrentes.

Arl 4° É vedado à União.
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I- instituir tributo que não seja uniforme em
todo o tenit6rio nacional ou que implique distin
ção ou preferência em relação a Estado, Disbito
Federal ou Município, em detrimento de outro,
aànítida a concessão de incentivos regionais em
lei complementar;

• -tributar a renda das obrigações da dívida
pública estadual ou municipal e a remuneração
dos agentes públicos dos Estados e Municípios,
em níveis superiores aos que fixar para as suas
pr6prias obrigações e para os proventos dos seus
próprios ~ntes.

M 5'> É vedado aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios estabelecer diferença tribu
tária entre bens e serviços, de qualquer natureza,
em razão da respectiva procedência ou destino,
ressalvado o disposto no! 5· do artigo 14.

M ti<' AQnião, os Estados e o Distrito Fede
ral poderão instituir empréstimos compulsórios
para casos de calamidade pública, admitida sua
exigibilidade a partir da publicação da lei, a qual
deverá ser aprovada pela maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional ou da Assem
bléia Legislativa.

Parágrafo único. Os empréstimos compulsó
rios somente poderão tomar por base fatos ou
situações compreendidos na respectiva compe
tência tributária.

M 7. Não incidirão impostos da União, dos
Estados e do Disbito Federal, relativamente a mi
croempresas definidas em lei, pela pessoa de di
reito público a que couber a competência tribu
tária.

M 8" As isenções e os beneficios fiscais se
rão avaliados pelo Poder Legislativo durante o
primeiro ano de cada legislatura, considerando-se
revogadaa lei se, nesse período, não forem legal
mente mantidos.

M 9" Competem à União, em Território Fe
deral, os impostos estaduais (artigo 14) e, se o
Território não for dividido em Municípios, cumula
tivamente, os impostos municipais; e, ao Distrito
Federal, bem como a Estados não divididos em
Mlmicípios, os impostos municipais (artigo 15).

MIO. Nenhum tributo pode ser cobrado
em relação a fatos ocorridos antes do inicio da
vigência da lei que o houver instituído ou aumen
tado.

§ 1. A proibição expressa neste artigo impe
de, 00 caso de impostos sobre o patrimônio ou
II renda,a sua cobrança, se a lei correspondente
nãotiver sido publicada antes do início do período
em que se registrarem os elementos de fato, nela
indicados, para quantificação do imposto.

§ 2<' Os demais tributos não poderão ser co
brados antes de decorridos, pelo menos, noventa
dias contados da publciação da respectiva lei.

§ 3· O prazo estabelecido no parágrafo ante
rior não é obrigatório para 05 impostos de que
tratam o artigo 12, itens I, 11, N e V, e o artigo
13, que podem ser exigidos a partir da data da
publicação da respectiva lei.

M 11. A União, bem como os Estados e
o Distrito Federal poderão instituir, além dos enu
merados em sua competência (artigos 12 e 14),
outrosimpostos, desde que não tenham fato gera
dor oubase de cálculo pr6prio de impostos discri
málados nesta Constituição.

§ 1q Impostoinstituído com basenesteartigo
não poderá ter natureza cumulativa e dependerá
de leique obtenha, para ser tida como aprovada,
os votos favoráveis da maioria absoluta dos mem-

bras do Congresso Nacional ou da respectiva As
sembléia Legislativa.

§ 2. O imposto da União excluirá imposto
idêntico instituído pelo Estado ou pelo Distrito
Federal.

SEÇÃO II
Dos Impostos elaCJniio

Art. 12. compete à União instituir impostos
sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;
n - exportação, para o estrangeiro, de produ-

tos nacionais ou nacionalizados;
m- renda e proventos de qualquer natureza;
N - produtos industrializados; e
V - operações de crédito, câmbio e seguro,

ou relativas a titulos ou valores mobiliários.
§ 1° Decreto do Presidente da República, nas

condições e nos limites estabelecidos em lei, po
derá alterar as alíquotas dos impostos enume
rados nos intens I,n, IV e V.

§ 2" O imposto sobre produtos industrializa
dos será seletivo, em função da essencialidade
dos produtos, e não cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação com o que
já houver sido ou deva ser efetivamente pago,
em relação àsoperações anteriores. .

Art. 13. A União, na iminência ou no caso
de guerra externa, pode instituir, temporariamen
te, impostos extraordinários, compreendidos, ou
não, em sua competência tributária, os quais se
rão suprimidos gradativamente, cessadas as cau
sas de sua criação.

SEÇÃom
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Fe

deral

Art. 14. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão intervivos, a qualquertítuIo,
por ato oneroso, de bens im6veis por natureza
e acessão fisica e de direitos reais sobre im6veis,
exceto os de garantia, bem como a cessão de
direitos à sua aquisição;

n- transmissão causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos;

m- operações relativas à circulação de mer
cadorias, realizadas por produtores, industriais e
comerciantes, bem como prestações de serviços,
inclusive fomecimento de energia elétrica;

IV - propriedade de veículos automotores; e
V - pror...iedade territorial rural.
§ 1° O imposto de que trata o item I não

incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, nem sobre a transmissão
de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorpo
ração, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo
se, nesses casos, a atividade preponderante do
adquirente for o comércio desses bens ou direitos,
locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 2° A alíquota do imposto de que trata o
item I não excederá os limites estabelecidos em
resolução do Senado Federal, por proposta do
Presidente da República, na forma prevista em
lei complementar.

§ 3° Incidindo sobre im6veis, os impostos de
que tratam 05 itens I e 11 competem ao Estado
~ situação do bem, ainda que, no caso de trans
missão causa mOltis, a sucessão seja aberta no

exterior. Incidindo sobre bens móveis, tftulos e
créditos, o imposto previsto no item fi compete
ao Estado onde se processar o inventárioou arro
lamento, ou tiver domicílio o doador.

§ 4° O imposto de que trata o item mserá
não cumulativo, compensando-se o que for devi
do em cada operação com o que já houver sido
ou deva ser efetivamente pago, ao mesmo ou
a outro Estado, em relação às operações ante
riores.

§ 5° Em relação ao imposto de que trata o
item m, o Senado Federal, mediante resolução
tomada por iniciativa do Presidente da República
e aprovada pela maioria absoluta dos seus mem
bros, estabelecerá:

J - as alíquotas aplicáveis às operações inte
restaduais e de exportação;

II - a alíquota mínima a ser observada pelos
Estados e o Disbito Federal nas operações inter
nas e nas prestações de serviços, que não poderá
ser inferior àquela fixada para as operações inte
restaduais, reputando-se operações internastam
bém as interestaduais realizadas para consumidor
final.

§ 6° O imposto de que trata o item m:
I - incídlrá, também, sobre a entrada em es

tabelecimento comercial, industrial ou produtor,
de mercadoria importada do exterior por seu titu·
lar, inclusive quando se tratar de bens destinados
a consumo ou ativo fixo do estabelecimento;

II - não incidirá sobre operações que desti·
nem ao exterior produtos industrializados.

§ 7° A base de cálculo do imposto de que
trata o item mcompreenderá o montante do imo
posto sobre produtos industrializados (artigo 12,
IV), exceto quando a operação configure hipótese
de incidência de ambos os tributos.

§ 8" Cabe à lei complementar, quanto ao im
posto de que trata o item m:

I - estabelecer o regime de compensação do
imposto e o local das operações e das prestações
de servíços:

11 - indicar outras categorias de contribuintes
além das ali mencionadas, bem como outros pro
dutos excluídos da incidência do imposto na ex
portação além dos mencionados no § 6., item
n·
,m- dispor sobre a forma como, mediante

deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios físcaís serão con
cedidos e revogados;
. IV - estabelecer não-incidência nas opera
ções interestaduais, determinando a manutenção
ou restituição do crédito relativo à operação ante
rior, no estado de origem.

§ 9" O imposto de que trata o item V não
incidirá sobre pequenas glebas rurais, nos termos
definidos em lei estadual.

SEÇÃO IV

Dos Impostos dos Municípios

Art. 15. Compete aos municípios instituir im-
postos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;
n- vendas a varejo de mercadorias.
Parágrafo único. E reservado à lei comple-

mentar fixar a alíquota máxima do imposto de
que trata o item 11.
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SEÇÃO V

Da Destinação das Receitas Tributárias

Art. 16. As receitas tributárias pertencem, in
condicionadamente, à pessoa de direito público
dotada de competência para instituir o correspon
dente tributo, 'salvo determinação em contrário
desta Constítuíção,

Art. 17. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação do imposto
da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza (art. 12, 111), incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles e
suas autarquias.

Art. 18. Pertencem aos Municípios:
1-4:> produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventos de qualquer natu
reza (art, 12, 111), incidente na fonte, sobre rendí
mentos pagos, a qualquer título, por eles e suas
autarquias;

11-cinqüenta por cento do produto da arreca
dação dos impostos dos Estados sobre transmis
são "inter vivos" (art. 14, 1), sobre propriedade
de veículos automotores licenciados em seus ter
ritórios. (art. 14, N) e sobre propriedade territorial
rural (art. 14, V);

111-vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto dos Estados sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços (art. 14, 111), realizadas em
seus terrítôríos,

Art. 19. A União distribuirá:
1-do produto da arrecadação dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobreprodutos industrializados (art. 12, 10 e IV),
quarenta e três por cento, na forma seguinte:

a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento,
ao Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c>. dois por c:ento para a aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste;

li-ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se
situar () estabelecimento, cinco por cento do res
pectivo imposto sobre produtos industrializados
(art. 12, N);

Parágrafo único. Para efeito de cálculo da dis
tribuiçiio processada na forma do item I deste
art., excluir-se-a a parcela de arrecadação do im
posto de renda e proventos, pertencente a Esta
dos, Distrito Federal e Municípios (arts. 17 e 18,
I).

Art. 20. O produto da arrecadação de impos
to instituído com base no art. 11 terá as seguintes
destinações:
1-quando jnstituído pela União, dois terços

pertencem, em partes iguais, à União, aos Esta
dos, e ao Distrito Federal, devendo o terço restante
ser distribuído aos Municípios;

" - quando instituído por qualquer Estado,
dois terços pertencem, em partes iguais, à União
e ao Estado que o houver instituído, devendo o
terço restante ser distribuído aos respectivos Mu
nicípio's;

111-quando instituído pelo Distrito Federal,
dois terços lhe pertencem e, o terço restante, à
União.

Art. 21. Asdestinações previstas nesta Cons
tituição, independentemente da sua forma, serão
calculadas sobre a receita bruta dos impostos e

serão automaticamente colocadas à disposição
das pessoas jurídicas destinatárias.

§ 1° Salvo disposição em contrário desta
Constituição, é vedada a vinculação dos recursos,
correspondentes às destinações, a qualquer fim
do ou despesa, ainda que por intermédio de adi
cionai de imposto devido.

§ 2° Cabe à lei complementar:
1-estabelecer os termos em que serão retea

dos os recursos dos Fundos de que trata o item
I do art. 19, tendo em vista promover o equilíbrio
sócio-econômico entre Estados e entre Municí
pios;

11- regular a criação do Conselho de Repre
sentantes dos Estados e do Distrito Federal, ao
qual caberá acompanhar o cálculo das quotas
no fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

111 - regular a criação do Conselho de Repre
sentantes dos Municípios, ao qual caberá acom
panhar o cálculo das quotas no Fundo de Partici
pação dos Municípios.

§ 3° O Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal será distribuído exclusiva
mente às unidades federadas cuja receita tribu
tária própria, por habitante, seja inferior à média
dessa receita no território nacional. .

§ 4° O Tribunal de Contas da União, ouvido
o Conselho de Representantes dos Estados e do
Distrito Federal, bem como o Conselho de Repre
sentantes dos Municípios, efetuará o cálculo das
quotas relativas aos respectivos Fundo de Partici
pação.

Art. 22. A União e os Estados divulgarão, pelo
Diário Oficial , até o último dia do mês subse
qüente, os montantes de cada um dos impostos
arrecadados, englobando os respectivos adicio
nais e acréscimos, bem como os valores a serem
transferidos.

SEÇÃO VI

Disposições Transitórias

Art. 23. O produto da arrecadação da contri
buição para o Fundo de Investimento Social (Fín
social) será destinado ao custeio da descentra
lização de serviços, da União para os Estados
e Municípios, beneficiados proporcionalmente
aos encargos recebidos, conforme plano propos
to pelo Presidente da República e aprovado pelo
Congresso Nacional para cada exercício finan
ceiro. A contribuição será reduzida à razão de
um quinto por ano, a partir do exercício de 1989,
extinguindo-se definitivamente ao término do
exercício de 1982.

Art. 24. No primeiro ano de vigência do Siste
ma Tributário estabelecido nesta Constituição, a
distribuição de que trata o item I, letras a e b,
do art. 19, será dezesseis por cento e vinte por
cento, respectivamente.

Parágrafo único. A participação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios será elevada
à razão de cinco décimos pontos percentuais por
exercício fínanceíro, a partir do ano seguinte ao
da vigência do novo Sistema Tributário, até que
sejam alcançados os percentuais estabelecidos
no item I, letra a e b, do art. 19.

Art. 25. O Sistema Tributário Nacional, de
que trata esta Constituição, entrará em vigor a
partir de 10 de janeiro de 1989, vigorando, até
31 de dezembro de 1988, o Sistema Tributário
ora substituido.

Parágrafo único. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios ficam autorizados
a decretar, a partir do exercício financeiro de 1988,
as leis necessárias à execução do Sístema Tribu
tário Nacional de que trata esta Constituição.

Sr. Presidente, esta é a leitura, na íntegra, do
anteprojeto, que ora submetemos à apreciação
desta Subcomissão.

Não poderia deixar de registrar nos nossos
Anais a colaboração, a ajuda, o apoio que efetiva
mente recebemos, não só na pessoa do Relator,
mas de toda a Mesa desta Subcomissão, dos téc
nicos desta Casa e dos que foram requisit.lldos
para nos ajudar a fazer a leitura das inúmeras
sugestões apresentadas traduzindo e melhor in
terpretando as manifestações das autoridades tri
butárias aqui ouvidas. Por dever de conscíênda
e de gratidão, quero deixar aqui mencionado o
inestimável apoio desses técnicos e professores,
o que muito nos ajudou na elaboração e redação
do texto que ora submetemos à apreciação desta
Subcomissão, que, como disse no início, não tem
a pretensão de ser algo pronto e acabado. Certa
mente com a análise cuidadosa que os membros
desta Subcomissão irão fazer, deveremos aprimo
rá-lo muito. No final do debate, da discussão e
da votação das emendas teremos, com certeza,
um texto melhor redigido, melhor elaborado, por
quanto contará com a participação completa de
todos os membros desta Subcomissão:

Gostaria de deixar aqui consignados o apoio
e a colaboração que recebemos de Alcides Jorge
Costa, de Nélson Madalena, de Ricardo Varsano,
de Luís Antônio Raeder, de Clóvis Panzarino, de
Reinaldo Mustafa, de Romero PatuIy Accioly, de
Arthur Nunes, de César Saldanha, de Márcio Bar
tolomeu Alves Silva, de Antônio Almeida de Lima;
dos técnicos que assessoram a Câmara dos De
putados Gustavo Volker Luedemann e Ada Stela
Bassi Damião; dos assessores parlamentares do
Senado Federal. Dinair Cavalcanti Mundim, Harry
Conrado Schüler, Abelardo Gomes Filho e Tereso
de Jesus Torres; do Prodasen, cujo inestimável
assessoramento nos permitiu montar um sistema
de computação, que certamente irá facilitar a aná
lise, por parte dos Srs. Constituintes, dos pare
ceres que apresentamos às suas propostas. Com
o trabalho que amanhã estarão recebendo em
seus gabinetes, os Srs. Constituintes terão condi
ções de efetivamente melhor criticar ou observar
os dispositivos contidos no Anteprojeto. Portanto,
nosso agradecimentos aos técnicos do Prodasen
Nobor Sayto e Waldez Morais Miranda.

Um agradecimento especial aos funcíonéríos
da Câmara dos Deputados, que desde o início
da instalação desta Subcomissão têm prestado
seu denodado esforço no sentido de que possa
mos apresentar o melhor trabalho. A Jarbas Leal
Viana, Paulo Roberto Affonso, Aurenilton Araruna
de Almeida, Carlos Domingos Bimbato, Sílvio
Souza da Silva, Irenice Leite, Maria de Fátima Ma
galhães, Dirceu da Silva, José Gomes Ferreira,
José Antônio Torres Cortez, Djalma de Fátima
dias, a todos, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Já se
encontra em mãos dos Srs. Constituintes cópia
do relatório e do anteprojeto. Haverá distribuição
de avulsos no dia 14 de maio. Entre os dias 14
e 19 de maio haverá discussão e apresentação
de emendas. Do dia 22 ao dia 25 haverá votação
do anteprojeto e das emendas.
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Antes de encerrar a sessão, gostaria de convo
car uma reunião ordinária da Subcomissão, a fim
de discutir o anteprojeto, para o dia 14 de maio,
quinta-feira, às 17h.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião.

Está encerrada a reunião.

12" Reunião, Ordinária, realizada
em 13 de maio de 1987

DestInada à dIscuuão do Anteprojeto

ADs treze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e cin
qüenta e três minutos, no plenário da Subcomis
são de Tributos, Participação e Distribuição das
Receitas Benito Gama, presentes os seguintes
Constituintes, membros efetivos:AirtonSandoval,
Domingos Juvenil, Femando Bezerra Coelho, Ivo
Vanderlinde, Nion Albemaz, Osmundo Rebouças,
Jesus Tajra, José Tinoco, Mussa Dernes, Simão
Sessim, Adhemar de Barros Filho, VIrgílio Guima
ráes,José Luizde Sá,José MariaEymael; e ausen
tes: Affonso Camargo, Jutahy Magalhães, Geraldo
Aeming, Irajá Rodrigues, Gerson Camata, Márcio
Braga, João Castelo e Roberto Torres; e o Consti
tuinte AfifDomingos. Havendo número regimen
tal, o Presidente declarou iniciados os trabalhos
e solicitou considerada aprovada por unanimi
dade. A seguir, o Presidente passou a palavra ao
Relator, o qual leu o Relatório de seu Anteprojeto,
dando início à discussão. Prosseguinde a discus
são, o Presidente passou a palavra, pela ordem
de inscrição, aos seguintes Constituintes: Mussa
Dernes, José Luiz de Sá, Nion A1bemaz, Jesus
Tajra, Adhemar de Barros Filho, Afif Domingos,
Osmundo Rebouças e José Maria Eymael. Finda
a discussão, o Presidente Benito Gama, nada
mais, havendo a tratar, deu por encerrados os
trabalhos, às treze horas e quatro minutos - cujo
teor será publicado no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte - convocando reunião, ordi
nária, apra o dia 14-5-87, às nove horas e trinta
minutos. E, para constar eu, Jarbas Leal Viana
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

Sala da Reunião, 13 de maio de 1987. -Beni
to Gama, Presidente.

O SR.RPESIDENTE (Benito Gama) - Declaro
abertos os trabalhos da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição de Receitas, cuja reu
nião é destinada á discussão do Anteprojeto e
do Relatório apresentado pelo Relator Fernando
Bezerra Coelho.

Inicialmente, tínhamos convocado uma reunião
para amanhã, às 17h, mas há interpretação que,
mesmo antes de publicados os avulsos, poderia
mos discutir matérias. Por isso, antecipamos os
trabalhos para hoje, embora tenhamos reunião
amanhã e na sexta-feira.

Passo a palavra ao nobre Relator Fernando
Coelho, que fará uma exposição sobre alguns
itens, artigos, parágrafos do anteprojeto e do rela
tório.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de
pedir a compreensão dos senhores membros
desta Subcomissão, antes de iniciarmos propria
mente os debates, as discussões em cima de arti
gos, parágrafos ou itens que constam do antepro
jeto, tendo em vista que na reunião da apresen-

tação do Anteprojeto foi pedida a dispensa da
leitura do Relatório, para que possa fazer, durante
breve espaço de tempo, não mais do que quinze
minutos, algumas considerações que me pare
cem bastante importantes e pertinentes. O prazo
para apresentação de emendas é até a próxima
terça-feira. O prazo para publicação do avulso
é até amanhã, quinta-feira, e a discussão e apre
sentação de emendas se processarão sexta, sába
do, domingo, segunda e terça. O Relator tem 72
horas para dar o parecer, conforme o Regimento.
A votação será no sábado, domingo ou segunda.
Três dias apra votação. Se votarmos tudo, no sá
bado se encerra. Se não, faremos as votações
em três dias, porque o dia 25 é o último prazo
para apresentarmos e encaminharmos emendas.

Gostaria de ler aqui o que contém o Regimento.
Os Srs. Constituintes receberão um formulário
para apresentação de emendas. V. Ex-5 poderão
tirar dele xerox para apresentar as várias emendas,
porque a datilografia será feita na Secretaria da
Subcomissão, a partir do recebimento da emen
da, ou do texto, da justificativa da emenda apre
sentada pelos Srs. Constituintes. Diz o Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte, art. 23, §
2°:

"§ 2° Fica vedada a apresentação da
emenda que substitua Integralmente o Pro
jeto ou que digo respeito a mala de um dispo
sitivo, a não ser que trata de modificações
correlatos, da manalrá que a alteração, relati
vamente a um dispositivo, envolva a neces
sidade de se alteraram outras."

E art.59. § 4°:

"§ 4° Emenda é a proposição apresen
tado como acessória de outra, podendo ser
supressivo, substitutivo, aditivo ou modifica
tiva."

Essa leitura da primeira parte, de que não pode
a emenda conter mais de um dispositivo, é para
facilitaro processo de parecer. Quer dizer,o Cons
tituinte pode propor várias alterações, mas a
emenda que ele apresenta, a individual, é sobre
um artigo ou um parágrafo específico, a não ser
que essa modificação proposta implique modííí
cações também em outros artigos correlatos.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERBAZ 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível).

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Pode, mas de que forma? Apresentando várias
emendas para cada artigo daquela seção. Uma
emenda individual é que não pode conter mais
de um dispositivo, quer dizer, referir-se a mais
de um parágrafo. Mas, individualmente, pode-se
propor.

O SR. CONSmUINTE VIRGÍUO GUIMARÃEs
- (Inaudível. Intervenção fora do microfone.)

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Agora, se houver uma emenda para um artigo
e se desdobrar emoutro artigo, parágrafo ou item,
então, aí pode-se fazer a emenda para todos os
outros. Outra questão que vai ser decidida, hoje,
pela Mesa da Constituinte é sobre se qualquer
constituinte pode apresentar emendas, ou so
mente ficará essa prerrogativa restrita à Subco
missão. Ontem, existia ainda essa dúvida, e, hoje,
a Mesa da Constituinte vai tomar decisão se só
cabe emenda da Subcomissão, dos membros da
Subcomissão, ou se a emenda pode ser de qual-

quer Constituinte. Hoje, ainda teremos a solução
sobre isso. Se estender a prerrogativa, vamos ter
mais de quinhentas emendas.

Vou fazer distribuir a cópia dos prazos, para
que V. Ex"' tenham conhecimento da matéria. Pe
dindo a compreensão dos nobres membros desta
Subcomissão, antes de iniciarmos o debate sobre
artigos, capítulos e parágrafos específicos do an
teprojeto, gostaria de fazer a leitura da apresen
tação do Anteprojeto propriamente dito, sobre
aquilo em que inova o atual sistema tributário:
quais as preocupações que nortearam o Relator
na elaboração desse Anteprojeto. Deste modo fa
cilitaráa própria discussão que certamente surgirá
em relação às seções ou aos artigos específicos
do anteprojeto.

Passo à leitura da exposição do Anteprojeto:

01- Exposição do Anteprojeto

17. O Anteprojeto elaborado parte do prin
cípio de que, depois dos últimos vinte anos, o
Sistema Tributário Nacional está a merecer algu
mas importantes e profundas reformulações. Re
conhece-se a racionalidade intrínseca do sistema,
mas, sem feri-Ia,parece oportuno fortalecer inten
samente os Estados e Municípios.Aconcentração
de impostos gerou concentração de recursos, tor
nando ineficiente a máquina estatal. No momento
em que se está convencido da necessidade de
descentralização de encargos, é imperativo pro
mover a redistribuição de recursos, contemplan
do, inclusive, um tratamento diferenciado para
os Estados menos desenvolvidos.

18. A par disso, busca-se ampliar as possibi
lidades de assegurar progressividade ao Sistema
Tributário, embora reconhecendo que esse pro
blema é infraconstitucional e está umbilicalmente
ligado a uma precisa identificação da pessoa do
contribuinte, seu patrimônio e rendimentos. É
que, com as possibilidades existentes de repasse
dos tributos, inclusive daqueles tradicionalmente
considerados diretos, impõe-se atuar fortemente
sobre os dispêndios públicos, fazendo-os bene
ficiar as classes menos favorecidas. Tendo pre
sente a necessidade de progressividade, quer na
obtenção da receita, quer na realização da despe
sa, é possível que as finanças públicas fiquem
cada vez mais assentadas sobre os princípios de
justiça. Nesse sentido, é incluído na competência
tributária dos Estados o imposto de transmissão
causa mortis e doações, de bens ou direitos,
ao mesmo tempo que, por meio da fixação, pelo
Senado Federal, de alíquotas mínimas do Imposto
de Circulação de Mercadorias nas operações in
temas, outorga-se maior flexibilidadeaos Estados
para atender, em nome da justiça fiscal, situações
especiais.

19. Afinal,procura-se ampliar o poder finan
ceiro dos Municípios, atribuindo-Ihes inclusive um
campo impositivo com excelente potencial de ar
recadação, incapaz de provocar distorções impor
tantes. A par disso, promove-se uma forte amplia
ção dos fundos destinados aos Municípios, meca
nismo que, aliado a uma total desvinculação da
receita, se tem apresentado como o mais eficaz
para financiar as edilidades mais modestas, que
são a grande maioria na realidade nacional.

20. O Anteprojeto inicia pela classificação dos
tributos que, instituídos pela União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios, haverão de integrar o
Sistema Tributário Nacional. Julgamos conve
niente partir da experiência constituciOll8l brasi-
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leira que, desde o regime de 1946, agrupa os
tributos em impostos, taxas e contribuições de
melhoria. Nossa principal preocupação aqui nes
se ponto foi a dl~ preservar uma das grandes con
quistas da Emenda Constitucional de na 18/65.
Ao traçar nitidamente o perfil jurídico próprio de
cada uma dessas três figuras, a Emenda na 18
reduziu drasticamente a possibilidade da ocor
rência de invasões de competência, impedindo,
por exemplo, que Estados e Municipios criassem,
a título de taxa, incidência sobre bases de cálculo
próprias de tributos da alçada privativa da União.
O Anteprojeto atribui à União, aos Estados e ao
Distrito Federal, competência para instituir em
préstimos compulsórios. Entretanto, cinge sua
institui~;ãoexclusivamente ao caso de calamidade
pública, elímlnando a possibilidade do emprés
timo compulsório para a eventualidade de guerra
externa, como para o alívio de conjuntura que
exija a absorção temporária de poder aquisitivo.

21. Na hipótese de guerra extema, o Antepro
jeto repete a regra, já tradicional em nosso direito,
de facultar à União o recurso transitório a impos
tos extraordináJios, compreendidos ou não, na
competência tributária desta.

Então, quero aqui observar que ao restringir
mos, de forma drástica, a ação do empréstimo
compulsôrío como instrumento de política eco
nômica, em outro capítulo procuramos deixar o
IPIcomo esse instrumento de que o Govemo fede
ral, o Governo da União, pudesse se valer para
atender às necessídades de conjuntura, ou para
absorção temporária de recursos no mercado,
não sendo tão rígido na aplicação do principio
da anterioridade em relação à elevação ou ao
aumento da alíquota do IPI. Essa é a razão. A
opção que fizemos foi para, efetivamente, restrin
gir a utilização do empréstimo compulsório.

22. Uma das inovações deste anteprojeto diz
respeito à competêncía residual em matéria de
ímpostos, Todos sabemos que a federação brasi
leira (seguindo, em linhas gerais, à orientação nor
te-americana) tem a seguinte regra fundamental
na partilha das c:ompetências: a Constituição indi
ca analiticamente os poderes da União e sintetica
mente ("peculiar interesse") os poderes dos Muni
cipios; os poderes remanescentes, ou seja, tudo
o que não tenha sido indicado expressa ou implici
temente, como poderes da União e dos Municí
pios, pertence aos Estados. Essa regra da reserva
aos Estados dos.poderes constitucionais residuais
não está consaqrada no âmbito do sistema tribu
tário. A Constituição de 1969 chegou ao extremo
de conferir o poder tributário residual exclusiva
mente ,11 União. No momento em que se pretende
fortalecer a autonomia estadual, impõe-se con
ferira competência residual também para os Esta
dos. Em razão cioprogresso técnico inegável que
alcançamos em matéria de discriminação das
competências E~ de controle da constitucionali
dade, não há mais razões para temer o exercício,
pelos Estados, do poder residual tributário. Nada
mais conforme a lógica federativa e ao senso co
mum da organização politico-social.

23. Na discriminação das competências tri
butárias, a proposta reduz o número de impostos
da Uniiío, dos dez itens atuais (art. 21 da Consti
tuição ainda vi~lente), para cinco. Permanecem,
assim, na competência Federal os impostos so
bre:

1-ímportaçào;
11 -«lXportaçíio;

m- renda e proventos de qualquer natureza;
N - produtos industrializados; e
V- operações de crédito, câmbio e seguro,

ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
No caso, também é importante lembrar que,

com inclusão da expressão "valores mobiliários",
se abre a perspectiva para o legislador ordinário
de, efetivamente, o imposto de renda poder ser
cobrado nas operações de bolsa.

24. Além dos impostos que, pela Constituição
aindavigente, pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal, a saber, (I) o imposto de transmissão
de bens imóveis, (11) o imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e (111) o im
posto sobre propriedade de veículos automotores,
o anteprojeto enriquece esse elenco com a tribu
tação:

a) da propriedade tenitorial rural;
b) dos lubrificantes e combustíveis líquidos e

gasosos, da energia e dos minerais do País; e
c) do imposto de transmissão causa mortis

ou por doação de bens móveis.
Então, é bom registrar aqui que o anteprojeto

prevê a eliminação dos impostos únicos, e a incor
poração dos produtos que hoje são enquadrados
na sistemática dos impostos únicos, para serem
enquadrados por esse novo imposto estadual de
base muito mais abrangente, atendendo, de for
ma inequívoca, o interesse por maior autonomia
estadual e, sobretudo, dos Estados mais desen..
volvidos.

25. O imposto sobre a propriedade tenitorial
rural, que era distribuído aos Municipios da situa
ção do bem, passa agora à competência legis
lativa estadual. Os impostos incidentes sobre lu
brificantes e combustíveis, sobre energia e sobre
os minerais do País, saem da esfera Federal, onde
recebem tributação única e monofásica (os im
postos únicos), para se incorporarem à tributação
pelo imposto sobre operações relativas à circula
ção de mercadorias. Com essa providência, evita
se a cumulatividade do imposto - imposto de
circulação sobre impostos únicos - com os efei
tos adversos que daí surgem, permite-se ainda
a exataquantificação dos tributos incidentes sobre
os bens e serviços, imprescindível para eventuais
exonerações na exportação para o exterior.

26. Uma das grandes alterações sugeridas ao
vigente sistema tributário, que o anexo anteprojeto
encampou, foi a de unificar - na competência
dos Estados e incorporada à estrutura do imposto
sobre a circulação de mercadorias - a tributação
da prestação de serviços, até aqui tripartida entre
os impostos da União sobre serviços de comuni
cações e sobre transportes, e o imposto dos Muni
cípios sobre serviços de qualquer outra natureza.
Além de consistir em providência constitucional
recomendada pela técnica fiscal e de ajudar a
elevar, um pouco mais, as rendas estaduais e
municipais, espera-se, com essa medida, que o
imposto sobre serviços - hoje só exigido efetiva
mente nas capitais - possa ser também cobrado
nos demais Municípios, pois a experiência tem
revelado a pouca eficiência das entidades na arre
cadação desse tributo.

É bom também, aqui, frisar uma colocação
que ficou, na minha maneira de ver, de forma
muito nítida, no sentido de que o setor terciário,
o setor de serviços, ao longo do processo de de
senvolvimento do nosso País, vem tendo um per
centual cada vez mais elevado, mais expressivo
na formação do nosso PIS.Se esse Imposto Sobre

Serviços ficasse como ele está hoje, na compe
tência dos municípios, se estaria perdendo. um •
instrumento valioso no sentido de se, efetivamen
te, avançar e ampliar o poder de arrecadar, porque
conferindo esse instrumento para os Estados, eles
terão muito mais condições, ou maior instrumen
tai para, efetivamente, arrecadar maiores impos
tos e encargos desse setor que, cada vez mais,
ganha significado econômico e financeiro.

27. Importante providência adotada no con
cemente à progressividade do sistema tributário
brasileiro diz respeito à inclusão, na competência
dos Estados e do Distrito Federal, do imposto
de transmissão causa mortis e doações de bens
e direitos. Trata-se de medida que assegura a
tributação do patrimônio acumulado no tempo,
com efeitos importantíssimos para a Justiça fiscal.

28. No que tange à seção da destinação das
receitas tributárias, o Capítulo proposto aumenta
os percentuais dos dois impostos federais (im
posto de renda e imposto sobre produtos indus
trializados) direcionados ao Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo
de Participação dos Municípios.Esses percentuais
subirão de 14% e 17%, respectivamente, para
18,5% e 22,5%. Essa elevação cumpre uma im
portante função da redistribuição das receitas tri
butárias naciónaís, pois os fundos beneficiam os
entes públicos menos desenvolvidos. Importa res
saltar que a elevação das destinações de recursos,
como se acentuou anteriormente, é paulatina. Em
1989, ela será de 16% e 20%, respectivamente,
para o Fundo de Participação dos estaddos e do
Distrito Federal e para o Fundo de Participação
dos Municípios, aumentando 0,5% ao ano até
atingir 18,5% e 22,5% em 1993, ou seja, ao longo
de cinco anos.

29. Vale salientar, por oportuno, a destinação
de dois por cento do produto da arrecadação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produ
tos Industrializados diretamente ao Norte e ao
Nordeste, em substituição ao Fundo Especial. É
de reconhecer que esses recursos eram, em geral,
direcionados para aplicação nas regiões de maio
res dificuldades econômicas, mas isso dependia
de negociações convencionais com a União.Ago
ra, é pretensão que a lei complementar distribua
sua aplicação em gastos públicos das regiões me
nos desenvolvidas, na proporção da população
das respectivas regiões, mediante capitalização
dos bancos regionais, conforme proposta apre
sentada à Subcomissão.

Cabe, aqui, mais um registro. Verificamos em
uma série histórica, nos últimos cinco anos, que,
95% dos recursos do Fundo Especial, eram apli
cados no Norte e Nordeste. Agora, aplicados atra
vés de uma política c1ientelista, no sentido de que
os govemadores e prefeitos teriam de se dirigir
ao Presidente da República. Esses recursos eram
negociados, muitas vezes, até em virtude de posi
cionamentos políticos. O que se pretende é que
eles possam estar vinculados à aplicação na re
gião, e já indicando ao legislador ordinário, para
que ele possa veicular esses recursos na captali
zação dos bancos de desenvolvimento regionais.
Em particular, o BASA e o Banco do Nordeste,
os dois maiores instrumentos de que a União
dispõe no sentido de, efetivamente, a1avancar o
desenvolvimento regional.

30. Com o objetivo de transformar os Estados
e Municípios em agentes, intensamente partici
pantes e responsáveis no processo de disbibuição
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dos recursos alocados aos Fundos, o anteprojeto
cria dois conselhos. o Conselho de Representan
tes dos Estados e do DistritoFederal e o Conselho
de Representantes dos Municípios, que acompa
nharão todo tral>alho de cálculo e entrega dos
recursose opinarão. a respeito da matéria, junto
ao Tribunal de Contas da União.

Esta é uma outra conquista que incorporamos
ao anteprojeto,que foimanifestado de forma íne
qufYoca e com muita ênfase pelas entidades mu
nicipalistas que aqui foram ouvidas em audiência
pública, isto é. os representantes dos municípios
e dos estados podem tem acesso aos cálculos
e quotas. para evitar o que normalmente ocorre
que é a brutal variação das transferências nos
fundos de participação dos estados e municípios,
mês após mês.

31. O Anteprojeto cria uma nova forma de
distribuição de receitas tributárias, ao determinar
a entrega pela União,de 5% do produto da arreca
dação do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos. ao Estado onde esteja situado o estabele
cimento contribuinte. Aprovidência visaa reforçar
as finanças dos Estados mais desenvolvidos, que
não mais participarão dos recursos do Fundo de
Participação e que são penalizados, em termos
de receita tributária, pelas exonerações necessá
rias à efetiva exportação de produtos para o exte
rior. Istoestámuito claro: ao se vincular o percen
tual de 5% ao estabelecimento onde foi gerado
este imposto, no caso Imposto Sobre Produtos
Industrializados, estaremos atendendo. de forma
inequfvoca,à manifestação dos Secretários da fa
zenda dos Estados do Sul e Sudeste, dos governa
dores que se pronunciaram, no sentido de que,
efetivamente, se possa dar maior espaço para que
os Estados desenvolvidos possam aproveitar o
seu potencial tributário.

32. O grande objetivo do Anteprojeto é forta
lecer as edilidades, de forma a permitir a descen
tralização de serviços. A filosofia é aproximar a
ação governamental dos seus beneficiários dire
tos, proporcionando condições para oferta de ser
viços públicos, hoje só encontrado nas grandes
cidades. ainda que com precariedade. Nesse con
texto. além de se fortalecer o Fundo de Partici
pação dos Municípios e de se manter na compe
tência tributária destes o Imposto Predial e Terrí
terial Urbano, o Anteprojeto contém duas impor
tantesmedidas. O imposto sobre serviços de qual
quer natureza, hoje cobrado praticamente só pe
Jascapitais de Estados, como vimos, pelo Ante
projeto. passa à competência dos Estados, para
ser cobrado juntamente com e sob a modalidade
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Na
da mais justo que, com a ampliação da base de
incidência desse imposto dos Estados, fosse au
mentada de vinte para vinte e cinco por cento
a quota desse tributo pertencente aos Municípios.
Adernais. cria-se um novo imposto para os Muni
cípios: o de vendas a varejo, inclusive sobre com
bustíveis líquidos e gasosos. Por fim, é reforçada
a participação dos Municípios nos impostos que
recebem da União e dos Estados.

33. O Anteprojeto determina que, no cálculo
do montante dos impostos da União, a serem
destinados a outras entidades federativas ou a
fundo, as percentagens estabelecidas na Consti
tuição devem ser aplicadas sobre a arrecadação
bruta dos tributos, impondo imperativamente a
entrega automática e incondicionada dos recur
sos.

Trata-se de atender a uma manifestação da
União. Se ela quiser conceder isenção ou bene
fício fiscal, que o faça com seus recursos, mas
não com os que serão destinados aos Estados
e municípios.

34. O Anteprojeto ora apresentado extingue
a "contribuição para o Fundo de Investimento
Social - Finsocial". Essa casuística "contribui
ção", na verdade um imposto, representa lamen
tável retrocesso em nosso sistema tributário, pois
implicou um retomo aos malsinados tributos "em
cascata" ou cumulativos, que a Emenda rr 18186
havia exorcisado da ordem jurídica. Sugere-se
que a exteinção desse tributo seja feita paulatina
mente, ao mesmo tempo em que se processa
a descentraIização de serviços para os Estados
e Municípiose o fortalecimento, também gradual,
das finanças destes, mediante maior participação
no Imposto de Renda e no Imposto sobre Produ
tos Industrializados.

W - Conclusão
35. Essas, as considerações que cumpria fa

zer. É com imensa e indescritívelhonra que sub
metemos o Anteprojeto à elevada apreciação dos
senhores ilustres Constituintes, na certeza de que,
com seu aprimoramento nas posteriores discus
sões, conseguiremos corresponder, efetivamente,
à confiança, aos anseios e às esperanças da socie
dade brasileira.

Só para finalizar, como disse, ao longo de cinco
anos, a contribuição do Finsocial vai-se reduzindo
à razão de 20% ao ano. No mesmo prazo vai-se
obtendo a elevação dos percentuais nos fundos
de participação dos Estados e municípios. Aidéia
foi fruto de discussão com a Subcomissão de
Organização dos Municípios, dos Estados e da
União. Evidentemente, é preciso descentralizar
encargos administrativos. Agora, é preciso tam
bém fazeressa descentralização de forma gradual,
porque não se pode descentralizar de uma vez,
sob o risco de, efetivamente, inviabilizar toda a
prestação de serviços públicos, que hoje são prati
cados, é verdade, de forma precária, mas que
poderia chegar a verdadeiro caos. Então, a idéia
foi aproveitar esse processo de descentralização,
para que ele possa ser efetivado de forma gradual.
A idéia é custear esse fundo de descentralização,
a partir dos recursos do Finsocial, e, ao mesmo
tempo, à medida que os encargos sejam tranfe
ridos, os municípios irão tendo a elevação dos
seus percentuais nos fundos de participação.

Seriam essas, Sr. Presidente, Srs. Constituinte,
as considerações iniciais que gostaria de fazer.
Coloco-me à disposição de V. Ex-' para que possa
mos, agora, debater de forma mais democrática,
mais aberta, os pontos deste anteprojeto, que,
como já disse no dia da apresentação, anteontem,
não tem nenhuma pretensão de ser uma propo
sição pronta e acabada. Estou muito certo de
que a contribuição que iremos ouvir, através das
discussões e das emendas, que, certamente irão
surgir, aprimorarão muito as idéias que consubs
tanciam este anteprojeto. Muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. Seria melhor que realizássemos uma
mesa-redonda para trocar idéias da maneira mais
informal possível. Aqui, a disposição regimental
é muito complicada e incômoda. Não temos
oportunidade de trocar idéias com os compa
nheiros. O que queremos é buscar soluções da

maneira mais informal possível. Aqui fica mais
ou menos essa sugestão de trabalharmos em vol
ta da mesa.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) -É muito
difícil para a Presidência marcar uma mesa-re
donda informal, inclusive com registro. Acho que
as reuniões informais devem ser iniciativade cada
grupo de pessoas interessadas, porque somos
25 membros na Subcomissão. Então, uma mesa
redonda, numa sala fora do plenário, pode carac
terizar inclusive uma concentração de decisões
em tomo de poucos. Evidentemente, a Mesa fica
com uma dificuldade muito grande.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS JUVENIL
- Sugiro que se arranje uma sala em que as
cadeiras estejam em forma de círculo, e todo o
mundo debata. Há mais calor, mais entrosamen
to.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - E mais
produtividade. Só tomarei a decisão, se houver
uma sala para 25 lugares, onde 25 pessoas pos
sam sentar-se e discutir, porque senão pode ficar
muito difícil.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Poderíamos encontrar um outro plenário que
comportasse os 25 membros da Comissão, cuja
disposição incluísse microfones na mesa, em vol
ta de um recinto. Averdade é que esta disposição
prejudica o debate, os entendimentos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Vou
mandarverificaros outros plenários, inclusiveque
tenha bancadas, para que se possa escrever. Vou
providenciar a partir de hoje.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Talvez na própria Comissão de Tributos.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas
o plenário ali é muito grande. Mas vou verificar
isso. Há alguns plenários aqui que podem servir
para esse fim.Masnão se pode esquecer o aspec
to de número, de quantidade de pessoas. É extre
mamente importante para a Presidência.

O SR. CONSmUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, na realidade, em toda sistemática
de reunião, para ser produtiva, as pessoas têm
de se entenderem. Se as pessoas não se vêem,
não se estabelece o diálogo. Este é um dado
básico. Por exemplo, o companheiro que está fa
lando atrás de mim: eu o estou ouvindo, mas
não o estou vendo. Isto realmente impede o diálo
go produtivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Na próxima vez. Nesta prímeíra reunião, em
que o companheiro Relatorapresentou o seu rela
tório, seria interessante haver uma pequena troca
de levantamentos para alguns pontos, e nada
mais conclusivo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Hoje
é a primeira reunião. Como o Relator não apre
sentou o relatório, por uma questão de ordem
apresentada pelo Constituinte Mussa Demes, real
mente precisaríamos debater a matéria e fazer
alguns comentários. Masvou providenciar. a partir
da próxima reunião, um plenário onde se possa
escrever, onde se possa olhar nos olhos.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
-Sópara minha própria informação, exatamente
qual é o cronograma dos nossos tral>alhos?
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o SlR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Está

sendo distribuído para todos os senhores. Os pra
zos serão: até terça-feira, haverá discussão e apre
sentaçâo de emendas - terça-feira, dia 19. Sexta
feira,o Relator epresentaráo relatório e o antepro
jeto com as mexlificações; e, no sábado, entrará
em votação; o domingo será para redação e se·
gunda..feira para encaminhamento à Comissão.
Terça-feira prôxírna, então, termina o prazo para
a apreeentação de emendas e discussão. Tere
mos quarta-feira, quinta e, na sexta-feira, o Relator
apresentará um novo relatório e o anteprojeto.
A votaS:ãoserá no sábado. Se for o caso, também
no domingo, e segunda-feira teremos de encami
nhar o anteproj,eto à Comissão do Sistema Tribu
tário. "'landei faserc6pias do calendário e do fluxo
grama para todos os senhores. Com a palavra
o Sr. Constituinte Mussa Demes.

O sn CONS'TIfUINTEMUSSADEMES- De
sejo parabenizar a Presidência da Subcomissão
pela forma como se houve na condução dos tra
balhos, pelas pessoas a quem convidou, pelo alto
nível dos debates aqui travados em função exata
mente das autorídades que aqui compareceram.
Desejo também, acima de tudo, parabenizar o
Relator pelo trabalho que apresentou. Acho, inclu
sive, que o nosso colega Femando Bezerra se
superou na elaboração desse relatório.Ascoloca
ções foram altamente precisas, consistentes e
permitemajuízelr realmente a magnífica qualidade
do trabalho submetido à consideração do Plenário
da Subcomissão. Tenho certeza de que, partindo
do texfJ:> apresentado, não serão necessários mui
tos aperfeíçoarnentos, pelo menos do que me
foi dado a entender e de acordo com meu ponto
de vista pessoal, É esse o registro que gostaria
de fezer para que ficasse constando dos Anais
da Casa. '

O SIR. PRESIIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o COl1lstituinte José Luizde Sá.

O 51t CONSmUINTE JOSÉ LUIZ DE SÁ
51'. Presidente, também gostaria de dizer, inicial
mente, da minha satisfação em participar desta
Subcomissão. Tivemos um trabalho elaborado
com seriedade, demonstrando assim a preocu
pação de todos nós, que participamos desta Sub
comissão. Procuramos fazerum trabalho que pro
porcione à nossa comunidade o que de melhor
existe.Sabemol. que, partindo desse trabalho rea
lizado por esta Subcomissão, e bem explanada
pelo nosso Relator, obviamente chegaremos ao
seu aprimoramento em função daquilo que ire
mos analisar ncs dias vindouros. Mas quero de
monstrar e quero que conste da ata desta reunião
-aminha preocupação com relação a um tópico
especíal, Sabemos que, na minha região, no Esta
do do Rio de J1aneiro, precisamente na área de
VoltaRedonda, Barra Mansa e Resende, a incidên
cia do ISS na receita dos municípios representa
multo, em termos percentuais. Sabemos ainda
que a alfquota será em função do ICM. Caúsa-me,
assim, certa preocupação, tendo em vista não
termos dados suficientes para dizer se irá ser com
pensado esse 'valor em função da alíquota do
ICMcom a extiIflção do 155. Assim, gostaria que
se fizesSlelConsbu- da ata essa minha preocupação.
Peço à nossa C:omissão, dentro do possível, que
faça uma amostragem em relação a esses muni
cípios.

AcrediOO que ocorre o mesmo com o Estado
de São Paulo, uma vez que o 155 representa uma

parcela muítogrande em relação à receita desses
municípios. Preocupa-me a perda dessa arreca-
dação. ,

O SR. PRESIDENTE (Beniro Gama) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Nion A1bemaz.

O SR.CONSmUlNTE NIONALBENAZ -Sr.
Presidente, Sr. Relator, é para nós, também, mo
tivo de muita satisfação ter participado de uma
Comíssâo, onde a condução dos trabalhos e o
resultado apresentado peloRelator realmente de
monstram um alto nível.Esse trabalho, com toda
a certeza, será aquilo que a nossa comunidade
espera. Com relação ao que foi dito pelo nosso
companheiro José Luiz de Sá, gosbU"íamos de
dizer que vamos apresentar uma emenda a esse
anteprojeto, dando a competênciada cobrança
do 155 ao Estado. Acho que os Estados têm me
canismos mais ágeis para cobrança desse tributo,
No caso do IPVA, que os municípios participem
de 50% da receita desse tributo, e não de 25%
como está no anteprojeto, considerando que ele
passa a ser a base também de cálculo do ICM.
Neste caso, vamos aumentar a participação dos
municípios na receita do 155: ao invés de receber
apenas 25%, receberá 50% . Mas, gostaríamos de
dizer também que o Município perdeu o ITR, que
lhe era cobrado pelo INCRA e devolvido integral
mente. Ficou agora para o Estado, e o Município
recebe apenas 50%. No caso do imposto de con
sumo, temos uma dúvida sobre a bitributação
que esse imposto tem no bojo da sua sistemática,
Então, entendemos que seria interessante debater
bem isso, dar notícia à Nação, caso ele vingue,
como espero, de que realmente há uma bitribu
tação nesse imposto. Ou, então, dlzendo-se que
o imposto de circulação é via circulação e o im
posto de consumo atréves da venda. Os juristas
com a palavra.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Acho que essa preocupação em relação à ín
corporação ou não do 155 é válida. Efetivamente
contas terão de ser feitas, simulações terão de
ser realizadas para que os 51'5. Constituintes pos
sam tomar uma decisão, não s6 pela lógica de
que a incorporação parece ter, no sentido de aten
der àquelas considerações que coloquei anterior
mente, mas, também no sentídc de que o setor
teciário vem tendo cada vez mais importãncia
maior no bolo da formação do PIB nacional. E
que é importante dar, então, competência a um
ente que possa ter efetivas condições de obter
uma melhor performance em termos de arreca
dação desse tríbuto, já que os serviços se vêm
profissionalizando, modernizando e ganhando es
paço dentro do nosso setor econômico. Fazendo
apenas uma simples comparação - e aí acho
que o nosso prezado amigo Constituinte Nion
A1bemaz haverá de concordar comigo - se en
tendi bem, a proposta de S.Ex' é de que o imposto
seria de competência estadual, mas, no que se
referisse à arrecadação sobre serviços, a partilha
seria de 50%, e não de 25% como está sugerido.
É importante atentar para o fato de que-quando
incorporamos os 155à base do imposto estadual
- o argumento para dobrar os secretários de
Fazenda, os governos estaduais - foi de que
a cota-parte estadual deveria ser elevada de 20%
para 25% .Então tenho presente que o ICMarreca
dado em qumquer estado é muíto maior do que
é arrecado em relação ao 155. Se estamos am
pliando a cota-parte de 20% para 25%, em quaI-

quer conta o beneficio para os municípios - não
estou me referindo especííícamente a um muni
cípio onde o ISS poderá efetivamente ter esse
benefício, e essa foi a preocupação do Consti
tuinte José Luiz de Sá - poderá ser maior, e
outro município poderá não ganhar nada, ou até
perder alguma coisa nessa troca. Mas, segura
mente, aquilo que será destinado aos municípios
será muito maior do que o que é hoje destinado.
Isso como o ICMde hoje, sem levarmosem conta
a incorporação dos impostos únicos, a qual vai
determinar uma elevação substancial na arreca
dação do novo imposto estadual. Então, os muni
cípios estão ganhando duplamente, ou seja, pela
ampliação da base tríbutáría do novo imposto
estadual e pela elevação da cota-parte, que passa
de 20% para 25% como é proposto no Antepro
jeto. Então, ganho para o município é inequívoco,
mesmo dentro dessa sugestão do Constituinte
Nion A1bemazde destinar 50% dos serviços para
serem partilhados entre os municípios. Isso fica
claro. O Constituinte Nion A1bernaz tem manifes
tado a sua reiterada preocupação 00 caso espe
cífico de Goiânia. Pode ser um dado concreto
e real, pois tem tais dados, dos quais tomei conhe
cimento. É preciso também computarmos, por
outro lado, que a proposta instituium novo impos
to municipal, que tem uma base de triJ)utaçáo
muito ampla e que poderá significar,paraas gran
des cidades, para as capitais e para as cidades
de porte médio, uma elevação subsbmcial de re
cursos, Seriam essas as minhas considerações.

O SR. CONSmUINTE NION ALBERNAZ 
Gostaria de fazer algumas ponderações. A pri
meira é que também os municípios lutam com
m~tadificuldade financeira e não apenas os esta· •
dos. Ao transferir o 155para a base ICM, nagrande
maioria das cidades, como Rezende, VoltaRedon
da e Florianópolis, onde a participação do ISS
é signifICativa, o que acontecerá? Nessas cidades
haverá uma queda real na transferência do 155.
Quando colocamos 50% - e tenho todos os
cálculos aqui - há um empate. A ampliação da
base do ICMé para aumentar a receita real dos
estados e dos municípios. Quando se passa de
20% para 25%, tem-se em vista compensar o
ITR que o município está perdendo, que,nas capi
tais, realmente, não é significativo,mas, sim, nos
municípios do interior.Ele entra com uma parcela
razoável. O INCRA pode ter hoje um número mui
to grande de processos em divida ativa. Mas ele
cobra. E não sei se o Estado vai cobrar com
mais eficiência.Sei que há uma cobrança. Perden
do o ITR, perdento parcela do 155, é quejustifica
a passagem de 20% para 25% do ICM. Gostaria
que, ao invés de ficarmos apenas analisandoteori
camente a situação, mandássemos buscar ísso
nas prefeituras, para podermos fazer as projeções.
Sou capaz de apostar que, e passarmos o ISS
de 25% para 50%, o municfpio não ganha nem
perde. Empata.

O SR. RELATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Concordo com o Constituinte Nion AIbemaz.
Devemos, efetivamente, proceder a alguns estu
dos de simulações. Agora é preciso deixar sempre
muito claro que a partilha finaldos recursos glo
bais disponíveis entre mUIÚcipios, estedos e União
será determinado pela fixação de aliquotas. Pode
remos proceder a simulações para, efetivamente,
verificaras repercussões que irão ocorrer na parti
lha de recursos entre municípios, estados e união.
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Agora, é preciso também deixar bem claro que
o que vai ocorrer concretamente só poderemos
aferir quando também soubermos da fixação das
alíquotas. Por exemplo, o Anteprojeto incorpora
a idéia de que, atraves de lei complementar, o
imposto estadual, que hoje é essencialmente co
brado na origem, possa, gradativamente, se trans
formar num imposto a ser cobrado no destino.
O que recomenda a boa prática fiscal, tributária
e o que se constata nos países mais desenvolvidos
foi, aqui de forma muito enfática, defendida pelo
Prof. Fernando Resende. O que ocorreu? Que
as manitestações que ouvimos, não só de prefei
tos, de secretários de fazenda, mas de todos aque
les interessados nesta questão, revelaram uma
acentuada preocupação de não estar ainda a má
quina fiscal devidamente aparelhada para darmos
um salto tão qualitativo quanto aquele que era
proposto, o receio da sonegação, do não controle.
Então,

Preferimos optar por uma alternativa interme
diária, no sentido de que, com o desenvolvimento
e com o aperfeiçoamento das técnicas tributárias
e da própria máquina fiscal, se possa, efetiva
mente, fazer evoluir o imposto estadual da situa
ção que hoje se encontra, como sendo um impos
to essencialmente cobrado na origem, para um
imposto cobrado no destino.

Poderemos levantar l'I seguinte questão: qual
será a nova alíquota das operações interesta
duais? Permanecerão como as que hoje estão
fixadas, ou serão reduzidas? Se forem reduzidas,
o efeito-impacto entre estados desenvolvidos e
menos desenvolvidos altera substancialmente.
Por exemplo, os critérios que irão presidir o rateio
dos fundos de participação de municípios e de
estados não serão, fixados pela Constituição, nem
estão fixados. Sê-Io-ão pela lei complementar. Pe
lo debate, ficou clara a posição dos Srs. Consti
tuintes, no sentido de que os critérios de rateio
e fixação de alíquotas fossem responsabilidade
da legislação ordinária, da lei complementar. É
também preciso deixar claro que iremos fazer
uma opção política, no sentido de saber qual a
melhor forma de atender a esses reclamos colo
cados diante desta Subcomissão, visando a aten
der à maior autonomia financeira dos estados
e municípios ao se modernizar o sistema tribu
tário, simplificando-o, racionalizando-o. Então,
em relação a essa questão que estamos discu
tindo, acho qpe a preocupação do Constituinte
NionAlbemaz é altamente louvável.Ela se justifica
e temos de procurar exaurir essa discussão, para
que uma decisão possa ser bem assentada, real
mente, em avaliação de fatos concretos, de fatos
reais. Agora, gostaria de deixar para o Constituinte
Nion A1bemaz a minha tranqüilidade de que se
essa Subcomissão fizer opção pela incorporação
do ISS, na base do novo imposto estadual, não
tenho dúvida alguma de que não haverá prejuízo
para os municípios. Poderá haver em alguns mu
nicípios isoladamente, como Resende, Volta Re
donda etc., citados pelo Constituinte José Luís.

Temos 3.500, quase 4.000. municípios e esta
mos dando-lhes um novo imposto que poderá,
seguramente, ter uma peri'onnance de arreca
dação muito melhor do que o ISS. Hoje; o ISS
é cobrado sobre serviços. E já é tão difícil concei
tuar o que seja ou não serviço. Só as cidades
mais avançadas, as cepítaís, estão efetivamente,
se estruturando, cobrando e tendo arrecadação.

Agora, o imposto sobre venda a varejo. É só
imaginar a venda nos supermercados, nos shop
ping centers, onde se realizao comércio a varejo
de grandes cidades, como São Paulo, Rio,Recife,
Goiânia. Efetivamente é expressiva. Certamente
ele dependerá da fixação da alíquota que será
feita. Será de 1%, de 2%, de 3%, de 4%, de 5%?
E as vendas a varejo? É um dado de que dispo
mos. Só para V. Ex'"terem uma idéia: 80% das
vendas a varejo no País, hoje, são feitas por 16
redes de supermercados. Até a fiscalização e o
acompanhamento desse tributo se toma mais fá
cil e mais ágUo

Tenho obrigações de manifestar, perante esta
Subcomissão, essas colocações, porque, efetiva
mente, confio plenamente em que, se optarmos
por essa incorporação do ISS, conforme propos
to, não estaremos prejudicando os municípios.

O SR. CONSTITUINTEJESUS TAJRA-Presi
dente Benito Gama e Relator Fernando Coelho,
também me associo aos companheiros que lou
vam o trabalho desenvolvido nesta Subcomissão,
quando todos mostraram largos conhecimentos
sobre o assunto.

Para cá vieram Deputados e Senadores com
missão das mais importantes nesta Subcomissão.
A mim me parece que temos vindo correspon
dendo às necessidades de um texto constitucional
que atenda às perspectivas de um futuro melhor
para este País, sobretudo para as regiões menos
desenvolvidas. E o trabalho do companheiro Fer
nando Coelho expressa a média do pensamento
aqui exposto, não só pelas autoridades que aqui
trouxeram idéias que foram submetidas à nossa
apreciação, mas também pelos debates, que sus
citaram as propostas de normas constitucionais.
Com seu relatório e seu anteprojeto, S. Ex- nos
dará base para novas discussões e para o aprimo
ramento a que queremos chegar.

Quero, na oportunidade, levantar uma questão,
entre outras, no que diz respeito à competência
do Estado para lançar o imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias, além do
caso dos municípios quanto à venda a varejo de
mercadorias.

A mim me parece que há uma dúvida quanto
aos limites, na hora de definir até onde alcança
o imposto estadual, até onde alcança o imposto
municipal. Porque a venda de mercadorias impli
ca também circulação de mercadoria. Como esta
belecer esses limites?Até onde vai a competência
do Estado e do Município? Estaríamos aí incor
rendo em bitributação? Devemos voltar a adotar
uma sistemática que já foi tão combatida e final
mente eliminada? Temos de meditar sobre o as
sunto para vermos se é conveniente estabelecer
o Imposto de Vendas a Varejo de mercadorias,
concomitantemente com as operações relativas
à circulação de mercadorias, o que, a meu ver,
é a mesma coisa. Para se estabelecer essa dístín
ção e esses limites é preciso trazer o assunto
à baila para verificarmos da conveniência ou não
de se instituir um novo tipo de imposto atribuído
aos Municípios como forma de reforçar suas fi
nanças.

Então, levanto esta questão, para que os com
panheiros reflitam, estudem e definam os limites
de uma e outra competência. Este era o problema
que queria trazer à baila.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Queria
dar um depoimento com relação .ao ITR, citado

pelo Sr. Constituinte Nion A1bemaz. Trata-se da
perda que os municípios terão. Aqui está presente
o Prefeito de um Município da Bahia. S. Ex- deu
um depoimento a um assistente, informando que,
no ano passado, a Prefeitura recolheu cinco mil
cruzadoscom o ITR, quantia suficiente para pagar,
durante três meses o funcionário que cuida da
arrecadação desse imposto. A perda da compe
tência para recolhimento do ITR, do ponto de
vista financeiro, significa muito pouco ou quase
nada.

Queria transmitir o depoimento desse prefeito
baiano que vivenciou o problema na prática.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Adhemar
de Barros Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
Constituintes, não poderíamos deixar de registrar
o nosso aplauso ao ilustre Sr. Relator Fernando
Bezerra Coelho pelo trabalho realizado. Gostaria
de consignar - e os demais companheiros já
o fizeram - meu aplauso, porque o relatório de
S. Ex-nos surpreende. Não esperávamos que re
presentasse um avanço real e efetivo. Disse a S.
Ex-que era preciso que isso ocorresse em termos
de instrumento fiscal, para reforçar a figura da
Federação, dando-se maior importância aos Esta
dos e municípios. E isso está claramente posto
na proposta que está em discussão e que merece
não apenas registro, mas o nosso aplauso.

Por outro lado, anotamos algumas sugestões
que serão convertidas em emendas para posterior
apreciação dos Srs. Constituintes. É um docu
mento abrangente, que culmina naquilo que re
presenta a visão deste Constituinte.

Era o registro que queria fazer no presente mo
mento.

o 5R. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Quero prestar um esclarecimento, para efeito
de informação, que poderá facilitar a avaliação
sobre a discussão da incorporação ou não do
ISS.

Se considerarmos a atual alíquota do ICM, 17%,
com o aumento de 20 para 25%, destinar-se-ia
praticamente um quarto do ICM aos municípios.
Na realidade, de 25 sobre 17 teríamos uma alíquo
ta de 4,25%. De acordo com as informações que
temos, a arrecadação do ICM, em todo o Brasil,
em 1986, atingiu 222 bilhões de cruzados. Com
o aumento de 5%, daria algo em tomo de 10
a 12 bilhões de cruzados. Seguramente, as recei
tas do ISS de todos os municípios não devem
chegar à metade disso. Posso estar incorrendo
em algum erro de estatística, mas o valor é tão
expressivo e estamos falando de cifrasexpressivas
- que a elevação da cota-parte do ICM estadual
sob o pressuposto da incorporação do ISS signi
fica um avanço fantástico nas receitas dos muni
cípios.

O SR. CONSTITUINTE MUSSADEMES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, externei
a minha preocupação com a criação do Imposto
de Vendas a Varejo pelos municípios, porque a
mim também parece que estariamos incorrendo
na figura da bitributação, uma vez que o fato gera
dor é rigorosamente o mesmo. Quando se fala
em vendas a varejo se excluem as vendas por
atacado. Mas as vendas a varejo também estão
compreendidas na circulação das mercadorias.
Institucionalizara bitributação na Constituição não
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me parece a solução mais adequada. Pensei mui
to sobre esse assunto e gostaria de deixara minha
reflexão aos Srs, Constituintes desta Subcomis
são. Seria interessante fazermos simulações para
avaliarmos quanto representaria para os Municí
pios a arrecadação desse tributo e simplesmente
eliminá-lo,repassando dos Estados para os muni
cípios ,3 parcela que julgássemos efetivamente
arrecadada, elevando, em consequência, de 25%
para o que fosse necessário a participação dos
municípios na arrecadação do ICM.

Era só esta colocação que gostaria de fazer
a respeito do assunto.

o SI<. PRESIIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Constituinte AfifDomingos.

o SI<. CONSTITUINTE AAF DOMINGOS 
Sr. Presidente, ConstituinteBenito Gama, Sr. Rela
tor, Constituinte'Fernando Bezerra Coelho, Cons
tituinteJesus Tarja, Srs. Constituintes, em primei
ro lugar, antes de entrar diretamente no assunto
que me traz a esta Subcomissão, gostaria de dizer
que estou acompanhandoa discussão e a preocu
pação sobre a instituição do Imposto de Vendas
a Varejo de mercadorias para os municípios, en
tendendo-se que a venda a varejo teria uma base
de tributação e o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias ficaria restrito ao processo de índus
trializaç:ão até chegar ao atacado. Praticamente,
parece ..me que isto incorpora a idéia do contri
buinte substituto, conceito que hoje está crescen
do e que foi íntroduzído em alguns Estados para
a taxeção de all;JUns produtos, deixando, a tributa
ção a uma fonte anterior para que ela possa efeti
vamente tributar o universo do atacado, pois o
custo da arrecadação é muito menor do que se
o Estado se predíspôe a caçar imposto em todo
o sistema de varejo. E o que ocorre? O sistema
de varejo acaba gerando sonegação na ponta,
que, acaba refletindo a sonegação no miolo do
processo, atingindo o atacado e o processo de
industrialização, Pelo que entendi, então, o Estado
iria até o ponto, de caçar imposto, num sistema
de atacado, onde ele teria um recebimento desta
receita com um custo de administração tributária
muitíssimo menor, deixando por conta do muni
cípio o recolhirnento do imposto na sua localí
dade.Neste caso, poder-se-iam ter melhores con
de se estabelecer um sistema tributário, acomo
dando a situação, porque nos parece que a lei
estabeleceria uma alíquota máxima, cabendo ao
município estabelecer a alíquota de arrecadação
até por estimativa, de acordo com suas caracte
rísticas.Se esta é a idéia que presidiu a sugestão,
precisa ser olhada com bastante carinho, fazen
do-se uma divisão de tal forma que a alíquota
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias so
mada 11 alíquota recebida pelo município na sua
arrecadação mais ou menos estabeleça o pata
mar atual. Se isto significar bitributação, gerará
um aumento deicusto para o próprio consumidor.
Este é um aspecto que precisa ser examinado
com muito carinho dentro destas discussões. An
tes de discutiro ponto da minha observação, cum
primento os membros da Subcomissão pela'
competência e pela presteza na elaboração de
um relatório que, sem dúvida, permitirá uma dis
cussão de altíssimo nível, pois o problema tribu
tário é angustiallltepara todos. Meus cumprimen
tos aos, integrantes da Mesa pela maneira como
encaminharam o tema.

O ponto que gostaria de discutir é a absorção
da idéia da imunidade tributária para a microem
presa, considerando-a uma empresa municipal.
Amicroempresa, que é a explosão do nascimento
da liberdade de iniciativa, ficariapor conta do pró
prio município, unindo-se um ao outro. Na verda
de - repito - o problema da microempresa não
é só tributário, mas também de encargos, em
termos administrativos, em nome de uma admi
nistração tributária,que se acabam tomando insu
portáveis para essas pequenas unidades de pro
dução, fazendo com que a sua marginalidade seja
absoluta, com que trabalhem informalmente, pois
não têm condições de absorver os encargos que
lhes são atribuídos. Lembro que o Estatuto da
Microempresa - a primeira e grande iniciativa
tomada no País, levando-se em conta a realidade
da microempresa -- não foi feito sobre o critério
da desregulamentação, que era pelo que mais
ansiávamos. Quando se adotou a isenção tribu
tária para a microempresa, regulamentou-se mais
ainda. E se estabeleceu uma regulamentação pa
ra a União, outra para o Estado e outra para o
município, provocando-se verdadeira balbúrdia.
Tanto que na época havia grande preocupação
dos escritórios de contabilidade sobre a possível
simplificação da vida da microempresa, o que
poderia acabar com a prestação de seus serviços.
Depois eles até ficaram mais satisfeitos. Dizem
que este serviço aumentou, pois o grau de regula
mentação exigiaquase que um sistema de despa
chante para interpretá-lo. Portanto, a imunidade
tributária remete ao município a competência da
tributação e proíbe o Estado de tributar ou de
lançar normas regulamentárias sobre a microem
presa. V. Ex" não imaginam o que significa a
retirada desses encargos. Na própria Comissão
da Ordem Econômica estamos procurando dar
um tratamento diferenciado à microempresa, seja
no campo previdenciário e outros, seja na aplica
ção de leis,por exemplo, relativasà saúde pública
- repito - que regulamenta os produtos de ori
gem animal, que praticamente inviabilizou peque
nas atividades municipais. A legislação referente
à saúde pública, que exige o máximo rigor 
o máximo dentro do mínimo - precisa adap
tar-se à realidade nacional, permitindo que flores
çam, se Deus quiser, aqueles pequenoslaticinios,
a pequena indústria do doce caseiro e dos produ
tos origináriosdas abelhas, pois, na verdade, essas
também são microindústrias de fundo de quintal
do interior deste imenso País e que acabaram
sendo inviabilizadas por uma legislação feita sem
levar em conta essa realidade. Portanto, cruzando
as duas coisas - o tratamento diferenciado a
nível de outras leis e a imundiade tributária 
posso dizerque estaremos dando um grande pas
so para o desenvoMmento das nossas comuni
dades. Com isso, teríamos a aproximação do Bra
sil real com o Brasil legal, que infelizmente estão
muito distantes, no nosso dia-a-dia. Peço aos
companheiros Constituintes todo o apoio a este
artigo, incorporado por um trabalho do Sr. Relator
e do Sr. Presidente, pois há um consenso nesse
sentido. Peço que ele seja mantido, para que pos
samos dar apoio a esses milhões de pequenos
empreendedores que formam a base da nossa
riqueza.

Por fim - talvez por não haver tido tempo de
chegar à Subcomissão, porque isto também
aconteceu na nossa Comissão, quando as suges
tões foram apresentadas de última hora - apre-

sentamos uma sugestão que à primeira viStapare
ceria matéria de lei ordinária, mas na verdade,
tratava-se de um dispositivo constitucional de ex
trema importância, pois obriga que o anúncio do
preço dos artigos industrializados seja desmem
brado do preço do produto e do preço do imposto,
ou da carga tributária nele contido. Trata-se de
matéria educacional a respeito de tributos no País,
porque temos a idéia de que ninguém pagatributo
e que o Estado é aquele que dá alguma coisa
sem tirar nada de ninguém. A massa da popu
lação não sabe que, como consumidora, é uma
grande contribuinte. Não temos mentalidade de
contribuinte para cobrar dos governantes aquilo
que é nosso direito, exatamente pela falta do co
nhecimento quanto ao pagamento de impostos.
No preço do arroz, do feijão e de todos os produ
tos estão embutidos os impostos que permitem
que o Estado funcione. Na hora em que o gover
nante dá alguma coisa à população, nada está
fazendo que não seja a sua obrigação, porque
é uma contrapartida da prestação de serviços.
Isto deve ser divulgadopara acabar com a mística
do discurso de educação e de saúde de graça.
Isto inclusive contamina o ambiente da própria
Constituinte. Nada é de graça. Alguém sempre
paga por isso. A massa brasileira precisa estar
consciente de que paga esses impostos. Portanto,
este dispositivotem um aspecto que, tenho certe
za, pode mudar os conceitos de Governo em nos
so País, ao conscientizar a massa que paga os
impostos. Imaginem se na hora de se anunciar
o preço de um automóvel, o fabricante disser:
o preço do automóvel Gol é 70 mil cruzados e
o valor dos impostos é 122 mil cruzados, dando
o total de 200 mil cruzados. Se fizermos isso com
o automóvel, com a cervejae com todos os outros
produtos industrializados, tenho certeza de que
poderemos até fazer uma revolução dos contri
buintes em nosso Pais. Era esta a sugestão, que
vamos apresentar sobre forma de emenda. Espe
ro que ela possa ser acatada sob o aspecto educa
cional.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Gostaria de fazer uma pergunta: quem definirá
o que é microempresa?

O SR. CONSTITUINTE AAF DOMINGOS _
De acordo com o próprio artigo, é a lei.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Mas que lei?A lei federal?

O SR. CONSTITUINTE AAR DOMINGOS 
A lei federal definirá o que é microempresa, para
efeito de competência municipal.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
É universal.

O SR. CONSTITUINTE AAF DOMINGOS _
Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ _
Em todo o Brasil o limiteseria de 5.000 OTN?

O SR. CONSTITUINTE AAF DOMINGOS 
Pediria ao Sr. Relator que prestasse esse esclare
cimento

O SR. CONSTITUINTE NlON ALBERNAZ -
S. Ex-fala em lei, mas quero saber quem ...

O SR. RElATOR (Femando Bezerra Coelho)
- Lerei o art 7°:

"Não incidirão impostos da União, dos Es
tados e do Distrito Federal relativamente a
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microempresas definidas em lei,pela pessoa
de direito público a que couber a compe
tência trbutária."

Ou seja, quando se tratar dos impostos federais,
a legislação federal definirá o que entende por
microempresa, a fimde que a mesma possa ficar
isenta daqueles tributos. De outro lado, a legisla
ção estadual definirá o que é micrôempresa, isen
tando-as dos impostos estaduais.

O SR. CONSTITOINTE NION ALBERNAZ 
Pode acontecer que para a União determinada
empresa seja considerada microempresa e para
o Estado, não.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Correto. Esta redação avança no sentido dado
pelo Constituinte Afif Domingos: as microempre
sas passariam a ter uma ótica municipal. O Muni
cípio, de certa forma, é que irá taxarou não essas
empresas. Elas ficariam descomprometidas des
tas amarras que têm hoje.

O SR. CONSTITOINTE NION ALBERNAZ 
Repetindo, podemos ter o caso de uma empresa
ser considerada como micro pela União e não
pelo Estado.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS 
Não, porque ele estabelecerá seu teto, a fim de
não perder sua parte.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Osmundo Rebouças.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Quero corroborar os elogios feitos ao
relatório, uma vez que, na sua essência, ele cobriu
o que discutimos aqui. Acho muito apropriado
o esqueleto do sistema. Lamentei, apenas, por
motivo de doença na família, não ter podido
acompanhar sua redação final. Havia sugerido
que se prorrogasse para hoje a apresentação do
relatório, a, fim de discutirmos um pouco mais
o assunto antes de redigi-lo. Em todo caso, há
alguns pontos que devem ser aperfeiçoados, para
que o relatório fique cada vez mais sólido nas
discussões do plenário da Comissão e, depois,
no plenário geral da Constituinte, quando real
mente haverá uma guerra de idéias.

Quero salientar que na Subcomissão dos Muni
cípios e Regiões foi apresentado um sistema tribu
tário completo para os municípios, quando se
criou uma quantidade enorme de tributos: impos
tos, taxas e contribuições. É bom ficarmos atentos
para ver se a Comissão de Sistematização levará
em conta as propostas das outras Subcomissões
sobre a mesma matéria - que, por sinal, não
tratam especificamente da tributação - ou se
todo o debate a respeito do assunto ficará no
âmbito daquela Comissão.

Creio que no relatório deveríamos ressaltar
sempre os artigos que se referem aos direitos
dos contribuintes, pois estes estão ainda bastante
esparsos. Acho uma idéia muito boa, depois da
discussão de ontem com alguns membros desta
Subcomissão, no sentido de dar maior ênfase
às garantias e aos direitos dos contribuintes pe
rante o "leão", que está cada vez mais violento.

Outro ponto que merece destaque é quanto
às possibilidades de a União recompor sua massa
de arrecadação diante da queda provocada por
essa proposta. A União Federal tem liberdade ain
da de mudar os impostos de importação, de ex
portação, de operações de créditos e o IPI. Isso

lhe dará possibilidades de recompor sua fatia no
bolo da arrecadação, através da mudança de alí
quotas e de novas regras, ao saber que a receita
ficará reduzida. Temos, como exemplo, o IOF,
que no início era mero instrumento de crédito,
mas que hoje é um item importantíssimo para
a receita. A União poderá lançar mão de instru
mentos como estes, para não permitir que haja
redução de sua receita global.

Quanto ao ISS, é muito interessante que se
verifique até que ponto a fusão ISS/lCM é viável,
ou se é melhor mantê-los separados, ou seja,
o Município receber uma parte e o Estado outra,
tendo este a competência sobre o ISS. Se se mis
turarem serviços de energia elétrica, telecomuni
cações, ou serviços de advogados, médicos, en
genheiros e de outras categorias profissionais
com a venda de mercadorias, teremos uma hete
rogeneidade tremenda em matéria de produtos
e serviços para efeito de tributação. As alíquotas,
a documentação e a própria nota fiscal, possivel
mente, não seriam as mesmas. Não seria melhor
deixar esse ISS continuar separado, incidindo s0

mente sobre uma base muito maior, que abran
geria energia elétrica, telecomunicações e servi
ços altamente modernos que elevassem substan
cialmente os valores das transações?

Outra questão que merece cuidados, para evitar
bombardeios nas fases seguintes, refere-se ao Im
posto de Vendas a Varejo,bem como a sua bitribu
tação com o 1eM. Talvez seja melhor que o Muni·
cípío continue a arrecadar o Imposto sobre Com
bustíveis, sem que o ICMincida na venda a varejo
desses mesmos produtos.

Se se jogar a venda a varejo, incidindo o ICM
e também o Imposto de Venda no Varejo, serão
criados sérios problemas aos direitos dos contri
buintes.

Nos Estados mais pobres, o ICM arrecadado
no comércio, na fase de varejo, chega a repre
sentar 60% da receita do 1eM. Aíestá o problema
Se o ICMnão chegar ao varejo, cairá brutalmente
a receita dos Estados. E, se chegar, ficará acumu
lado com o Imposto de Venda a Varejo. Há um
sério problema de acumulação ou acavalamento
de impostos na mesma operação de venda.

Sobre as microempresas - e lamento que o
Constituinte Afif Domingos não esteja presente
- quero dizer que devem ter um tratamento favo
recido pelo sistema tributário. Isentá-las do paga
mento de impostos é uma coisa, mas insentar
os produtos vendidos por elas ao consumidor
é outra completamente diferente. Uma coisa é
o imposto direto sobre a microempresa, como
é o Imposto de Renda, e outra é a transação de
um produto fabricado por uma microempresa.
Por exemplo: uma caneta produzida por uma mi
croempresa isenta de qualquer imposto vai custar
trezentos cruzados, mas a caneta fabricada por
uma média empresa custará quatrocentos ou qui
nhentos cruzados, porque sobre ela incidem os
impostos. Então, na verdade, não estamos cui
dando da microempresa, mas do comprador do
produto feito pela microempresa. Isso provoca
distorções terríveis no sistema econômico, por
que uma lojinha vende um produto por um preço,
e a loja vizinha, que é um comerciante maior,
vende por um preço mais alto. Então, de acordo
com a capacidade do comerciante, compra-se
o mesmo produto por um preço diferente. Isso
é condenado por qualquer teoria econômica do
mundo. O que se deve fazer é isentar a microem-

presa dos impostos diretos, por exemplo, o Im
posto de Renda, o lPTU etc. Aí está certo. Mas
não se deve distinguir o preço de um produto
pela capacidade do vendedor - um é pigmeu,
o outro é gigante - e se comprar no gigante
é mais caro. Isso causa distorções evidentes no
mercado de produtos. O tratamento adequado
que se deve dar à microempresa é quanto aos
impostos diretos e quanto a favores credit1cios,
juros subsidiados, apoio à infra-estrutura para sua
implantação. O imposto indireto não deve incidir
na microempresa, mas deve ser pago pelo com
prador final do produto. Creio que há um erro
teórico brutal na discussão de insenção de impos
tos à microempresa. Na verdade, a microempre
sa, quando recolhe o lCM do comprador final
e o transfere ao Governo, é mera portadora e
não contribuinte do 1eM. O contribuinte final é
o comprador do produto. Creio que existe uma
falácia com relação à microempresa e que tem
de ser esclarecida, para saber tratá·la com o ins
trumento correto. A prevalecer aquele ponto de
vista, o cigarro vendido no bar da esquina custará
um quarto do preço daquele vendido em uma
mercearia maior, porque sobre a microempresa
não incidirão impostos. Vamos dizer que uma mi
croempresa tenha que recolher o IPI ou o ICM
de um veículo. Então, não se pode cobrar o com
pulsório, o ICMou o IPIporque aquela transação
foifeita por uma microempresa. Todos esses pon
tos já foram exaustivamente discutidos na época
da implantação do Estatuto da Microempresa.
Mas por questões políticas, o assunto continua
sendo tratado erroneamente sob o ponto de vista
teórico. Queremos contribuir para aperfeiçoar al
guns pontos do projeto e, certamente, vamos ter
uma nova versão cada vez mais resistente ao
bombardeio que virá depois. Acho que devemos
ter cuidado com isso.

Quanto à liberalidade que há no anteprojeto,
no sentido de permitir que o Sr. Presidente da
República tome a iniciativa de deliberar sobre im
postos estaduais ou municipais e de propor alí
quotas ao Senado etc, creio que não devemos
sustentá-Ia.

Finalmente, quero dizer que no Brasil há uma
decepção muito grande quanto ao sistema tribu
tário, que, parece-me, vai persistir. Todas as pes
quisas feitas atéhoje mostram que o nosso siste
ma tributário é vergonhoso, injusto e anti-socia/
mente regressivo. Quem ganha mais paga menos
percentagem de sua renda no bolo geral dos im
postos. Noto que nas mudanças que estamos
propondo para o sistema tributário não consgui
ráo avançar - isso não é culpa nossa - porque
há uma resistência conservadora da Assembléia
Nacional Constituinte que vai impedir a criação
de um sistema tributário progressivo, que onere
realmente quem tem mais e quem ganha mais.
Mas, certamente continuará sendo um sistema
profundamente injusto por se basear, quase 90%,
só em tributos indiretos, transferidos ao compra
dor pela empresa. Ao agir assim, ela atinge mais
diretamente os mais pobres. Isso é um defeito
da sociedade brasileira, que não aceita mudanças
de justiça social, pois o sistema tributário poderia
incorporar muita coisa como alguns países da
Europa já o fizeram. Quando tentarmos dar um
caráter de poder ao sistema tributário para redis
tribuir a renda, possivelmente vamos encontrar
grandes resistências. Creio que ainda é tempo
de tentar. No caso do ICM, já deveríamos indicar,
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no relatório, que deve ser seletivo, cobrando mais
luxuosos e menos dos produtos não luxuosos;
estabelecer normas de tributação do Imposto de
Renda, tirando uma grande parte da massa assa
lariada do campo da tributação desse imposto;
e outras medidas. para atingir a renda ou a riquesa
daqueles que mais podem pagar. Do contrário,
corremos o riSCCI de ter um sistema conservador,
como é o de hqje no Brasil. As pesquisas feitas
na UnM2rsidade de São Paulo, por exemplo 
e chegue! a coordenar uma pesquisa que publica
mos e (está citada nos Anais da Câmara e do
Senado - mostram que o sistema tributário bra
sileiro é simplesmente uma peça de concentração
de renda, Ela contribui para concentrar renda nas
classes mais abastadas, exatamente o inverso do
papel que lhe é atribuído em qualquer estudo
sobre o sistema tríbutárío, porque uma das finali
dades básicas do sistema tributário é contribuir
para reduzir as desigualdades de renda entre as
classes. O nosso sistema tributário faz exatamente
o oposto; concentra a renda entre as classes, o
que é lima neg,ação do pressuposto da justiça
social, que deveria estar contida ai. Mas creio que
ainda h<! possibUidades de imaginarmos meca
nismos que revertam esse quadro. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavr,a o Relator Fernando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Gostaria de fazer alguns comentários sobre
as ponderações do Constituinte Osmundo Re
bouças e manííestar meus agradecimentos a S.
Ex'pela colaboração decisiva, uma vez que é auto
ridade no assunto. No tempo que lhe foi dispo
nível,S. Ex"nos ofereceu dados para a discussão
e para a elaboração do Relatório e do Anteprojeto.
Sobre os direitos do contribuinte, posso admitir
até que se encontre uma forma de listá-los, na
apresentação do Anteprojeto. Sem dúvida algu
ma, o J\nteprojelo contempla, explicitamente os
princípios que asseguram os direitos dos contri
buintes, quais SEtlam os princípios da legalidade,
da anterioridade', da irretroatividade da lei e da
anuelldade,

Atendendo às ponderações do nobre Consti
tuinte José Maria Eymael, há um parágrafo no
art. 1°, também definidor dos princípios gerais
que norteiam os' impostos e os tributos: sempre
que possível,devem ser de caráter pessoal e de
vem ser graduados segundo a capacidade econô
mica do contribuinte. Concordo com o Consti
tuinte Osmundo Rebouças, quando diz que o ca
ráter regressivo do sistema tributário não foi muito
alterado, no texto do Anteprojeto, porquanto o!'
ímpostos que efetivamente terão a perfôrmancc
de arrec:adação maior serão aqueles indiretos, o
que por si confere a regressividade do sistema.
Mas é preciso também deixar salientar que a
maior progressividade ou a menor regressividade
do sistema poderão ser conferidas ou não pela
legislaçi~o ordínéría, que determinará as regras
de aplicação do próprio Imposto de Renda. Acho
que o legislador ordinário poderá fazer profundos
avanços, sobretudo a partir da conceituação des
ses princípios que estão muito explícitos no Ante
projeto. E preciso também atentar para o fato
de que demos al,guns passos decisivos no sentido
de atenuar a re!Jressividade, como bem disse o
Constituinte Osmundo Rebouças. A instituição do
Imposto de Renda sobre herança e patrimônio
foi, sem dúvida alguma, um avanço substancial.

Espero que ele possa merecer a acolhida, o que
penso ocorrerá de acordo com as manífestaçôes
que já tivemos oportunidade de ouvir dos mem
bros desta Subcomissão.

Em relação à microempresa, creio que é uma
questão realmente doutrinária, exposta pelo
Constituinte Osmundo Rebouças, de forma muito
clara e inequívoca. Quanto ao fato, de que a qui
tanda da esquina, que vai vender o cigarro, estar
isenta do recolhimento do IPI respectivo, creio
que a redação do art. 7° do Anteprojeto não per
mite essa confusão. Queremos que os microem
presários tenham liberdade para desenvolver as
suas atividades, livres do pagamento do Imposto
de Renda, de taxas federais e de outras obrigações
em relação à legislação social e previdenciária.
Enfim, o objetivo é retirar da tutela do Estado
esses contribuintes microempresários, que, como
muito bem salientou o nobre Constituinte Afif Do
mingos, são a mola-mestra de todo o sistema
econômico que faz a opção pela liberdade de
inciativa, pela liberdade de livre mercado.

O SR. COSNTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Gostaria de fazer um adendo a esse ponto.
Falei sobre cigarro, mas é evidente que o imposto
do cigarro é recolhido antes. Quanto a outros
produtos, o IPI, que devia ser recolhido por uma
microempresa industrial, não será recolhido.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Não, Excelência. Será recolhido.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - A microempresa vai pagar IPI quando
fabricar uma canetinha?

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Não, ao comprar os insumos para fabricar
a canetinha, ela terá pago o IPI. Porém, sobre
o produto fabricado por ela, uma caneta ou qual
quer outra coisa, não incidirá o IPI.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Pois aí é que está o problema, porque,
se o produto é fabricado por uma média empresa,
ela paga a caneta; se é micro, não paga. Então,
o erro estáem que a tributação é feita sobre o
produto e não sobre a empresa. A maneira de
se isentar a microempresa leva, e tem levado,
a muitas manobras, para fugir do "Leão". Certas
pessoas que conheço, em meu Estado, em vez
de fundar uma média empresa, constituem duas
ou três microempresas. Quando alguma delas
vai ser classificada como média e vai ter de pagar
imposto, criam outra para continuar benefician
do-se da isenção dos tributos. A arrecadação está
sendo burlada em conseqüência dessas facilida
des. É preciso fazer justiça fiscal, mas não dar
margem a que os aproveitadores continuem sem
pagar imposto, mesmo quando deviam fazê-lo,
Na hora em que uma microempresa vai atingir
aquele limite de 5 ou 10 mil OTN, dependendo
do estado, surge aquela história: vamos fundar
outra; vamos partir para outra. E a arrecadação
começa então a fugir, e a injustiça fiscal a prolife
rar-se. Acho que se deve dar tratamento tributário
preferencial a um empresa, mas não ao produto
feito por ela.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra de Carva
lho) - Acho que essa argumentação é cabível.
O que vemos na prática, por exemplo, e o antepro-

jeto também a configura, é a seletividade do IPI.
Então qualseria o interesse da União em recolher
o IPIsobreuma pequena oumicroempresa? Efeti
vamente, ela poderá cobrar o IPIde uma multina
donal, que tem uma escala que pode repercutir
a nível de arrecadação tributária. O mais impor
tante não é a repercussão do que vai deixar de
ser arrecadado, mas o alo político praticado no
sentido de liberar mais as atividades dos mi
croempresários. Respeito as ponderações do no
bre Constituinte Osmundo Rebouças.

Gostaria de fazer ainda algumas conslderaçôes
sobre o que já foi referido por diversos Consti
tuintes, quanto à ocorrência ou não da bitribu
tação quando da instituição do Imposto sobre
Vendas a Varejo. À primeira vista nos assalta a
preocupação de que estaríamos, como bem defi
niu o Constituinte Nion A1bemaz, institucionali
zando a bitributação no texto constitucional. Con
sultando os técnicos em Direito Tributário, fomos
informados de que a bitributação ocorre na com
petência residual, quando o Estado e a União
cobram, no exercício dessa competência, impos
tos sobre fatos ou atos equivalentes. É lógico que,
no caso de Imposto sobre Vendas a Varejo, o
Município, comp entidade competente para a sua
cobrança não ebá bitributando, mas exercendo
seu poder tributário autorizado pela Constituição.
Hoje isso ocorre, pois o industrial paga o ICM
e o IPI. E é por isso que há um parágrafo específico
no anteprojeto que repete o texto da Constituição
em vigor, no sentido de evitar a bitributação quan
do incida esses dois impostos: o IPIe o ICM.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS - Até há um ponto nesse parágrafo em
que o IPI pode servir de base também para o
(CM.Diz:

"Salvo no caso em que as operações confi
gurem incidência de ambos os tributos."

Normalmente, o IPIé cobrado na nota do ven
dedor industrial. Soma-se o IPIpara depois calcu
lar o ICMsobre ele. Mas o ICMé o imposto que
não adiciona mais nada. O IPI adiciona. O ICM
é por dentro. É uma contribuição da empresa,
calculada por dentro, tanto que não é permitido
adicionar o ICMao valor do produto. Dai os juristas
terem justificado que não havia bitributação, o
que é diferente do ICMe do Imposto sobre Vendas
a Varejo. Acho que há uma confusão nos dois
tipos de impostos.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Efetivamente, podemos aprofundar a discus
são sobre a bitributação ou não. Gostaria apenas
de complementar que, com releção à proposta,
o varejista pagaria o ICM e não como foi aqui
dito pelo nobre Constituinte Afif Domingos, isto
é, que o ICM iria até o atacado e que o varejo
seria tributado pelo imposto municipal.

A proposta prevê que o varejista pagaria o ICM
e o Imposto sobre Vendas a Varejo. Para evitar
excessos, é que se estabeleceu que a flxaçâo da
alíquota máxima será determinada pelo Senado
Federal, através de lei complementar. Necessa
riamente essa alíquota será pequena e deve variar
de 1 a 1,5%.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte José Maria Eymael.
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o SR. CONSTIrUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, nobre Relator, companheiro
Mussa Demes, inicialmente, gostaríamos de pres
tar um testemunho que julgamos de importância
histórica para os Anais desta Subcomissão. Tive
mos a felicidade de acompanhar os trabalhos em
algumas fases da elaboração do relatório final.
Nessa ocasião, pudemos constatar a complexi
dade decorrente do conflito de tendências as mais
diversas. Todos nós, que temos alguma vivência
na área tributária, sabemos como é intrincada
essa matéria. Por várias vezes observávamos o
companheiro Relator em silêncio e sentimos que,
na realidade, aquele silêncio refletia meditação,
a busca equilibrada de um melhor caminho. Não
pudemos deixar de registrar que o trabalho apre
sentado por S. Ex' representa - e sentimos viva
mente isso - uma busca de equilíbrio. Nós, que
tivemos a felicidade de ser testemunhas dos pro
cessos decisórios, verificamos como eram opos
tas e muitas vezes contundentes as teses contrá
rias. Soube o companheiro Relator, com equilí
brio, com moderação, com justeza, procurar o
caminho intermediário que lhe pareceu mais per
tinente. De outro lado - e não é num elogio
fácil, mas uma constatação de fatos -, todos
nós, membros desta Subcomissão, somos unâni
mes em reconhecer no companheiro Relator al
gumas qualidades pessoais básicas. De um lado,
a afabilidade, e não há homem público que possa
ter sucesso senão lhe marcar a personalidade a
condição de diálogo. De outro, uma indiscutível
capacidade para o trabalho. Nobre Relator, exata
mente por identificarmos em V. Ex' qualidades
tão enaltecedoras do individuo como a afabili
dade, a propensão ao diálogo e a capacidade
de trabalho é que todos os membros desta Subco
missão sentem-se impulsionados - cativados
pela sua personalidade - a continuar dando a
V. Ex' o suporte necessário para que prossiga
no trabalho que está fazendo e possa cada vez
mais dar a esta Assembléia Nacional Constituinte
a contribuição, como já vem fazendo, que certa
mente poderá ser ainda como as sugestões de
todos nós melhorada. Já estamos trabalhando
nesse sentido. Ontem V. Ex' participou de uma
se dos trabalhos, verificando que os membros
desta Subcomissão no afã de colaborar com V.
Ex', não medindo horas, dia, tarde ou noite estão
procurando contribuir oferecendo-lhe subsídios.
De outro lado,apenas para registro, gostaríamos
de deixar alguns aspectos sobre os quais nos te
mos debruçado e que merecem a nossa preocu
pação. Não é uma lista exaustiva, são apenas al
guns pontos para colorir este primeiro debate.
Lembro de uma forma muito viva daquele vulto,
Professor Edvaldo Brito, quando encamando o
pr6prio sentimento que hoje perpassa a Nação
brasileira, se levantava naquela magistral aula que
nos deu em audiência pública, focalizando a im
portância deum estatuto do contribuinte e quan
do inclusive entregava a todos os membros desta
Subcomissão a tarefa de construir esse estatuto.
Não há dúvida - e o companheiro Relator muito
bem frisou - de que já estão contemplados no
projeto inúmeros princípios. Talvez possamos au
mentar o alcance desses princípios, até do ponto
de vista didático. Parece-nos - e tivemos ocasião
de conversar sobre isso com V. Ex' - que seria
de todo didático que esse elenco de princípios,
que depois a doutrina e os p6steros certamente
chamariam de Estatuto do Contribuinte, creden-

ciaria a nossa geração pela iniciativa de aperfei
çoar o Direito pátrio, ao incluir no capítulo do
sistema tributário um elenco de normas que hoje
estão esparsas no projeto. Na medida do possível,
enfeixaríamos no inicio do capítulo do sistema
tributário normas como a legalidade, a anuali
dade, a própria anterioridade e, talvez, iniciando'
o capítulo, uma definição do objetivo do tributo.
A primeira defesa do contribuinte é que o sistema
tributário esteja atrelado aos objetivos, aos direitos
e aos anseios dos contribuintes, que no seu soma
tório constituem a Nação. Há outro detalhe que
não foi contemplado no projeto. Tenho certeza
de que talvez não o tivesse sido pela escassez
do tempo e até pela multiplicidade das normas
envoMdas. Trata-se de um aspecto que nos pare
ce da maior importância, um dos grandes proble
mas brasileiros que dizem respeito à problemática
tributária: a efetiva igualdade entre o contribuinte
e o Estado perante a lei. Infelizmente, no Direito
pátrio, tanto na esfera judicial, quanto na área
administrativa ou tributária, o contribuinte é um
deserdado. Ontem mesmo o ex-Ministro Dorne
lles fazia um comentário sobre os verdadeiros ve
xames a que são submetidos os contribuintes,
por exemplo, dentro dos conselhos de contribuin
tes, no que diz respeito às prerrogativas perante
a Fazenda Pública. Por outro lado, o Código de
Processo Civil estabelece para o contribuinte de
terminado prazo e para o Estado outro, muitas
vezes maior. Na hora de o contribuinte defen
der-se de uma execução fiscal é-lhe exigido apre
sentar uma série de garantias. Mas quando o con
tribuinte entra na Justiça contra o Estado com
algo que é líquido e certo, como, por exemplo,
um pedido de devolução de tributo, o Estado não
tem qualquer tipo de obrigação. A prescrição é
outro aspecto absurdo. Um mero auto de infração
interrompe a prescrição, e o contribuinte fica 10,
20 ou 30 anos sujeito apenas à boa vontade do
Estado de concluir ou não aquele processo admi
nistrativo. Sr. Relator, a listagem das verdadeiras
arbitrariedades e injustiças em detrimento do con
tribuinte e em favorecimento do Estado seria
exaustiva. Tivemos ocasião de apresentar uma
proposta que estabelecia que a lei não privilegiará
o Estado em detrimento do contribuinte na orde
nação de processos administrativos e judiciais pa
ra a resolução de controvérsias tributárias. É um
aspecto sobre o qual nos vamos debruçar.

Quanto a isenção teríamos quatro registros a
fazer. De um lado, verificamos que é necessário
avançar um pouco mais a discussão no que diz
respeito aos templos, conforme já definimos ante
riormente. Saiba V.Ex' que tão logo foi publicado
esse projeto, recebemos de todo o País - não
é exagero dizer - centenas de pronunciamentos
demonstrando o desencanto com o fato de não
termos, desde já, no anteprojeto, eliminado essa
imensa controvérsia jurídica no que diz respeito
à isenção aos templos, estendendo-a, também
àquelas pequenas edificações anexas e à própria
renda do templo para manutenção do culto. Volto
a repetir que Pontes de Miranda afirma, de acordo
com o texto da Constituição, que só o templo
e mais nada, só a Igreja, a casa de orações é
que está isenta. O resto todo não está, apesar
de lhe ser indispensável. Portanto, é matéria para
a qual são necessários melhores estudos.

De outro lado, verificamos que o tratamento
dado às microempresas significa um avanço que

o companheiro Relator se houve muito bem ao
contemplar. Tenho certeza de que, dentro da aná
lise de uma redação, poderemos contemplar as
colocações feitas pelo companheiro e Constituin
te Osmundo Rebouças no sentido de não dar
uma largueza que não é a desejada pelo próprio
texto, mas talvez qualificá-lo um pouco mais. De
outro lado, verificamos que, se contemplamos as
microempresas, por outra parte, deixamos margi
nalizados, dentro do processo de isenção, ainda
que de maneira restrita, condicionada, os proven
tos de aposentadoria. Sei que essa é uma tese
controvertida, mas parece-me muito estranho que
se queira tributar novamente, ao final da vida dos
individuos, os proventos da aposentadoria. A isen
ção deveria ser restrita, havendo alguns condicio
nantes de idade, ou qualquer outra coisa, ou que
fosse remetida à lei complementar uma solução
para tomá-Ia restrita. Sr. Relator, tenho testemu
nhos extremamente chocantes de aposentados
que hoje pagam o Imposto de Renda. Fazem em
préstimo bancário para poder pagar esse imposto,
ou seja, contribui para transformar a aposenta
doria não no mínimo de tranqiJilidade, mas agra
var ainda mais a situação do aposentado no Pais.
Tenho muito cuidado de tratar esse tema, para
não parecer demagogia ou algo de fácil aproveita
mento político. Acho que nos deveríamos debru
çar um pouco mais sobre essa matéria e investi
gá-Ia um pouco em profundidade.

Seriam ainda muitos os aspectos que merece
riam a nossa intervenção, mas apenas desejamos
registrar um, para encerrar.

Dentro da equidade tributária que se busca,
dentro de um processo de redistribuição de recei
tas, não há dúvida de que para fazermos com
que alguém ganhe, alguém vai ter que perder.
A não ser que se aumente brutalmente a carga
tributária, não existe equação possível para fazer
uma distribuição de receita sem que, de um lado,
se perca alguma coisa. Quais são os grandes pre
judicados no processo de distribuição de renda
no País, hoje? São os Estados e os municípios.
Dentro de um processo de harmonia fiscal nacio
nal, parece-nos que deveria haver um critério que
se aproximasse do seguinte: obviamente, os mu
nicípios merecem um tratamento tributário dife
rente do que estamos dando. Os Estados, hoje
marginalizados do processo de desenvolvimento
- e é uma injustiça que já se perpetua há várias
décadas, ou há séculos - também têm que ocu
par um novo espaço dentro de uma política tribu
tária mais justa. O fenômeno da centralização de
receita da União, que foi espancado de forma
corajosa por V. Ex', já se encontra em rumo de
resolução. A única coisa que nos preocupa 
e agora falo como Constituinte por São Paulo,
porque tenho a obrigação de falar em nome do
meu povo, sem perder a visão de Brasil - são
os Estados produtores, industrializados, que hoje
têm uma imensa responsabilidade. Se eles têm
uma receita muito alta - e, realmente, temos
uma receita tributária muito alta em São Paulo
- de um lado, temos uma imensa complexidade
sócio-econômica a enfrentar no dia-a-dia e que
é crescente. Em São Paulo, já temos enfrentado,
nos últimos dezessete anos, de 1970 para cá,
uma brutal queda tríbutáríe. No passado, as ope
rações interestaduais, por exemplo, eram taxadas
em 15%. Hoje, o são em 9 ou 12%. Com isso
ocorreu uma brutal queda de receita. São Paulo
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perdeu, nos últimos dezessete anos, 32 ou 33%
da sua renda trilbutária.Pode ser até que não cor
responda à realidade, mas hoje há um consenso
de que haverá a redução das alíquotas interesta
duais, baixando de 9 e 12% para um patamar
de 5% .Deacordo com os dados de que dispomos
em São Paulo, isso vai levar-nos, ao contrário
das proleçôes que foram apresentadas ao compa
nheiro Relator, a uma perda da ordem de 9,6%.
então esse aspecto dos Estados produtores, den
tro dessa equação, também tem que ser anali
sado, talvez até revendo-se os números, para veri
ficarmos de que maneira poderemos evitar essa
perda. São Paulo não reivindica aumento na recei
ta tribultária.Acho que esse é um ponto importante
para deixar registrado, pois reconhecemos que
não se pode tudo, ou seja, tirar da União para
beneficiar ainda mais os Estados industrializados,
porque desse modo acabaremos com todo o pro
cesso federativo. Mas parece que seria prudente
manter os Estados industrializados com o neces
sário à sua sobrevivência e alocarmos esses ou
tros recursos para as regiões em desenvolvimen
to. Nesse sentido, Sr. Relator, se V. Ex- permitir,
vamos solicitar à Secretaria da Fazenda de São
Paulo todos os. números que estão orientando
este nosso pronunciamento e pediremos depois,
então, uma reunião com o companheiro Relator,
com os técnicos, para que coloquemos todos es
ses números na mesa e analisemos a realidade
concreta.

o SR. REIJ\TOR (Femando Bezerra Coelho)
- Gostaria de fazer algumas observações quanto
ao que foi dito pelo amigo, companheiro e Consti
tuinte José Maria Eymael, até porque terei que
me retirar para tomar o avião para o Rio de Janei
ro, onde entrarei numa briga pelarefínaría para
Pemarnbuco. Temos naquela cidade uma audiên
cia com o Presidente da Petrobrás, à qual deverá
comparecer toda a bancada federal do meu Esta
do. Em prírneíro lugar, quero dizer que, no que
diz respeito à defesa do contribuinte, esse antepro
jeto foi influenciado de forma decisiva pelas colo
cações do companheiro José Maria Eymael. Os
princípios incorporados no sentido de defender
O contribuinte foram fruto de discussões freqüen
tes com o companheiro José Maria Eymael, que
fezcom que houvesse o convencimento, por parte
de todos que nos ajudaram na elaboração desse
anteprojeto, de que, efetivamente, fossem realça
dos esses princípios. Concordo com o compa
nheiro José MUlria Eymael quanto à oportunidade
de se enfeixar tudo isso num artigo ou na introdu
ção do próprio sistema onde poderemos analisar
a oportumdade de efetivamente todos 05 princí
pios defínldos no anteprojeto terem um tratamen
to didático, melhor do que o que foi apresentado.
Em relação às questões de isenções, é uma longa
discussão a que poderemos voltar a conversar
- eSUlU aberto a isso - para efetivamente verifi
carmos a oportunidade de as isenções serem es
tendidas ou restringidas. Mas me parece também
que exístemanifestação inequívoca por parte des
ta Assembléia Nacional Constituinte - e, aí, não
falo desta Subcomissêo, - de que, efetivamente
temos que restringir as írnunídades, os privilégios,
os beneãclos, os incentivos. O que está por trás
do anteprojeto" na sua leitura acurada, irá permitir
isso, ou seja, que verifiquemos que houve um
cuidado enorrne no sentido de que possamos
ter efetivo controle sobre qualquer tipo de bene-

fícío ou incentivo, para que, na verdade, não pro
voque as distorções que tanto amarguram aque
les que são submetidos ao sistema tributário na
cional vigente.

Em relação à partilha dos recursos a nível de
regiões, seja no sentido inter-regional ou interes
tadual, gostaria apenas de dizer, de forma muito
clara, que tive a felicidade de ser assessorado
por técnicos das mais variadas procedências, do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São
Paulo, do Rio de Janeiro, do meu Estado, Pernam
buco, da Bahia, do Ceará, enfim, técnicos que
participaram no assessoramento do nosso traba
lho e que retrataram, na realidade, a diversidade
deste imenso País. E eles brigaram com muita
veemência quando tivemos que fazer definições,
opção na fixação de números, quando as posi
ções estaduais foram afloradas de forma muito
clara para que houvesse o equilíbrio. Gostaria de
dizer que estou absolutamente convencido de que
os números expressos nesse anteprojeto ensejam
o equilíbrio que esta Subcomissão deseja buscar.
informaria ainda que mantive contato com o Sr.
Govemador de São Paulo. Até porque, sendo o
estado mais rico da Federação, tudo o que for
feito no sistema tributário mexe com São Paulo,
seja para tirar de São Paulo, seja para dar a São
Paulo, quando então manifestamos essa preocu
pação. Durante todo o processo de discussão e
reunião com grupos de técnicos, contamos com
a presença de um assessor da Secretaria da Fa
zenda do Estado de São Paulo. Efetivamente, as
simulações podem variar, dependendo dos dados
que as alimentem. Mas estou aberto para que
o companheiro José Maria Eymael possa trazer
outros dados estatísticos que comprovem uma
realidade diferente daquela que estudamos e nas
quais nos apoiamos para proceder às nossas defi-
desta Subcomissão para me retirar neste mo

mento. Mas me coloco à disposição de V. Ex'"
para, em caráter informal, como foi sugerido pelos
companheiros, que nos reunamos - quem sabe?
- amanhã à tarde, a fím de discutir exaustiva
mente, item por item, parágrafo por parágrafo,
e assim saber quais aprimoramentos poderão ser
incorporados ao texto. Deste modo faremos um
tralJalho integrativo. Desde quando tive a honrosa
incumbência de ser Relator, designado pelo Presi
dente desta Subcomissão, manifestei, de forma
muito clara, que não tinha, nem tenho, a intenção
de fazer um trabalho pessoal. Quero que esse
trabalho, fruto da atividade desta Subcomissão,
possa ser realmente coletivo e que o anteprojeto
reflita as manifestações e as preocupações de
cada um dos membros que compõem esta Sub
comissão. Neste sentido, mais uma vez, ponho
me à disposição dos companheiros que estão
procedendo a essa avaliação crítica para poder
mos continuar as discussões em reuniões formais
ou informais. Contem V.Ex'" com a minha dispo
nibilidade para participar dessas reuniões, discu
tirmos questões mais polêmicas e assim chegar
mos a posições comuns, ou, pelo menos, cada
um sabendo quais são as repercussões que enfei
xam cada uma das situações apresentadas. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não
havendo mais nenhum orador inscrito, convoco,
para amanhã, às 9h30min, neste plenário, uma
reunião orcínáría para continuidade da discussão.

Declaro er.cerrada a sessão.

RElATÓRIO E ANTEPROJETO
- Reunião da Subc:omissão, reaHzada

em 11 de maio de 1987

Constituinte Fernando Bezerra Coelho,
Relator.

Senhor Presidente, Senhores Constituintes,
I - Considerações inidais
Ao longo das últimas três semanas, esta Subco

missão de Tributos, Participação e Distribuição
das Receitas realizou um notável esforço, no sen
tido de ouvir e receber subsídios e sugestões de
todos os segmentos da sociedade brasileira, inte
ressados em um novo desenho do capítulo do
Sistema Tributário Nacional.

2. Hoje, cumprindo prazo regimental, apresen
tamos este anteprojeto ao texto da futura Carta
constitucional que, não tendo a pretensão de ser
algo perfeito e acabado, deverá sofrer aprimora
mentos, por meio das emendas que os membros
desta Subcomissão certamente haverão de apre
sentar.

3. Necessário se faz assinalar a valiosa contri
buição oferecida a esta Subcomissão pelas autori
dades e entidades, que foram recebidas em au
diência pública. Aos professores e técnicos Fer
nando Rezende, Alcides Jorge Costa, Geraldo Ata
líba, Carlos Alberto Longo, Pedro Jorge Viana,
Hugo Machado, Orlando Caliman, Ives Gandra
Martins, Edvaldo Brito, Souto Maior Borges, Luiz
Patury Acioly,Nelson Madalena, Luis Alberto Bra
sil de Souza, Osíris de Azevedo Lopes Filho; ao
Secretário da Receita Federal, Dr. Guilherme
Quintanilha; aos Secretãrios de Fazenda dos Esta
dos que, antes de aqui comparecerem promo
veram, sob os estímulos desta Subcomissão, os
encontros de Manaus e Porto Alegre; aos Secre
tários de Finanças das capitais; ao DIEESE; à
Organização das Cooperativas Brasileiras; ao ins
tituto Brasileiro de Mineração; à Organização Na
cional das Entidades de Deficientes Físicos; às
Associações dos Funcionários Fazendários 
UNAASCO e FAFITE; às entidades representa
tivas do Municipalismo Brasileiro - FMB, ABM,
CNM e o IBAM, a certeza de que a discussão
que aqui ocorreu, em torno das propostas e su
gestões apresentadas, será decisiva no posiciona
mento dos membros desta Subcomissão, relati
vamente à definição do capítulo tributário, que
desperta enorme interesse na sociedade brasi
leira.

4. Os debates foram conduzidos participativa
mente. Deu-se a todos 05 membros da Subco
missão condições de expor livremente as suas
idéias, contribuindo, com isso, para o bom anda
mento dos trabalhos

5. Com objetivo de se avaliar os trabalhos apre
sentados, bem como de divulgar aos demais
membros da Subcomissão a síntese das suges
tões de constituintes e de não constituintes, que
foram encaminhados à Presidência e ao Relator,
realizou-se reunião plenária, em que foi debatida
uma pauta contendo os assuntos em relação aos
quais gravitam o maior número de propostas.

6. Nessa última reunião, os membros da Sub
comissão presentes extemaram suas opiniões so
bre esses assuntos e sobre outras questões rele
vantes para a elaboração do anteprojeto.

7. A Subcomissão recebeu 818 sugestões de
Senhores Constituintes e 40 sugestões de entida
des e outros interessados, num total de 858, as
quais, depois de detidamente analisadas, passa-
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ram a integrar o presente relatório; acompanha
dos dos respectivos pareceres.

8. Cumpre ainda mencionar as dezenas de car
tas e telegramas recebidos - de vereadores, pre
feitos, deputados estaduais, associações de clas
se, clubes de serviço, do homem da classe média,
do aposentado - que nos deixam sensibilizados
pela razão maior de confirmar a enorme espe
rança e confíançaque a nossa população deposita
nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te, como instrumento de mudanças, de justiça
e de construção de um novo país.

9. Aanálisedas sugestões e propostas encami
nhadas a esta Subcomissão indica a necessidade
de amplas e profudas alterações no sistema tribu-
tário vigente. .

11- (:ritIcas ao sistema tributário vigente

10. Das críticas mais amplas e contundentes
feitas ao sistema tributário instituído pela Emenda
n° 18, de 1965, e modificado pelas Emendas rrs
SRS, 17/80,23/83 e 27/8S, destaca-se a concen
tração, na União, da maior quantidade e dos mais
produtivos impostos. Enquanto a Constituição
Federal de 1946 assegurava (7) sete impostos
para a União, (6) seis para os Estados e (S) cinco
para os Municípios, o Poder Central passou a do
minar (12) doze impostos ostensivos, mais os im
postos novos e os empréstimos compulsórios,
enquanto que reduziu para apenas dois os impos
tos estaduais e, para outro tanto, os municipais.

11. A essa centralização do poder tributário é
atribuída a causa principal da insolvência da gene
ralidade dos Estados e dos Municípios, a maioria
dos quais sequer podendo cobrir os gastos de
pessoal com o produto dos impostos que lhes
foram reservados. A concentração federal dos re
cursos tributários também é responsabilizada pelo
total enfraquecimento do sistema federativo, o
emperramento das máquinas administrativas, a
delonga nas decisões, o crescimento da corrup
ção e o aumento dos desperdícios. A insuficiência
de recursos próprios nos Estados e Municípios
engendrou progressiva absorção, pelo Governo
Federal, de serviços tipicamente estaduais e mu
nicipais, a maiores custos.

12. Os contribuintes e os profissionais que tra
balham com tributos especialmente professores
de direito tributário, de finanças e de custos, assim
como advogados, economistas, contadores, ad
ministradores, empresários e fiscais de impostos
questionam há anos a instituição e o aumento
de tributos mediante decreto-lei, sua cobrança
sem previsão qrçementéría e livre a modificação
de alíquotas pelo Poder Executivo.

13. As contribuições tendo em vista a interven
ção do domínio econômico ou o interesse de
categorias profissionais e para custeio da previ
dência social, restritas à competência da União
(art. 21, § 19) , são consideradas demasiado nebu
losas, a ponto de confundi-Ias com o conceito
de impostos. Por conseguinte, teriam que ter suas
características precisamente estabelecidas.

14. O imposto sobre operações de circulação
de mercadorias é defendido pelos que querem
ampliá-lo para abarcar todas as mercadorias e
serviços, sob o argumento de que se trata de
um aperfeiçoamento imprescindivel à técnica do
imposto e de que o setor serviços tem cada vez
mais condições, para ser explorado tributariamen
te.

IS. Unânime inconformidade é exteriorizada
por Prefeitos, em face da diminuta competência

tributária dos Municípios, mantendo-os na depen
dência de repasses, inclusive convencionais, do
Governo Federal e dos Governos Estaduais.

16. Inúmeros outros reparos foram ainda fei
tos sobre o SistemaTributário vigente, sendo rele
vante enfatizar as reiteradas críticas quanto a sua
regressividade.

01- Exposição do Anteprojeto

17. O anteprojeto elaborado parte do prin
cípio de que, depois dos últimos vinte anos, o
Sistema Tributário Nacional está a merecer algu
mas importantes e profundas reformulaçôes. Re
conhece-se a racionalidade intrínseca do sistema,
mas, sem feri-Ia,parece oportuno fortalecer inten
samente os Estados e Municípios.A concentração
de impostos gerou concentração de recursos, tor
nando ineficiente a máquina estatal. No momento
em que se está convencido da necessidade de
descentralização de encargos, é imperativo pro
mover a redistribuição de recursos, contemplan
do, inclusive, um tratamento diferenciado para
os Estados menos desenvolvidos.

18. A par disso, busca-se ampliar as possibi
lidades de assegurar progressividade ao Sistema
Tributário, embora reconhecendo que esse pro
blema é infra constitucional e está umbílícarnente
ligado a uma precisa identificação da pessoa do
contribuinte, seu patrimônio e rendimentos. É
que, com as possibilidades existentes de repasse
dos tributos, inclusive daqueles tradicionalmente
considerados diretos, impõe-se atuar fortemente
sobre os dispêndios públicos, fazendo-os bene
ficiar as classes menos favorecidas. Tendo pre
sente a necessidade de progressividade, quer na
obtenção da receita, quer na realização da despe
sa, é possível que as finanças públicas fiquem
cada vez mais assentadas sobre os princípios de
justiça. Nesse sentido, é incluido na competência
tributâria dos Estados o imposto de transmissão
causa mortis e doações, de bens ou direitos,
ao mesmo tempo que, por meio da fixação, pelo
SenadoFederal, de alíquotas mínimas do imposto
de circulação de mercadorias nas operações in
ternas, outorga-se maior flexibilidadeaos Estados
para atender, em nome da justiça fiscal, situações
especiais.

19. Afinal, procura-se ampliar o poder fman
ceiro dos municípios, atribuindo-Ihes inclusive um
campo impositivo com excelente potencial de ar
recadação, incapaz de provocar distorções impor
tantes. Apar disso, promove-se uma forte amplia
ção dos fundos destinados aos municípios, meca
nismo que, aliado a uma total desvinculação da
receita, se tem apresentado como o mais eficaz
para financiar as edílidades mais modestas, que
são a grande maioria na realidade nacional.

20. O anteprojeto inicia pela classificação dos
tributos que, instituídos pela União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios, haverão de integrar o
Sistema Tributârio Nacional. Julgamos conve
niente partir da experiência constitucional brasi
leira que, desde o regime de 1946, agrupa os
tributos em impostos, taxas e contribuições de
melhoria. Nossa principal preocupação aqui nes
se ponto foi a de preservar uma das grandes con
quistas da Emenda Constitucional de n9 1818S.
Ao traçar nitidamente o perfil jurídico próprio de
cada uma dessas três figuras, a Emenda n° 18
reduziu drasticamente a possibilidade da ocor
rên~ia de invasões de competência, impedindo,

por exemplo, que Estados e Municípios criassem,
a título de taxa, incidência sobre bases de cálculo
próprias de tributos da alçada privativa da União.
O anteprojeto atribui à União, aos Estados e ao
Distrito Federal, competência para instituir em
préstimos compulsórios. Entretanto, cinge sua
instituição exclusivamente ao caso de calamidade
pública, eliminando a possibilidade do emprés
timo compulsório para a eventualidade de guerra
externa, como para o alívio de conjuntura que
exige a absorção temporária de poder aquisitivo.

21. Na hipótese de guerra externa, o antepro
jeto repete a regra, já tradicional em nosso direito,
de facultar à União o recurso transitório a impos
tos extraordinários, compreendidos ou não, na
competência tributária desta.

22. Uma das inovações deste anteprojeto diz
respeito à competência residual em matéria de
impostos. Todos sabemos que a Federação brasi
leira (seguindo, em linhas gerais, à orientação nor
te-americana) tem a seguinte regra fundamentai
na partilha das competências: a Constituição indi
ca analiticamente os poderes da União e sintetica
mente (peculiar interesse) os poderes dos muni
cípios; os poderes remanescentes, ou seja, tudo
o que não tenha sido indicado expressa ou implici
tamente, como poderes da União e dos Municí
pios pertence aos Estados. Essa regra da reserva
aos Estados dos poderes constitucionais residuais
não está consagrada no âmbito do sistema tribu
tário. AConstituição de 1969 chegou ao extremo
de conferir o poder tributário residual exclusiva
mente à União. No momento em que se pretende
fortaIecer a autonomia estadual, impõe-se con
ferira competência residual também paraosEsta
dos. Em razão do progresso técnico inegável que
alcançamos em matéria de discriminação das
competências e de controle da constitucionali
dade, nM:> há mais razões para temer o exercício,
pelos Estados, do poder residual tributário. Nada
mais conforme à lógica federativa e ao senso co
mum da organização polftico-social.

23. Na discriminação das competências tri
butárias, a proposta reduz o número de impostos
da União, dos dez itens atuais (art. 21 da Consti
tuição ainda vigente), para cinco. Permanecem,
assim, na competência federal os impostos sobre:

1-importação;
n- exportação;
li - renda e proventos de qualquer natureza;
IV- produtos industrializados; e
V- operações de crédito, câmbio e seguro,

ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
24. Além dos impostos que, pela Constituição

ainda vigente, pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal, a saber, (I) o imposto de transmissão
de bens imóveis, (11) o imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e, (li) o im
posto sobre propriedade de veículos automotores,
o anteprojeto enriquece esse elenco com a tribu
tação:

a) a propriedade territorial rural;
b) dos lubrificantes e combustiveis líquidos e

gasosos, da energia e dos minerais do País; e
c) do imposto de transmissão causa mortis

ou por doação de bens móveis.
25. O imposto sobre a propriedade territorial

rural, que era distribuído aos municípios da situa
ção do bem, passa agora à competência legis
lativa estadual. Os impostos incidentes sobre lu
brificantes e combustíveis, sobre energia e sobre
os minerais do País, saem da esfera federal, onde
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recebem tríbuteção única e monofásica (os im
postos únicos),para se incorporaremà tributação
pelo imposto sobre operações relativas à circula
ção de mercadorias.Com essa providência, evita
se a cumulatividade do imposto - imposto de
circulaçãosobre impostos únicos- com os efei
tos adversos que daí surgem, permite-se ainda
a exataquantificaçãodos tributosincidentessobre
os bens e serviços,imprescindível para eventuais
exonerações na exportaçãopara o Exterior.

26. Umadas grandes alteraçõessugeridas ao
vigentesistema tributário, que o anexoanteprojeto
encampou, foi a de unificar - na competência
dos Estados e incorporadaà estruturado imposto
sobre a circulaçãode mercadorias- a tributação
da prestação de serviços,até aqui tripartidaentre
os impostos da Uniãosobre serviçosde comuni
cações e sobre transportes,e o imposto dos muni
cípios sobre serviços de qualquer outra natureza.
Além de consistir em providênciaconstitucional
recomendada pela técnica fiscal e de ajudar a
elevar, um pouco mais, as rendas estaduais e
municipais, espera-se, com essa medida, que o
imposto sobre serviços- hoje só exigidoefetiva
mente nas capitais- possa ser também cobrado
nos demais municípios, pois a experiência tem
reveladoa pouca eficiência das entidades na arre
cadação desse tributo.

27. Importante provídêncla adotada no con
cemente à proqressívídade do sistema tributário
brasileiro dizrespeitoà inclusão,na competência
dos Estados e do Distrito Federal, do imposto
de transmissão causa mortis e doações de bens
e direi1los. Trata-se de medida que assegura a
tributação do patrimônio acumulado no tempo,
com efeitosimportantíssimos para a justiçafiscal.

28. No que tange à seção da destinação das
receitas tributárias, o Capítulo proposto aumenta
os percentuais dos dois impostos federais (Im
posto de Renda e Imposto sobre Produtos indus
trializados) direcionados ao Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo
de Participaçãodos Municípios. Esses percentuais
subírâo de 14~~ e 17%, respectivamente, para
18,5% e 22,5%. Essa elevação cumpre l;II1la ím
portante função da redistribuição das receitas tri
butárías nacionais,pois os fundos beneficiamos
entes públicosmenos desenvoMdos.Importares
saltarque a elevaçãodas destinações de recursos,
como se acentuou anteriormente,é paulatina.Em
1989, ela será de 16% e 20%, respectivamente,
para o Fundo de Participaçãodos Estados e do
Distrito Federal e para o Fundo de Participação
dos Munidpios, aumentando 0,5% ao ano até
atingir 18,5% E:22,5% em 1993.

29. Vale salientar, por oportuno, a destinação
de dois por cento do produto da arrecadação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produ
tos Industrializados diretamente ao Norte e ao
Nordeste, em substituiçãoao Fundo Especial.É
de reconhecer que esses recursoseram, em geral,
direcionadospara aplicaçãonas regiões de maio
res dificuldades econômicas, mas isso dependia
de ne~Jo<:iações convencionais com a União. Ago
ra, é pretensão que a lei complementar distribua
sua aplicaçãoem gastos públicosdas regiõesme
nos desenvolvidas, na proporção da população
das respectivas regiões, mediante capitalização
dos bancos regionais, conforme proposta apre
sentada à Subc:omissão.

30. Com o objetivo de transformaros Estados
e municípios llm agentes, intensamente partici-

pantes e responsáveisno processo de distribuição
dos recursos alocados aos fundos, o Anteprojeto
cria dois conselhos, o Conselho de Representan
tes dos Estados e do Distrito Federale o Conselho
de Representantes dos Municípios, que acompa
nharão todo trabalho de cálculo e entrega cios
recursos e opinarão, a respeito da matéria, junto
ao Tribunalde Contas da União.

31. O Anteprojeto cria uma nova forma de
distribuição de receitas tributárias, ao determinar
a entrega, pela União, de 5% do produto da arre
cadação do Imposto sobre Produtos Industriali
zados ao Estado onde esteja situado o estabele
cimentocontribuinte.Aprovidência visaa reforçar
as finanças dos Estados mais desenvoMdos,que
não mais participarãodos recursos do Fundo de
Participação e que são penalizados, em termos
de receita tributária, pelas exonerações necessá
rias à efetiva exportação de produtos para o exte
rior.

32. O grande objetivo do Anteprojeto é forta
lecer as eclllidades, de forma a permitira descen
tralização de serviços. A filosofia é aproximar a
ação govemamental dos seus beneficiários dire
tos,proporcionandocondiçõespara ofertade ser
viços públicos, hoje só encontrado nas grandes
cidades, ainda que com precariedade.Nesse con
texto, além de se fortalecer o Fundo de Partici
pação dos Municípios e de se manter na compe
tência tributáriadestes o Imposto Prediale Terri
torialUrbano,o Anteprojeto contém duas impor
tantes medidas. O Imposto Sobre Serviços de
qualquer natureza,hoje cobrado praticamente só
pelas capitaisde Estados,como vimos,pelo Ante
projeto, passa à competência dos Estados, para
ser cobrado juntamente com e sob a modalidade
do Imposto sobre Circulaçãode Mercadorias. Na
da mais justo que, com a ampliação da base de
incidênciadesse imposto dos Estados, fosse au
mentada de vinte para vinte e cinco por cento
a quota desse tributopertencente aos municípios.
Ademais,cria-se um novo imposto para os muni
cípios:o de Vendasa Varejo, inclusive sobre com
bustíveis Iiquídos e gasosos. Por fim, é reforçada
a participaçãodos municípiosnos impostos que
recebem da União e dos Estados.

33. O Anteprojeto determina que, no cálculo
do montante dos impostos da União, a serem
destinados a outras entidades federativas ou a
fundo, as percentagens estabelecidas na Consti
tuição devem ser aplicadas sobre a arrecadação
bruta dos tributos, impondo imperativamente a
entrega automática e incondicionada dos recur
sos.

34. O Anteprojeto ora apresentado extingue
a "Contribuição para o Fundo de Investimento
Social (Flnsocíal)". Essa casuística "contribui
ção", na verdade um imposto, representa lamen
távelretrocesso em nosso sistema tributário, pois
implicouum retomo aos malsinados tributos"em
cascata" ou cumulativos, que a Emenda de rr
18/65havia exorcizado da ordem jurídica."Suge
re-se que a extinçãodesse tributoseja feitapaulati·
namente, ao mesmo tempo em que se processa
a descentralização de serviços para os Estados
e municípiose o fortalecimento, também gradual,
das fmançasdestes, mediante maior participação
no Imposto de Renda e no Imposto sobre Produ
tos Industrializados.

.W - Concluai«í
35. Essas, as considerações que cumpria fa

zer.É com imensa e indescritível honra que sub-

metemos o Anteprojeto à elevadaapreciação dos
senhores ilustresconstituintes, na certeza de que;
com seu aprimoramento nas posteriores discus
sões, conseguiremos corresponder,efetivamente,
à confiança,aos anseios e às esperanças da socie
dade brasileira.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO,
ORÇAMENTO E ANANÇAS •

SUBCOMlSSAO DE~OS, PARTICIPAÇAO
E DISTRIBUIÇAO DASRECEITAS

Tenno de Reunião

MS quatorzedias do mês de maio de milhove
centos e oitenta e sete, a Subcomissão de Tribu
tos, Parcipaçãoe Distribuição das Receitas, deixou
de se reunir em virtude de inexistência de quo
111m. E, para constar,eu,Jarbas LealViana, Secre
tário, lavreie subscrevio presente Termo.

Sala da Subcomissão, 14 de maio de 1987.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO"
ORÇAMENTO E ANANÇAS SU..BCOMlSSÃO DE
Ç)RÇAMENTO E ASCALlZAÇAO ANANCEIRA

5' Reunf'.io Ordiúria, realizada
em 5 de maio de 1987

Ms 5 (cinco) dias do mês de maio de 1987
(hum mile novecentos e oitenta e sete), às 10:00
horas, reuniu-se a Subcomissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira,na sala C-2, do Anexo
lI, da Câmarados Deputados.Presentesos Senho
res Constituintes titularesJoão Alves, Presidente,
José Luiz Maia, Relator, Firmo de Castro, José
Guedes, Naphtali Alves, Flávio Rocha, Furtado
Leite, Jessé Freire,Messias Góis, Féres t,iader e
FábioRaunheitti. Estiveramausentes os Senhores
Constituintes titulares Carrel Benevides e João
Natal, Vice-Presidentes, Carlosde Carli, João Car
los Barcelar, Lézío Sathler, Márcio Braga, WJ.lson
Campos e Jovanni Masitli. Compareceram ainda
o Senhor Constituinte Ivo Vanderlinde, PMDB/SC,
Vice-Presidente da Comissão do Sistema Tribu
tário,Orçamento e Finanças.ATA: Foidispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, a pedido do
Relator, Constituinte José Luiz Maia, já que foram
distribuidas cópias a todos os membros da Sub
comissão; não houve discussão e, colocada em
votação, foi ela aprovada,por unanimidade,sem
restrição. ORDEM DO DIA: passando à Ordem
do Dia,o Sr. Presidente, Constituinte João Alves,
comunicou que a presente reuniãofoiconvocada
para ouviro ProfessorNilson Holanda, Presidente
do IPEAlIPLAN. Em seguida o Sr. Presidente,
Constituinte João Alves, tecendo comentários
acerca da temática "Sistema de Planejamento e
Orçamento", convidou o expositor a compor a
Mesa e concedeu-lhe a palavra, o qual agrade
cendo a honradezde ter sido convidadoa compa
recer ao plenárioda Subcomissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira discorreu eloqüente
mente sobre o tema, reportando-se a questões
referentesa anualidadedo Orçamento, principais
programas e regionalização. Em seguida colo
cou-se à disposição dos Constituintes presentes,
para debates. O Sr. Presidente,ConstituinteJoão
Alves, franqueou então a palavra aos Senhores
José Luiz Mala, Firmo de Castro, Furtado Leite"
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José Guedes e Naphtali Alves.A conferência, os
debates e as interpelações, com as devidas .res
postas, foram gravadas por inteiro e o texto, após
apanhamento, tradução e datilografia passará a
fazerparte integrante desta Ata.Nada mais haven
do a tratar, às 12:17 horas, foiencerrada a reunião
e, para constar, eu Benicio Mendes Teixeira, Se
cretário,lavrei a presenteAta,que vai a publicação
e, após lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Havendo
quonun para darmos início à reunião, declaro
instalados os nossos trabalhos.

(Leiturae aprovação da Atada reunião anterior.)
Aqui está, hoje, para proferir uma conferência

em nossa Subcomissão o Prof. Nilson Holanda,
economista, professor, ex-Presidente do Banco
do Nordeste, homem sábio em economia, com
conhecimentos gerais dos problemas brasileiros,
que dar6 sua contribuição a esta Subcomissão
sobre o assunto objeto de nossos trabalhos: orça
mento e fiscalização financeira. Os Srs. Consti
tuintes que queiram argüir o conferencista depois
poderão fazê-lo mediante inscrição no livro pró
prio. Damos a palavra ao Prof. Nilson Holanda.

O SR. NILSON HOLANDA - Sr. Presidente, .
Srs. Secretários, Srs. Constituintes, inicialmente
queria dizer da minha sirtisfação de estar partici
pando desta reunião numa oportunidade muito
significativada história nacional, quando se discu
te a elaboração de uma nova Carta Magna para
o Pais. Numa oportunidade dessas, julgamos que
seria oportuna uma reflexão sobre os problemas
dos sistemas de planejamento e orçamento que
deveriam ordenar e disciplinar a ação governa
mental. Então, este seria o tema de nossa palestra:
a Constituinte e o Sistema de Planejamento e
Orçamento. Pensamos que as deficiências de es
trutura e funcionamento desse sistema de plane
jamento explicam, em grande parte, a crise eco
nômica e financeira que tem sido uma constante
na vidanacional e que se apresenta, no momento
atual, de forma mais aguda. Por isso achamos
que esse problema de planejamento deveria ser
analisado em .profundidade e disciplinado, pelo
menos em suas diretrizes mais gerais, na nova
Constituição que se pretende elaborar. Observa
mos que as Constituições brasileiras têm sido bas
tante pródigas na explicitação de normas relativas
ao sistema orçamentário, mas quase completa
mente omissas no que se refere à disciplina do
processo de planejamento. Na realidade, essa não
é uma característica estritamente brasileira. É
uma tradição universal, vez que o orçamento co
mo instrumento de ação de govemo tem origens
remotas na história dos povos, enquanto que as
técnicas de planejamento são de criação muito
recente, ou seja, a rigor, datam do período poste
rior à 2" Guerra Mundial. Todavia, cada dia se
toma mais evidente que a crescente complexi
dade de gestão no setor público impõe uma revi
são dessa estrutura normativa, ou seja, atribuin
do-se uma prioridade maior ao aspecto de plene
jarnento propriamente dito. Nas economias mo
demas, e particularmente naquelas com caracte
rístícas semelhantes à brasileira, a visão tradicio
nal de administração orçamentária apresenta
uma série de limitações, dentre as quais valeria
destacar como mais importantes as seguintes:
em primeiro lugar, a anualidade do orçamento,
que impossibilita uma análise e avaliação adequa-

da de decisões govemamentais que cada vezmais
têm implicações e conseqüências que se desdo
bram em mais um exercício, ou seja, a caracte
rística anual do orçamento implica uma limitação
muito séria, porque as decisões econômicas cada
vez mais têm desdobramentos bem mais amplos
do que o período de um ano; em segundo lugar,
a utilização crescente de outros instrumentos de
política econômica que estão totalmente exclui
dos do quadro de referência da administração
orçamentária, tais como a política cambial, a polí
tica de juros, a política de crédito, a política salarial
e assim por diante. Isso significaque o orçamento,
que é a peça principalda qual dispõe o Congresso,
por exemplo, para disciplinar a ação do Poder
Executivo, passa a ter uma importância menor
no conjunto de todos os demais instrumentos
de política econômica; em terceiro lugar, a frustra
ção do princípio da universalidade orçamentária
com a adoção de expedientes e artifíciosque dei
xam fora do orçamento parcela ponderável de
despesas e receitas do Governo que, a rigor, ali
deveriam estar incluidas. É bem conhecido no
caso brasileiro, como um aspecto mais flagrante
dessa distorção, o superdimensionamento do
nosso orçamento monetário, que, em relação a
alguns itens importantes, passou a representar
um verdadeiro orçamento paralelo, manipulado
livremente pelo Governo Federal sem nenhum
controle ou supervisão do Congresso Nacional,
ou seja, o orçamento monetário foi conseguido,
inicialmente, como um mero instrumento de pro
jeção das contas de ativo e passivo monetário
e como um instrumento de planejamento do Ban
co Central. Mas,progressivamente, de uma forma
espúria, foram sendo incluídos nesse orçamento
itens que, a rigor, deveriam estar no orçamento
fiscal e que ficavam, assim, completamente fora
da supervisão do Congresso. Esse orçamento
monetário, inclusive, durante certo tempo, foi um
documento com características muito especiais.
Primeiramente, porque era um orçamento quase
cabalístico, que poucas pessoas conseguiam en
tender e, em segundo lugar, porque era um orça
mento secreto. Só muito recentemente, nos últi
mos quatro ou cinco anos, é que ele passou a
ser apresentado e divulgado.Tudo isso indica que
precisamos de uma abordagem mais ampla,
abrangente, do problema da gestão das finanças
do Governo, o que só pode ser alcançado através
do fortalecimento e aperfeiçoamento do sistema
de planejamento e de sua progressiva integração
com o processo orçamentário.

Gostaria de abordar agora, rapidamente, o pro
blema de planejamento no Brasil. Temos uma
experiência já bastante ampla, de mais de 20 ou
30 anos, de tentativas de planejamento. Eu regis
traria aqui como etapas importantes desse pro
cesso, nos últimos anos, a elaboração do Progra
ma de Ação Coordenada do Governo Castello
Branco, o Programa Estatístico de Desenvolvi
mento do Govemo Costa e Silva, um trabalho
importante feitono Governo Castello Branco, com
o Plano Decenal, o Programa de Metas e Bases
e o primeiro PND do Govemo Médici.Houve,nes
sa mesma época, a elaboração do primeiro Plano
Nacional de Desenvolvimento Cientificoe Tecno
lógico e uma tentativa de implantação de um pro
grama de acompanhamento do plano; a elabo
ração do 2° e 39 PND,mais recentemente a elabo
ração do 4° PND - o chamado 1°PND da Nova
República -, a criação da SEST, instrumento

de controle e coordenação de atividades de em
presas estatais, e assim por diante. Então, há uma
série de experiências ou tentativas, a maioria de
las, de certa forma, frustradas, e acho que valeria
a pena examinar os motivos por que esse esforço
de planejamento não teve sucesso no Brasil até
o momento, sucesso que desejaríamos e que
Mais recentemente, por exemplo, observamos

que esse processo de planejamento foi completa
mente esvaziado, em função de uma série de fato
res de natureza política, estratégica e econômica,
mas fundamentalmente de natureza política. O
primeiro deles, o esvaziamento do planejamento,
decorreu do fato de que havia um conflito entre
o formalismo da apreciação do PND pelo Con
gresso e a realidade de um processo decisório
altamente centralizado e tradicionalmente arbitrá
rio e fechado. Este é um aspecto interessante:
desde o Plano Salt, em 1950, até a elaboração
do 1c PND,todos os planos governamentais foram
documentos exclusivos do Poder Executivo, ou
seja, documentos que não eram submetidos ao
Congresso. Com o sistema dos planos nacionais
de desenvolvimento, estabeleceu-se a sistemática
de que o orçamento deveria ser apresentado ao
Congresso. Ora, num regime autoritário, em que
o poder estava altamente centralizado no Execu
tivo,uma das conseqüências disso foi a tendência
de se encaminhar ao Congresso um documento
de sentido meramente político e qualitativo, sem
quantificação de metas e recursos. Então obser
vamos um progressivo esvaziamento de docu
mentos de planos nacionais de desenvolvimento,
que atingiu um paradoxísrno, por assim dizer,
com a elaboração do 3° PND, que foi feito no
Governo Figueiredo, um dos documentos mais
vazios de que tenho conhecimento, dentre todos
aqueles que tiveram o nome de plano de desen
volvimento. Toda a preocupação do Governo era
de não se comprometer com metas, com dire
trizes mais objetivas, ou seja, a apresentação do
plano passou a ser uma providência de caráter
meramente formal. O segundo aspecto foi o de
natureza econômica decorrente do impacto da
crise conjuntural do choque do petróleo, da exa
cerbação da inflação, da recessão mundial, da
desorganização do sistema fmanceiro internacio
nal. Tudo isso aumentou o grau de incerteza em
relação à evolução futura das principais variáveis
econômicas e diminuiu a importância do planeja
mento, porque ficou mais difícil planejar para fazer
projeçóes para o futuro. Em conseqüência, passa
ram a predominar as precupações imediatistas
ou de curtíssimo prazo, em detrimento dos esfor
ços de planejamento de médio e longo prazos.
Finalmente, observamos, no Brasil, certa falta de
apoio político dentro e fora do Governo para ativi
dades relacionadas com o planejamento. Eu diria
mesmo que um dos paradoxos da realidade brasi
leiraé o de que a constatação de erros e distorções
de política econômica provoca sempre severas
críticas ao planejamento e não à falta de planeja
mento. Geralmente se critica o plano do planeja
mento e não o fato de esse planejamento haver
sido mal feito, e diz-se que o pretenso planeja
mento, na realidade, se assemelhava muito à falta
de planejamento. Então, esse esvaziamento da
atividade de planejamento no Brasil se caracteriza
hoje por uma série de distorções, falhas e disfun
ções do sistema de planejamento, dentre as quais
eu destacaria as seguintes: em primeiro lugar,
a falta de um autêntico processo de planejamento,
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no sentido de que a prática de elaboração dos
Planos Nacionais de Desenvolvimento, nestes últi
mos anos, não se caracterizou como um processo
permanente, sistemático, flexível, integrado, que
pudesse contribuir efetivamente para orientar as
ações do GOVE:mO; em segundo lugar, a inade
quada articulação entre os diferentes instrumen
tos de planejarnento, particularmente no que se
refere .ti. sua base financeira. Quer dizer, o essen
cial,o cerne de um plano está na base financeira.
Um plano que' não tem a sua base financeira
bem articulada quase sempre se transforma nu
ma declaração de intenções sem maiores conse
qüências. Entêo havia uma inadequada articu
lação da base financeira do plano, particularmente
nos orçamentos fiscal, monetário e de empresas
estatais.

Cito, em terceiro lugar, um aspecto muito im
portante: a deficiência de mecanismo de acompa
nhamento, avaliação e retroalimentação do pro
cesso de planejamento,

A embrionária experiência de acompanhamen
to do Plano Niacional de Desenvolvimento que
foi feita no primeiro plano não pode evoluir mes
mo porque é função no desempenho geral da
atividade de planejamento a qual acompanha no
seus sucessos e vicissitudes. Esse é outro aspecto
interessante.

O que nós observamos é que planejamento
no Brasil se transformou no que chamo de espas
mo qüinqüenal, ou seja, de cinco em cinco anos
há uma discussão, faz-se um plano que depois
é esquecido completamente, porque não há
acompanhamento, não há retroalímentação,
quando o processo de planejamento tem de ser
permanente. Ele não se esgota com a elaboração
formal de um determinado documento a que cha
mamos plano.

O quarto fator foi a excessiva diferenciação de
programas, o que eu chamo de proliferação de
siglas. N6s observamos até uma tendência no
sentido de que, na medida em que escasseiam
os recursos, SEi multiplicam as siglas. Há exage
rada segmentação de mercados financeiros e de
fontes de poupança, como, por exemplo, a vincu
lação do FGTS exclusivamente a investimentos
do setor habitalCional; a multiplicação de órgãos
e a dfficuldade para a harmonização dos inevitá
veis conflltos de atribuições dos diferentes níveis
no sistema de planejamento, ou seja, temos um
órgão que atual a nível global, que seria a Seplan
- planejamento de longo prazo - um 6rgão
que atua no planejamento de curto prazo, que
seria 21 Fazenda; 6rgãos que atuam no planeja
mento regionall- o ministério do Interior, os Mi
nistérios setoríaís que atuam no planejamento se
torial, e assim por diante.

Em quinto lugar, citaria o esvaziamento do pla
nejamento regional, que, depois de um começo
promissor, passou a viver uma crise existencial,
dado que as superíntendêncías de desenvolvi
mente, foram oomprimidas, de um lado, pelo cen
tralismo federal e, de outro, pelas reivindicações
descentraâaedoras dos governos estaduais - pa
ra não falar naa suas deficiências de recursos hu
manos, bases linanceiras e mecanismos de coor
denação,

Outro problema é a tradição de excessiva seto
rializa!;ãodo planejamento em prejuizo do plane-

jamento global e regional. Há, quase sempre, uma
dificuldade muito grande para articular os diferen
tes planos seteriais num todo coerente, dada a
força e a tradição de certos ministérios setoriais,
como é o caso, por exemplo, dos setores de
Transporte e Energia.

Além disso, há certa tendência à subsetoria
lização. Por exemplo, no caso do setor Transporte,
havia uma ênfase muito grande em determinados
modos de transporte. Havia, por exemplo, ênfase
do planejamento rodoviário em detrimento do
planejamento hidroviário ou ferroviário, mas prin
cipalmente, em detrimento de um planejamento
de transporte da multimodal que utilizasse dife
rentes modalidades de transporte forma mais efi
ciente e econômica possível. Isso decorre, em
parte, da fraqueza das secretarias em geral dos
ministérios setoriais, que jamais se aparelharam
para cumprir integralmente as funções definidas
no Decreto-Lei n° 200, da reforma administrativa
de 1967.

Outro aspecto é a insuficiente atenção dada
ao exame de alternativas e análise de projetos
como base para decisões de investimentos, parti
cularmente de grande porte. E aqui funciona mui
to o famoso Princípio da Trivialidade, de Parkin
sono O Professor Parkinson formulou a tese de
que, em administração, pequenos investimentos,
como, por exemplo, comprar uma máquina de
café ou um mimeógrafo, algo com o que estamos
familiarizados, geralmente provoca uma grande
discussão no conselho de administração da em
presa; mas quando se vai discutir um grande in
vestimento, como uma usina nuclear, a decisão
é tomada da maneira mais rápida possível porque
ninguém entende de usina nuclear e ninguém
vai discuti-Ia. Então nós observamos, no Brasil,
que todas as grandes decisões de investimentos
- seja o Programa Nuclear ou, agora, essa nova
ferrovia, a Ferrovia do Aço - foram decisões t0
madas com um mínimo de considerações e alter
nativas, com um mínimo de análises aprofun
dadas dos custos e beneficios. Então, esse é o
famoso Princípio da Trivialidade, de Parkinson,
que infelizmente é muito verdadeiro e representa
um custo elevado em termos de erros de planeja
mento.

Finalmente, a falta de uma sistemática adequa
da da avaliação de execução de projetos, ou seja,
avaliação expostoTemos uma sistemáticajá bas
tante desenvolvida de avaliação ex ante, para
efeito de concessão de incentivos fiscais e aprova
ção de financiamentos, mas, quase sempre, de
pois não se fazuma avaliação adequada dos resul
tados alcançados e dos custos envolvidos nesses
projetos. Devemos ressaltar que em qualquer sis
tema de planejamento essa fase de avaliação de
acompanhamento, de retroalimentação, é a fase
mais dificil e complexa, porque tem uma série
de implicações não apenas técnicas, como políti
co-institucionais.

Outro fator que eu assinalaria, para concluir
esta longa lista de deficiências do nosso sistema
de planejamento, seria um desequilíbrio nas dota
ções de recursos humanos e capacidade geren
ciai e tecnol6gica entre a administração direta
e a indireta. Então, a estrutura governamental,
em termos de recursos humanos, se apresenta
de maneira um tanto anormal.

Temos empresas poderosas, algumas razoavel
mente bem administradas com dotações de re
cursos humanos muito boas, muitas delas cum
prindo bem suas funções. Então, o organismo
governamental tem membros muito fortes, e a
administração direta, que deveria ser a cabeça
do sistema, é bastante frágil.A não ser em deter
minados setores, como o ltamarati e a área da
Fazenda, em que existem carreiras com treina
mento apropriado para que as pessoas desempe
nhem suas funções, a administração direta, no
Brasil, está quase toda constituída de pessoas que
são recrutadas à base da confiança e de outras
áreas. Algumas, embora muito competentes, não
foram adequadamente treinadas para cumprir
aquelas funções. É justamente para atender a esta
deficiência que o Governo criou recentemente e
está implantada uma Escola Nacional de Admi
nistração Pública, com o objetivo de formar essa
elite administrativa e gerencial para a adminis
tração direta, partindo-se do pressuposto de que
na administração indireta já existem exemplo ra
zoáveis de sucesso em termos administrativos.
" Em função desse diagnóstico, gostaria de apre
sentar aqui algumas sugestões, de forma bastante
sumária, para podermos ter tempo para discus
são, com relação ao que se poderia fazer para
melhorar o sistema.

Inicialmente eu sugeriria uma revisão de toda
a fundamentação legal que disciplina a atividade
de planejamento no País. Atualmente essa ativi
dade está disciplinada por algumas disposições
da Constituição de 1969, pelo Ato Complementar
n° 76 e díversas leis e decretos promulgados em
diferentes épocas. Essa legislação está viciada por
características de casuismos e exceção, mas
constitui uma base razoável para definição e regu
lamentação institucional no sistema de planeja
mento.

Toma-se necessário, porém, rever, consolidar
e atualizar essa legislação, buscando-se alguns
aperfeiçoamentos, pelo menos nos seguintes
pontos:

a) Definição de algumas regras mínimas, de
caráter geral e básico, que assegurem perma
nência e estabilidade às instituições voltadas para
o planejamento, a salvo dos casuísmos e das mo
dificações freqüentes.

Ou seja, o planejamento deve ser um processe
permanente e não, como eu disse, um espasmo
qüinqüenal, algo de que se fala de cinco anos
e depois se esquece completamente.

b) Caracterização do processo de planejamen
to como um processo permanente e integrado.
A atual legislação preocupou-se apenas com a
fase de elaboração do plano, nada especificado
com relação a seu acompanhamento e avaliação.
Em conseqüência, o processo foi esvaziado, límí
tando-se a um espasmo qüínqúenal que se esgota
na apresentação formal de um documento muito
genérico e do qual pouco se fala nos 5 anos
seguintes.

Uma alternativa a ser considerada seria a de
que, nos intervalos entre os períodos de elabo
ração e vigência dos planos qüinqüenais, fosse
o Governo obrigado a transformar o OPl em um
autêntico plano trienal, com as características de
um roDIng plan, agregando-se a cada ano um
novo exercício para substituir o que fosse vencido.
O OPl seria assim ampliado para construir um
detalhamento do plano qüinqüenal.
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Outra providência seria a efetiva instituciona- .
lização do Programa de Acompanhamento do
Plano. Para tanto, seria definida legalmente a obri
gatoriedade de o Governo apresentar anualmente,
ao Congresso Ountamente com a Mensagem Pre
sidencial ou como um documento separado) um
"LivroBranco" sobre o desempenho e a execução
do plano, sugerindo, inclusive, as medidas e provi
dências para a sua revisão.

Paralelamente, poderia ser instituída no Con
gresso uma comissão permanente de Avaliação
da Execução do Plano de DesenvoMmento, que
convocaria periodicamente os principais execu
tivos do Governo para prestar um depoimento
sobre a execução do plano em suas respectivas
áreas.

Então, há necessidade de estabelecermos um
sistema de acompanhamento. Não basta termos
um plano; é preciso que saibamos o que está
acontecendo com esse plano, qual o seu grau
de desempenho, quais os aspectos que devem
serreforçados ou reformulados, e assim por dian
te.

Em terceiro lugar, eu sugeriria a consolidação
da estrutura colegiada, que, a nível do Executivo,
teria a responsabDidade de elaborar e avaliar a
execução do plano, envolvendo:

a) a revitalização dos Conselhos de Desenvol
vimento Econômico e Social, criados no Governo
Geisel e depois completamente esvaziados, que
representavam instrumentos importantes para a
~ão nas ações dos diferentes ministérios;

b) a criação de um Comitê Central de Planeja
mento, integrado por todos os secretários-gerais
dos ministérios, que daria suporte técnico às ativi
dades do COE e do CDS;

c) a revisão da estrutura de planejamento seto
rial dos diferentes ministérios, criando-se ou refor
mulando-se órgãos colegiados (como CDI, Con
selhos da Sudene, Sudam, Geípot, que atuariam
como subcomitês do Comitê Central.

Então, o que observamos hoje é uma total des
coordenação desse sistema, pela falta de uma
integração de ações, através desses colegiados
que ou foram esvaziados ou trabalham de forma
isolada.

Em quarto lugar, proporia uma maior integra
ção entre o processo de planejamento e o pro
cesso orçamentário, com a revisão dos atuais Or
çamentos Plurianual de Investimentos, Consoli
dação dos Programas Governamentais e Orça
mento SEST, que deveria ser integrados em um
único documento, o qual, por sua vez, constituiria
a base financeira do plano.

Aqui, eu mencionaria que foi criado, há anos,
o chamado Orçamento Plurianual de Investimen
tos. Esse era um orçamento trienal que deveria
constituir a base do plano, mas que apresentava
uma limitação, a de incluir apenas investimentos,
ou seja, todos aqueles gastos que pudessem ser
caracterizados como de custeio estariam excluí
dos. Observa-se, no entanto, que em certas áreas,
como por exemplo, nas áreas sociais, como edu
cação, saúde, etc., os gastos de custeio. A exclu
são desses gastos do OPl limitava a sua função
como instrumento de planejamento. Criou-se, en
tão, o chamado Programa-Geral de Aplicações,
depois transformado em Consolidação dos Pro
gramas e Projetos Governamentais, através do
qual a Seplan tentava fazer uma consolidação de

todos dos gastos do Governo, envolvendo não
apenas os gastos incluídos no orçamento, como
aqueles realizados por empresas estatais e de for
ma plurianual. Então, o que se propõe é que seja
feita uma revisão da estrutura desse documento
e que se crie o que estou chamando de Orçamen
to-Geral de Dispêndios, que permitiria consolidar
todos os dispêndios do Governo de uma forma
plurianual, e esse orçamento funcionaria como
a base financeira do plano.

Finalmente, toda essa fundamentação legal e
normativa deveria assegurar maior participação
dos vários segmentos da sociedade em todo o
processo de planejamento. Quer dizer, uma ca
racterística do nosso processo de planejamento
é o seu fechamento. Os planos são elaborados
de forma episódica e geralmente dentro de um
processo de emergência, porque não é feito um
trabalho preparatório adequado. O próprio fato
de que esse caráter emergencial toma difíciluma
discussão mais ampla pela sociedade com um
todo faz com que os planos geralmente reflitam
muito pouco a participação social. Em outros paí
ses, como é o caso, por exemplo, da França,
que já tem uma tradição razoável nesse campo,
procura-se dar uma ampla participação aos vários
segmentos da sociedade, através de um processo
ordenado de comissões, subcomissões e reu
niões que permite incorporar ao plano as idéias,
as concepções e as aspirações da sociedade co
mo um todo, numa fase preliminar, antes que
ele seja apresentado ao Congresso. Isso, em ter
mos de instrumentos.

Em termos de estrutura administrativa, eu pedi
ria também uma reavaliação das funções das se
cretarias gerais dos ministérios.

Essas secretarias foram criadas para funcionar
como órgãos centrais de planejamento e coorde
nação de cada Ministério (DL n° 200/67), mas
aparentemente poucas se aparelharam para tal.
O alto grau de administração autônoma da maio
ria das empresas estatais, a escassez de pessoal
treinado, a desorganização da administração cen
tralizada e a própria conotação representativa do
título de "secretário", a par do pouco interesse
em fortalecer a função de planejamento, limita
ram a ação das secretarias gerais.

Então, se não tivermos secretarias gerais fortes,
adequadamente supridas de pessoal treinado, di
ficilmente vamos ter condições de melhorar o
sistema de planejamento nacional. Sugere-se que
se avalie a experiência dos últimos vinte anos para
examinar a hipótese de se fortalecer, de se reforçar
os poderes gerais, para que ele possa colaborar
com o ministro na coordenação geral das ativida
des de cada ministério, com ênfase justamente
na parte de planejamento, orçamento e controle
das empresas estatais.

Em terceiro lugar, sugeriria uma revisão das
funções dos vários ministérios para eliminação
de várias distorções que se agravaram nos anos
recentes, com a multiplicação desses ministérios.
Hoje temos vinte e sete ministérios, se não me
engano, e existe uma série de problemas de arti
culação entre esses ministérios.

Sugere-se também uma análise objetiva e apro
fundada dos atuais mecanismos de problemas
de coordenação interinstitucional. Nenhuma alte
ração de organogramas irá resolver todos os pro-

b1emas de coordenação, planejamento e conflitos
de atribuições, resultantes das inevitáveis inter
faces de atividades de diferentes órgãos governa
mentaís.Jmpõe-se, portanto, urna análise objetiva
desses conflitos potenciais, para definição dos
mecanismos adequados de articulação e coope
ração interinstitueional, ou seja, mecanismos para
resolver os conflitos nos vários níveis: coordena
ção a nível horizontal, que são conflitos entre os
diferentes ministérios; coordenação a níveI verti
cal, ou seja, dentro de cada ministério, envolvendo
principalmente a articulação entre a administra
ção direta e a administração indireta, a centra
lizada e a descentraIizada, e a coordenação ou
cooperação interinstitucional, envolvendo, de um
lado, o Governo federal e, de outro, Estados e
Municípios.

Finalmente, a descentralização da ação do Go
verno federal, com o fortalecimento dos órgãos
regionais de desenvolvimento e a restauração, de
fato, do sistema federativo, transferindo-se aos
Estados e Municípios algumas funções atuais do
Governo Central.

Em termos de estrutura, não vou entrar em
detalhes, mas sugeriria algumas reorientações
das atividades do órgão central de planejamento,
algumas delas até objeto de recente reforma que
o Governo estabeleceu e que implicavam funda-

, mentalmente em tirar da Seplan funções execu
tivas, por exemplo, até pouco tempo, tinha um
programa chamado Programa Grande Carajás,
que, além de ser de natureza executiva, interferia
claramente nas atribuições da Sudam. Então, era
uma aberração do ponto de vista organizacional.
Isso, aparentemente, foi eliminado na última refor
ma. ASeplan coordenava, por exemplo, a implan
tação do projeto de Codebar, de Barbacena. Su
~eriria que passasse esse também para a Sudam.
E provável, porém, que as modifícações recentes
tenham exagerado na dose e foram retiradas da
Seplan algumas funções importantes, como a
coordenação da cooperação econômica e técnica
internacional, que foi transmitida para o ltamarati.
De qualquer modo, achamos que a Seplan, no
momento, dispõe de uma série de instrumentos
que lhe permite cumprir a sua função, desde que
haja o necessário apoio político e sejam introdu
zidas aquelas modificações organizacionais que
mencionei.

Para concluir, gostaria de deixar aqui algumas
idéias, tomando por base o anteprojeto da Comis
são Afonso Arinos. Proporia alguns artigos de ca
ráter mais geral, elaborados com plano e orça
mento. Mencionaria apenas o mais importante,
que vou deixar escrito para a Subcomissão.

No art. 196 da Seção VI, que trata do orça
mento, eu modificaria o título, para tratar do plano
e do orçamento, e teria a seguinte redação:

" A lei estabelecerá as condições para a
institucionalização de um sistema de planeja
mento permanente, integrado e participativo,
através da elaboração periódica de planos
nacionais e regionaJs de desenvolvimento, de
duração plurianual, onde serão especificados
os objetivos, diretrizes, metas e instrumentos
de ação do Poder Público."
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Ou seja, procura-se estabelecer como diretriz
báslca que o sistema tem que ser permanente,
integrado e partícípetívo, Segundo, que eles se
distribuam em dois níveis bem diferentes, embora
perfeitamente integrados, que são o Plano Nacio
nal e os Planos Regionais.

Estabeleceria, ainda, o parágrafo único, especi
ficando o seguinte:

"Parágrafo único. Dentre os Planos Re
gionais de DesenvoMmento serão obrigato
riamente apresentados de forma separada
05 relativos à Amazônia e ao Nordeste."

Pela ímportêncía que têm esses programas re
gionais, estabeleceríamos esta disposição:

Art. 197. Como expressão financeira do
Plano, alem do orçamento-programa de ca
da exercício, será elaborado ou revisto, anual
mente um Orçamento Plurianual de Dispên
dios, de duração trienal, englobando despe
sas de custeio e investimentos da União, in
dusive subsídios diretos e indiretos, os gastos
consolídados das empresas estatais, as preví
sões de financiamentos e investimentos de
bancos federais e agências administrativas
de programas e incentivos fiscais, e bem as
sim as respectivas fontes de recursos, tanto
próprias como relativas a transferências fis
c~is ou i~, empréstimos de origem externa
e Interna,

A idéia, então, seria de criar este orçamento
plurianual de dispêndio por transformação do an
tigo OPl no atual CPPV, como um documento
de duração trienal, que consolidaria todos os in
vestimentos e dispêndios do Governo federal. Não
apenas aqueles do orçamento fiscal, inclusive
subsídios diretos e indiretos. Procurando dar
maior transperêncía às contas do Governo e expli
citando todos aqueles subsídios ocultos que re
presentam dispêndios, e grandes, para o Governo,
como o subsídio ao crédito rural, subsídios como
os que hoje existem para o trigo e para outras
áreél!i, os gastos consolidários de empresas esta
tais e também os orçamentos de investimentos
das élgências administrativas de incentivos fiscais.
Então, tudo isto constituiria a base financeira do
plano de desenvolvimento do País.

Especificaria, ainda, o § 10 da seguinte forma:

§ 10 Na elaboração das propostas orça
mentárias, anual e plurianual, o Poder Execu
ldvo discriminará, em anexos próprios, desdo
!brados a nível setorial a regional, os progra
mas, subproqramas e projetos prioritários,
relativos à administração geral, atividades
produtivas, infra-estrutura e setores sociais,
'com especificação dos seus objetivos gerais,
etapas cite execução, metas quantitativas e
qualitativas e respectivos custos e benefí
cios".

Aqui o aspecto importante seria que todos os
orçamento, deveriam ser desdobrados, não ape
nas setorial, mas também regionalmente. Ou seja,
é o princípio da regionalização dos orçamentos
do Governo, sem o qual será impossível fazer
um planejamento regionalmente adequado. CIma

das grandes dificuldades que enfrentamos é justa
mente a de termos essebreakdown a nívelregio
nalque nos permite ter uma idéia precisa de como
realmente se distribuem os recursos a nível regio
nal. E isto é perfeitamente viável.

"§ 20 O Orçamento Plurianual de Dis
pêndios será revisto anualmente, acrescen
tando-se-lhe a programação de um novo pe
ríodo para substituir o exercício que for ven
cido."

Temos um problema, pois o plano é feito de
cinco em cinco anos.

Então, a partir do primeiro ano, este plano já
incluía um ano até chegar um momento em que
ele tinha apenas um ano. E a idéia de termos
permanentemente um plano trienal é o que se
chama rolffng pIan, ou seja, o Orçamento Pluria
nual de Dispêndios funcionaria como um plano
trienal que estaria sempre disponível para o Go
vemo. Cada ano, ao cumprir um ano, se acrescen
taria outro ano.

uArt. 198. Até 15 de março de cada ano,
o Poder Executivo apresentará ao Congresso
Nacional relatório de avaliação da execução
dos Planos Nacionais e Regionais de Desen
volvimento, com indicação do grau de avan
ço dos programas e projetos, justificativas
dos desvios observados e propostas de ajus
tes e medidas corretivas."

Este aqui procuraria estabelecer o princípio de
que o Governo estaria obrigado a anualmente
fazer uma avaliação do seu plano, prestar contas
da sua execução, identificar os desvios e propor
as medidas corretivas. É um dispositivo impor
tante para assegurar justamente a continuidade
e a permanência do processo de planejamento
que não se esgota naquele momento da elabo
ração do plano.

Há uma série de propostas relacionadas mais
com a parte de desenvolVimento regional, que
eu deixaria aqui como subsídio para a Subco
missão. Encerro, aqui as minhas observações e
fico à disposição para qualquer indagação.

Muito obrigado.

O SR. PRESiDENTE (João Alves) - Como de
praxe, tem a palavra, inicialmente, o nosso Relator,
Constituinte José LuizMaia.

O SR. CONSillrnNTE JOSÉ LUIZ MAIA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes membros da Co
missão, Sr. Relator, Prof. Nilson Holanda, a pre
sença de V. S' no plenário desta Subcomissão,
tenho certeza, trará a todos subsídios da maior
importância para a formulação do nosso trabalho.

Cahe-nos a responsabilidade de elaborar as su
gestões para o Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, concernentes ao capítulo que dizres
peito ao orçamento e à fiscalização financeira,
e o que V. S' trouxe hoje não tenho dúvidas de
que servirá para ajudar na formulação de idéias
que haveremos de inserir no trabalho que preten
demos submeter à discussão do Plenário desta
Subcomissão e da Comissão temática.

Esperamos, com a colaboração dos nobres
companheiros que integram esta Subcomissão,
poder oferecer o melhor para que o nosso traba
lho seja inserido no arcabouço da nossa Consti-

tuição, evidentemente, corrigindo as distorções
e os erros que aconteceram no passado.

Tenho, por conseguinte, apenas que fazer uma
indagação. Pediria ao Prof. Nilson Holanda que
nos desse idéia a respeito do problema dos incen
tivos fiscais no capítulo do Orçamento, com maio
res detalhes.

O SR. NILSONHOLANDA - Tenho uma série
de propostas, também com relação à área de
desenvolvimento regional. E a nossa idéia era de
que esses sistemas de incentivos fiscais seriam
não apenas preservados, como fortalecidos e in
cluídos como um elemento daquele Orçamento
Plurianual de Dispêndios. Já está previsto na legis
lação em vigor que anualmente serão elaborados
orçamentos para ao Fínor, o Fínan e o Físet, E
esse é um setor em que houve um relativo avanço.
Quer dizer,anualmente é feito umorçamento para
esses fundos de incentivos fiscais, o desembolso
dos recursos compatibilizado com a disponibi
lidade desses fundos. E este sistema seria apenas
integrado ao sistema nacional de desenvoMmen
to, mas mantendo toda a sua integridade, inclu
sive preservando-se, pela importância que tem
o Nordeste e a Amazônia, a integridade dos planos
regionais, como planos próprios, naturalmente
subordinados ao plano nacional como um todo.

Prevemos também que além dos incentivos fis
cais seriam criados fundos regionais de desenvol
vimento para investimentos no setor público, PaI:
te dos quais seria aplicada através dos bancos
regionais de desenvolvimento. Achamos que,
com relação ao Nordeste - esta é uma idéia
que discutimos há bastante tempo - houve uma
certa distorção no sentido de que o Governo, na
medida em que criou o sistema de incentivos
fiscais, que beneficia fundamentalmente o setor
privado, limitou os investimentos em relação ao
setor público.

Tem que haver um paralelismo entre investi
mentos públicos e privados. Isto, na medida em
que o Governo achava que já estava dando uma
grande ajuda ao Nordeste, através dos incentivos
fiscais, foi-se retraindo, por assim dizer, na órbita
pública. Não tenho dados com relação a anos
recentes, mas-o que se observou foi que havia
uma certa falta de complementariedade entre in
vestimentos públicos e privados. Então, o que
se propõe é que ao lado da manutenção dos
incentivos fiscais que atendem a investimentos
produtivos, beneficiando fundamentalmente o se
tor privado, e convém não esquecer, beneficiando
fundamentalmente empresas do Centro-Sul 
é um sistema de incentivos fiscais que estabelece
uma comunhão de interesses entre o empresa
riado do Nordeste e o empresariado do Centro
Sul, mas beneficia fundamentalmente, em termos
de incentivos, os titulares de empresas do Centro
Sul que detêm esses incentivos fiscais - haja
um sistema que assegure uma certa continuidade
aos investimentos governamentais na região. Daí
por que se propõe também a criação de fundos
regionais de desenvolvimento, que seriam admi
nistrados pelas superintendências regionais 
Sudene e Suclam - e pelos bancos regionais,
ou seja, uma parcela seria aplicada a fundo per
dido.

Aqui temos a famosa discussão da vinculação
de receitas ou não-vinculação de receitas. Em
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princípio, tecnicamente, todos somos contra a
vinculação de receitas, mas é possível que não
se possa evitar,no caso do Nordeste e da Amazô
nia, em face de razões políticas, uma vinculação
que daria, pelo menos, uma certa garantia de
estabilidade e permanência daqueles recursos,
desde que este princípio da vinculação não seja
levado ao exagero e estendido a outras atividades,
comprometendo toda a flexibilidade da gestão
orçamentária.

o SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o nobre Constituinte Firmo de Castro.

o SR. CONSTIT{))NTE ARMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, meu caro Prof. Nil
son Holanda, para nós é sempre aMssareiro ter
a oportunidade de ouvir V. S', que, sem favor
algum se inclui entre os melhores economistas
desde País e que é reconhecido não somente
pela sua competência, mas, sobretudo, pela sua
seriedade profissional tão bem demonstrada por
ocasião do exercício dos cargos que exerceu ao
longo da vida, e mencionaria, especialmente, sua
atuação no Banco do Nordeste e as funções de
comando dentro da Secretaria de Planejamento
ligadas ao IPEAe ao Iplan,

Para nós, desta Subcomissão de Orçamento
e Fiscalização Orçamentária, talveznenhum outro
especialista estivesse tanto em condições de vir
conversar conosco e sugerir proposições quanto
o Dr.Nilson Holanda,porque não somente detém
experiência, como disse, muito rica no CamP9
regional, como no campo de planejamento. E
S. S'um fonnulador, e disso deu idéia muito clara,
apresentando propostas nitidas a respeito do nos
so trabalho nesta Subcomissão e que visam, so
bretudo, ao fortalecimento do planejamento a ní
vel governamental.

Prof. Nilson, parece claro que num pais como
o Brasil,onde as imensas distorções oriundas dos
mecanismos de mercado exigem uma interven
ção governamental cada vez mais lúcida e racio
nal, o planejamento se apresenta como um coro
lário imediato e tem, portanto, que ser visto com
toda a prioridade e contar até mesmo com o
amparoconstitucional, na medida em que a admi
nistração do dia-a-dia, a administração das crises,
a administração da rotina pode sufocar, como
tem sufocado, a, iniciativasde planejamentomais
rigorosas do ponto de vista técnico, ou seja, aque
las que podem levar, efetivamente, a uma ação
governamental mais racional.

Ficou claro, na sua exposição, que o Governo,
portanto, deve empenhar-se na formulação de
planos de desenvoMmento nacionais e planos
de desenvolvimento regionais, e que, como des
dobramento desses planos plurianuais, teríamos
os instrumentos financeiros básicos, portanto, um
orçamento plurianual de dispêndio, no caso, trie
nal, como propõe V.S', e teríamos o orçamento
operativo anaal, que parece, naturalmente, ser
aquele que conta com a tradição de ser quase
queo único instrumento operativo de que dispõe
o Governo, além de muito parcial, porque ele não
somente não comtempla todas as linhas de ação
de Governo, mas, sobretudo, é muito poucotrans
parente, pelo que indica.

Então, teríamos, dentro da ordem de idéias ex
postas por V. S', que imaginar que esta Subco
missão, dentro das suas proposições, teria que
se encaminhar, primeiro, para assegurar a formu
lação do planejamento e o seu desdobramento
financeiro através desses dois grandes instrumen
tos. Surge daí a primeira indagação que faria a
V.S' Pergunto se esse desdobramento dos planos
em um orçamento plurianual de dispêndio, como
sua expressão financeira, vamos dizer,substituiria
a idéia às vezes veiculada de que caberia termos
diversos orçamentos específicos e não um orça
mento unificado, no caso um orçamento fiscal,
um orçamento monetário, um orçamento conso
lidado das estatais e daí por diante, e até mesmo
sugerindo, às vezes, a criação de um orçamento
da Previdência Social.

Então, a primeira indagação: como V. S· se
põe diante - de uma maneira mais pormeno
rizada- desse confronto de posições, orçamento
unificado versusorçamento setorializado? Outra
indagação também está em que, em ação do
Governo, sendo uma ação necessariamente res
ponsável, em grande parte, pelo combate às dis
torções regionais-epor conta disso já se advoga
a criação de planos e orçamentos regionais 
como advogaria V.S' aí a favor não somente dos
planos regionais para o Nordeste amazônico, ce
mo ficou claro, no que seria uma sugestão, mas
mesmo no que diz respeito à execução desses
planos com o estabelecimento de autonomia ad
ministrativa e financeira a nível das próprias re
giões?

A pergunta tem a ver, parece, com um dado
que temos hoje que forçosamente aceitar: a ques
tão regional está cada vez mais presente no con
tomo da Federação. Os Constituintes, por exem
plo, se arregimentam, muitas vezes, em defesa
de regiões; os órgãos do Governo Federal as mais
das vezes são criados e estruturados com objeti
vos regionais, enfim, a região está sempre pre
sente na Unidade Federativa, que mesmo sendo
una, não pode, na verdade, afastar-se das diferen
ças e das prioridades regionais. Então, dessa li
nha, já que V. S' defende planos regionais e, espe
cialmente, planos em separado para a Amazônia
e o Nordeste, se não seria o caso de se pensar
na atribuição de autonomia administrativa e fman
ceifa para a execução desses planos a niveis lo
cais, a nívelde cada região?

E, porúltimo, nesse contexto todo, de um lado,
o Poder Executivo procurando racionalizar a sua
ação e, de outro, o Congresso Nacional procu
rando, tanto quanto possível, refletir os anseios
da Nação, como é que - também de uma forma
mais pormenorizada - poderíamos garantir que
o planejamento da ação executiva ganharia legiti
midade através de uma participação mais perma
nente, contínua do Congresso, não somente na
sua formulação, mas principalmente no seu
acompanhamento e controle? Seria o caso, por
exemplo - indago - de o Congresso, através
de uma comissão mista, participar da formulação
dos planos dos orçamentos, com sugestões e
acompanhamentos outros, e deter poder, maior
ou menor, para alterar as propostas que venham
tanto dos planos como dos orçamentos, inclusive
de alterar financeiramente as propostas, e ter ini
ciativa no campo financeiro, que hoje ele não
tem1E mais: que papel poderia ter o Congresso,

de maneira efetiva, no sentido de inovar, permi
tindo ao Executivo rever a sua ação, através de
mudanças no seu planejamento, na medida em
que captasse anseios da Nação, diferentes em
relação àqueles que estariam sendo contempla
dos pela ação de Governos? São estas as três
principais indagações, sobre as quais gostaria de
ouvir a sua opinião.

O SR. NILSON HOLANDA - Constituinte Fir
mo de Castro, inicialmente gostaria de agradecer
as referências elogiosas, e certamente desmere
cidas, que V.Ex-fezà minha pessoa. Em relação
às suas indagações, em primeiro lugar, quanto
ao orçamento unificado,a idéia é exatamente esta,
ou seja, deveremos caminhar para uma progres
siva integração dos diferentes documentos fínan
ceíros do Governo, a fim de que possamos ter
um quadro geral. Sem ter uma visão desse quadro
geral. não poderemos ter urna idéia clara das rêais
opções do Governo, das reais prioridades e de
como os diferentes projetos, regiões e segmentos
do plano articulam-se entre si.

A idéia que propomos é a de que, a par do
orçamento anual, tenhamos o orçamento pluria
nual de dispêndios, algo não totalmente novo.
Seria o orçamento plurianual de investimentos
ampliados. No passado houve um orçamento plu
rianual de investimentos, se não me engano no
Governo Costa e Silva.Depois, na época em que
fui Superintendente do IPEA, tive a oportunidade
de trabalhar no Programa Geral de Aplicações,
uma tentativade restabelecer esse orçamento plu
rianual de investimentos de uma forma mais am
pla. Em 1974 preparamos esse documento, que
permitia ter uma visão bastante clara de todos

.os dipêndios governamentais. Recordo-me muito
bem de que, na época, quando fízemos essa apu
ração e uma série de análises - dos gastos do
Ministério, por função, por programa, chegamos
até a fazer a distribuição dos gastos por regiões
- encontramos uma dificuldade muito grande.
Na época, costumava indagar das pessoas do
Governo, supostamente conhecedoras do mes
mo, qual era o programa em que o Governo gasta
va mais dinheiro. Poucas sabiam. A maioria pen
sava que era o de transportes. Aquela foi a época
áurea do Ministériodos Transportes, das grandes
rodovias, como a Transamazônica. No entanto,
o orçamento consolidado evidenciava que o item
no qual o Governo gastava mais dinheiro era o
da assistência e previdência.Pela primeira veztive
mos esse quadro geral. Era um documento perfei
tamente viáveljá elaborado em épocas anteriores,
ao qual acrescentaríamos agora simplesmente
uma síntese do orçamento das empresas estatais,
naquilo que interessa ao orçamento global, e t0
dos aqueles que ainda se encontram - se é que
se encontram - no orçamento mOJletário e que
deveriam estar no orçamento fiscal.

Teríamos apenas o orçamento das estatais que
poderia continuar como instrumento de controle
mais detalhado-o que eu queria era um resumo
para o orçamento plurianual - e o orçamento
monetário seria praticamente extinto, porque re
presentaria apenas uma projeção de contas mo
netárias do Banco Central, de interesse apenas
para o acompanhamento da política monetária.
Todos aqueles itens que não fossem estritamente
monetários, que representam gastos, ou subsí
dios, ou receitas, que integram o chamado pas-
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sivo não-monetário do orçamento monetário,
passariam para esse orçamento plurianual de in
vestimentos. Neste ponto temos, inclusive, uma
contmdição: o orçamento monetário inclui, num
de seus itens principais, passivo não monetário.
Se o orçamento é monetário, não tem sentido
íncluír itens não-monetários. Isto foi fruto dessa
evolução dlstorcída da realidade.

A idéia seria a de unificar tudo, ou seja, incluir
no orçamento fiscal o que é orçamento fiscal,
tirar cio orçamento monetário o que for matéria
de orçamento fiscal, consolidar esse orçamento
fiscal com o orçamento das estatais e ter uma
visão geral de todos os dispêndios do Govemo.

Em segundo lugar, outro aspecto importante
é que esse orçamento deveria ser regionalizado.
Come> já disse, em 1974 tentamos fazer esse tra
balho e encontramos uma certa dificuldade. Mas
acredito que será bastante fácil ter a regionali
zação do orçamento se houver uma decisão políti
ca. Somente com a regionalização do orçamento
teremos uma idéia clara e precisa de como se
distribuem espacialmente as despesas do Gover
no. Poderemos, então, avaliar se a prioridade re
gional está realmente bem definida ou apenas
na semântica, porque, muitas vezes, pelas notícias
que são divulgadas - Govemo liberou tais recur
sos para o Nordeste - parece ser uma ajuda
muito grande, mas na realidade isto é apenas
uma gota d'á!;JUa no total dos dispêndios do Go
vemo, porque os realmente importantes não são
divulgados. Seria uma condição fundamental de
que todo processo orçamentário, tanto a nível
do orçamento anual, como do plurianual, fosse
reqíonelízado, Achamos que isso é perfeitamente
viável.

Em terceiro lugar, V. Ex" menciona a hipótese
de uma autonomia administrativa a nível regional.
Defendo uma progressiva descentralização da
ação do Governo federal, mas acho pouco viável
uma autonomia mais ampla dos órgãos regionais,
além daquela decorrente da gestão autônoma de
alguns fundos próprios. Órgãos como a Sudene
continuariam a gerir o seu Finar e passariam,
também, a glerir um fundo de desenvolvimento
regional do Nordeste, para projetos tipicamente
regionais, mas isto não excluiria a autoridade dos
minilltérios Sf,toriais para realizarem investimen
tos de caráter estritamente setorial na região Nor
deste, na regiião Amazônica, e assim por diante.
Teríamos uma combinação de ação de órgãos
setoriais e regionais.

Creio pouc:o viável, dentro da estrutura atual
do Governo brasileiro, uma descentralização mais
ampla. Poderíamos imaginar uma estrutura em
que, por exemplo, as superintendências regionais
atuassem ao mesmo tempo como delegacias de
todos os ministérios setoriais. Isto criaria um pro
blema administrativo muito difícil de ser viabili
zado. Mas, administrando o fundo regional, o fun
do de incentivos fiscais, tendo um instrumento
importante do planejamento na sua mão, as supe
rintendências têm condições de realmente contri
buir para o desellvolvimento regional de forma
mais eficiente. Tudo isso necessitaria estar inte
grado)num plano nacional, em que essas opções
regíonals sejam adequadamente explicitadas, pa
ra que o Congresso possa definir as prioridades.

Em quarto lugar, outro aspecto muito impor
tante: que V. EX' mencionou é o da participação

na elaboração e acompanhamento dos planos.
Isto é fundamental, tanto que defendo a idéia de
que não só no processo de elaboração do plano
tenhamos um esquema mais participativo, através
da criação de comissões, que permitiriam, por
exemplo, a participação do empresariado, da clas
se trabalhadora, da que hoje chamamos comu
nidade científica universitária, a participação dos
Estados, e, logicamente, de todos os órgãos fede
rais que atuam no sistema, e a participação do
próprio Congresso, através de um processo orde
nado e sistemático. Então, essa lei básica que
defendo deva ser promulgada, disciplinaria o pro
cesso de planejamento, estabeleceria regras, cria
ria comissões, defenderia a forma e representa
ção, os cronogramas e o processo de elaboração
do plano. Além disso, a nível do Congresso, acho
que deveria haver uma comissão permanente de
avaliação de execução do plano, ou seja, teríamos
uma comissão que, permanentemente, estaria re
cebendo informações, e apresentando suas análi
ses de como se desenvolve a execução do plano,
de modo que aqui se estabelecesse uma interação
entre os Poderes Executivo e Legislativo e pudes
se haver um controle efetivo sobre a execução
da ação govemamental. Obviamente, esses pla
nos têm que ser dinâmicos. Como a conjuntura
se modifica, periodicamente, ajustes devem ser
introduzidos. Mas isso seria feito de uma maneira
não só racional, como participativa. Acho que é
fundamental. Sem essa participação a tendência
é no sentido de que novamente o plano se trens
forme naquilo que chamo de espasmo qüinqüe
nal, um documento puramente formal, sem maio
res conseqüências e, assim, deixemos de utilizar
um instrumento que é fundamental para melhorar
a eficiência da ação do Govemo. Maisainda: acho
que neste processo participativo o Governo pode
ria ser estimulado a apresentar opções, ou seja,
ao invés de termos um plano pronto e acabado,
que chega num determinado dia e tem que ser
votado num período extremamente curto, tería
mos um processo mais amplo de elaboração,
de forma conjunta, e nesse processo poderiam
ser examinadas opções de alternativas. Vou dar
aqui um exemplo: quando se cogitou da constru
ção da Ferrovia Carajás, havia uma alternativa,
que era a hidrovia. Esse assunto foi debatido in
tensamente a nível exclusivamente técnico, de
Governo federal, e apenas por um ministério. No
entanto, será o que interessa ao País como um
todo. Foi tomada uma decisão, contsruída a Fer
rovia de Carajás e a hidrovia ficou para depois.
Agora temos novamente esse debate. Por coinci
dência, dirigi, durante 4 anos, um projeto de pes
quisas e planejamento na bacia do Araguaia-To
cantins e nele tivemos oportunidade sobre a viabi
lidade da hidrovia do Araguaia·Tocantins. Não só
fizemos estudos, como deixamos um programa
amplo que deveria ter continuação talvez por mais
uns quatro anos, a fim de termos informações,
as mais precisas, que permitam ao Govemo tomar
uma decisão racional e coerente. Mas ao mesmo
tempo já cogita o Governo de construir uma ferro
via paralela a hidrovia. São opções de natureza
fundamental que envolvem gastos da ordem de
3, 4 ou 5 bilhões de dólares e que deveriam ser
discutidas intensamente. No entanto, essas op
ções nem sempre são tomadas em função de
uma discussão racional, mas através de decisões
políticas e que, infelizmente, testemunham a exis
tência daquele famoso Princípio da Trivialidade,

de Parkinson, Então, nesse processo participativo,
o Poder Executivo poderia apresentar alternativas
e opções para que fossem tomadas as decisões.
Podemos acelerar mais o desenvolvimento regio
nal à custa do desenvolvimento nacional; dar
maior ênfase a determinados setores e ao cresci
mento acelerado da distribuição de renda; enfim,
toda a formulação de política econômica é um
exercício permanente de opções e escolhas que
são duras, difíceis, mas que devem ser feitas racio
nalmente. Observamos que por este processo tu
multuado e desorganizado de elaboração de pla
nos, programas e projetos, essas opçõessão feitas
da maneira a mais irracional possível. Por aciden
te, às vezes são feitas opções corretas, mas outras
vezes, por acidente também, ocorrem opções in
corretas.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Furtado Leite.

o SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE 
Sr. Presidente, inicialmente, desejo cumprimentar
o Prof. Nilson Holanda pela exposição que está
fazendo à Subcomissão, trazendo subsídios de
muita importância, principalmente ao sistema fí
nanceiro e orçamentário da União.

Minha indagação ao DI'.Nilson é muito simples.
Por ter exercido nesta Casa, principalmente nas
comissões térmicas, a presidência da Comissão
de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas,
da Comissão Mista de Orçamento da União e
pela experiência de todos esses 30 anos de Con
gresso Nacional, tenho algumas conclusões a res
peito da matéria.

Entendo, Sr. Presidente, que o orçamento fiscal
apreciado pelo Congresso Nacional não repre
senta a realidade brasileira. É apenas uma satisfá
ção ao Congresso Nacional. Na realidade, não
é verdadeira a proposta orçamentária dirigida ao
Congresso Nacional. O Congresso limita-se a exa
minar apenas o orçamento fiscal, não participa
dos grandes orçamentos da União.

Entendo, Sr. Presidente, que a Constituinte veio,
objetivamente, para consolidar o jogo da verdade.
Diante dessa situação brasileíra, os problemas
econômicos e sociais são abrangentes em toda
a Nação. Os problemas regionais resultam desse
processo errado que ai está. Está, Prof. Nilson,
na hora de formar o bolo orçamentário. Entendo
que as autarquias brasileiras não deveriam gastar
dinheiro sem antes passar por esta Casa os seus
orçamentos. Implantado esse sistema, tenho cer
teza de que o Executivo terá poderes e os recursos
necessários para desenvolver o Brasil e solucionar
os problemas regionais. Pergunto a V. S': qual
é sua opinião a respeito? Devemos fazer o bolo
orçamentário da União para que o Governo o
discipline, através do planejamento, e diga como
vai ser o gasto desse dinheiro? Isso é mais impor
tante do que pensar em orçamentos diversos exis
tentes no País?

A segunda pergunta é uma curiosidade do ve·
lho Deputado. Com sua experiência de ex-Presi
dente do Banco Nordeste, V.S' concorda em que
continue ele, assim como o Banco do Amazonas,
atrelado ao Ministério do Interior? Em outra época,
considerava fundamental esse argumento, mas
não sei se ainda hoje, dada a importância desse
órgão no desenvolvimento regional, poder-se-ia
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penitenciar esse Ministério. Na realidade, pare
ce-me que já era tempo devoltar para o Ministério
da Fazenda, que é onde está o dinheiro. Esta
a consulta que faço a V.S'

o SR. NILSONHOLANDA-Meu caro Consti
tuinte Furtado Leite, com relação à sua primeira
indagação, concordo plenamente com sua idéia
no sentido de foi isso que defendi - se partir
para uma real unificação de orçamentos e para
uma explicitação, a mais completa possível, de
todos os recursos de que o Governo dispõe para
investir em diferentes setores e regiões, a fimde
quehaja, realmente, um controle do Poder Execu
tivo por parte do Congresso Nacional. Vou mais
além: em matéria de desenvolvimento regional,
estou propondo que esta lei que regulariza o siste
ma de planejamento e daria um tratamento todo
especial ao problema regional, além de exigirnão
só a unificação, mas a regionalização de todos
os orçamentos, seu desdobramento por regiões
e por setores principais, estabeleceria, também,
critérios para a distribuição regional dos dispên
dios de natureza social da União e dos programas
e projetos de empresas estatais, além de fixar
a orientação para localização de investimentos

. privados vinculados a incentivos governamentais.
Temos a ação do Governo em três níveis. O nível
é do investimento direto, do gasto público direto.
Então, seriam estabelecidos alguns critérios que
permitissem esses recursos de uma forma com
patível com o objetivo e o desenvolvimento social
e regional do Governo. Por exemplo: um critério
elementar usado para efeito de distribuição de
recursos do Fundo de Participação, que é o de
vincular gastos sociais à população. Portanto,
uma região que tem 30% da população deveria
ter, pelo menos, 30% dos dispêndios sociais, diga
mos, em educação, ou talvez, se essa região
tem um atraso maior nesse setor, devesse receber
urna proposta maior. Então, o Governo definiria
os critérios para essa distribuição regional. Além
disto - e este é um aspecto muito importante
que tenho assinalado há muitos anos - acho
que as empresas estatais deveriam ser mobili
zadas também para o esforço de desenvolvimento
regional. As empresas estatais no Brasil,algumas
delas, se desenvolveram muito, têm uma capaci
dade não só financeira, como gerencial, do mais
alto nível.A Vale do Rio Doce e Petrobrás, a des
peito das críticas que lhes são feitas, são empresas
de porte internacional, são multinacionais, que
competem nos mercados externos com eficiên
cia, e que orgulham o Brasil. E outras, existem
como o nosso modesto Banco do Nordeste, que
é uma empresa da qual muito me orgulho, banco
excepcionalmente eficiente, e que representa um
verdadeiro milagre na estrutura de administração
pública brasileira. Vemos muitos bancos esta
duais e privados falirem; bancos federais como
o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, locali
zado aqui, na capital federal, próximo às mais
altas autoridades, que há pouco tempo chegou
a uma situação de quase falência, e felizmente
foi recuperado; e vemos um banco regional, com
sede em Fortaleza, sobreviver sobranceiramente
durante trinta anos a todas as dificuldades e até
hoje se constituir numa instituição de grande rele
vo.Então, essas empresas estatais - e aqui estou
falando em empresas nacionais - deveriam ser
também mobilizadas para o esforço do desenvol
vimento regional. A Vale do Rio Doce tem que

se comprometer não apenas em exportar minério
de ferro e contribuir para aumentar as divisas do
País, mas tem também um compromisso regio
nal.Tem-se que incluir,no seus critérios de inves
~mentos, a variável regional. Isso vale também
para a Petrobrás, a Eletrobrás e assim por diante.
Mais ainda: o Governo também, através do seu
sistema de incentivos fiscais, pode orientar os in
vestimentos privados. Então o Governo opera em
três níveis: dos investimentos diretos, dos investi
mentos através das empresas estatais e daqueles
incentivos às empresas privadas. Portanto, seriam
estabelecidos critérios e diretrizes para mobilizar
todos esses recursos e, principalmente, a capaci
dade gerencial do setor privado e da empresa
estatal, no sentido do esforço para o desenvol
vimento regional.

E aqui queria também chamar a atenção para
um aspecto muito importante. Proponho que aos
órgãos regionais seja assegurado a participação
em todas as comissões, conselhos e colegiados
que, a nível nacional, definam políticas ou conce
dam incentivos fiscais, fmanceiros, cambiais ou
subsídios nas áreas de crédito, importação e ex
portação, preços minimos, promoções industriais
desenvolvimento científico e tecnológico. Por
quê? Porque existe um Finor para o Nordeste.
Quando se diwlga o volume de investimento do
Fínor, aparentemente o Governo está fazendo um
grande esforço para a promoção do desenvol
vimento regional. Não vamos subestimar esse es
forço. Mas uma característica muito interessante
em relação ao Finor - para a qual tenho chama
do a atenção várias vezes: esse investimento é
muito visível. Ele é imposto de renda que é deposi
tado no Banco do Nordeste e vai para o Finor.
Então, todos se dão conta de quanto vale aquilo.
A qualquer momento podemos saber quanto o
Governo está investindo no Fínor,Mas, por exem
plo: temos uma elevada proteção aduaneira; hoje
há uma indústria de computação que só existe
em função de uma elevada proteção aduaneira,
algo que até suscita muita controvérsia. Essa ele
vada proteção aduaneira tem um custo. Mas al
guém sabe quanto custa ao Brasil essa proteção
aduaneira que beneficia fundamentalmente a re
gião desenvolvida? Não, porque esse é um custo
invisível. Então, aquilo que o Governo dá de um
lado, através do Finor, pode estar tirando de ou
tros instrumentos. Emreunião, o Conselho Mone
tário pode tomar uma decisão que inviabiliza todo
esforço de desenvolvimento regional, em relação
a preços mínimos, em relação à política cambial,
e assim por diante. É importante que, além do
orçamento, estejamos atentos a todos esses ór
gãos, conselhos, colegiados, que definem polítí
casoE nessas definições estão embutidos custos
e subsídios que nunca são adequadamente com
putados. Os mecanismos cambiais, particular
mente, são freqüentemente utilizados para pro
moção de eventos que envolvem custos elevados,
mas são custos ocultos. Sugiro que aos órgãos
regionais seja assegurada a participação desses
colegiados, ou seja, órgãos como a Sudene e
a Sudam teriam participação em colegiados, tipo
Conselho Monetário. Não sei como isso seria via
bilizado com o número de conselheiros que hoje
tem o Conselho Monetário Nacional: órgãos co
mo o Conselho de Política Aduaneira, como a
Comissão de Financiamento da Produção, e as
sim por diante. De modo que não só quando
o Govemo aprova o orçamento, mas no dia-a-dia

da gestão governamental, quando toma decisões
de grande envergadura envolvendo opções fun
damentais, em termos de política econômica, a
variávelregional deve estarrepresentada, para que
se possa preservar a coerência da política gover
namental. Não basta criar um sistema de incen
tivos fiscais e esquecer o resto. A política do Go
verno não se compõe apenas disso: assim como,
em termos de orçamento, não se compõe a perda
do orçamento fiscal.Além da unificação do orça
mento, defendo essa integração dos órgãos regio
nais com os colegiados que administram esses
incentivos fiscais, financeiros, cambiais...

O SR. CONSTITCJINTE FURTADO LEITE
Com a participação no Orçamento da Onião des
ses órgãos a que V.S' se referiu?

O SR. NILSON HOLANDA - Exatamente.
Além da participação no Orçamento, para aquilo
que vise a custos, a participação no colegiado
para as decisões.

O SR. CONSTITCJINTE FURTADO LEITE
Muito obrigado a V.S'

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o nobre Deputado José Guedes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, gostaria de somar as mi
nhas considerações às palavras do nosso colega
Firmo de Castro e às preocupações do Deputado
Furtado Leite, quanto a essas vinculações de ór
gãos como o Banco do Nordeste e da Amazônia,
a um Ministério que talvez não diga muito a res
peito daquilo que consideramos como prioridade.
Queria, principalmente, tecer um breve elogio à
sua palestra, porque, além de ter sido muito pro
dutiva para nós, trouxe também, ao final, suges
tões para o texto constitucional. Isso é da maior
ímportêncía para nós porque não ficou apenas
na palestra, houve algo de concreto, para que
analisássemos o assunto e não caíssemos naquilo
que hoje chamamos de "detalhismo constitucio
nal".

O SR. NILSON HOLANDA - Muito obrigado.

O SR. CONSTITCJINTE JOSÉ GUEDES - Pa
rece que se conseguiu, nessa sua sugestão, reunir
a preocupação que temos aqui, no sentido de
fazer algo simples, mas objetivo. Então, diante
das colocações dos nossos companheiros, não
tenho muito a acrescentar. Só gostaria de dizer
que o nosso companheiro Firmo de Castro fez
umas colocações sobre a descentralização admi
nistrativa dos recursos federais. Sabemos que ho
je o Orçamento apenas prevê as receitas e despe
sas. O Executivo tem muita flexibilidadena execu
ção orçamentária, fazendo a destinação que bem
entende. Competiria a nós, a este Poder, após
uma reforma tributária ampla - com isso haveria
uma descentralização dos recursos -, projetos
nessa previsão de despesas e receitas. Que o De
putado, analisando a sua região, pudesse incluir
nesse Orçamento também os projetos. lJiamos
além da previsão de despesas e receitas; estaria
mos também definindo as prioridades paraaquela
região. Assim, o Deputado que em seu discurso
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de campanha prometeu que vai fazer uma ponte
realmente a faça, porque na discussão do Orça
mento ele vai procurar incluir aqueleprojeto. Es
tou colocando algo bem simples. E lógico, as
prioridades seriam nas áreas de habitação e ali
mentação. Mas que os representantes daquela
área realmente pudessem participar de forma a
demonstrar praticamente aos eleitores aquilo que
está fazendo aqui neste Poder. Se a função do
Poder Executivo é a de executar, a do Legislativo
seria a de determinar as normas para essa execu
ção. Então, finalizo não fazendo perguntas, mas
perebenízando V.S' pela excelente palestra e pela
sugestão comititucional. Muito obrigado.

o SR. NILSON HOLANDA - Muito obrigado.
Agoral veríâqueí que esqueci de responder à se
gunda indagação do Constituinte Furtado Leite,
sobre o Banco do Nordeste. Pode parecer que
foi urna omissão voluntária, mas não. Sobre o
assunto, tenho uma opinião bem firmada e gosta
ria de recordar que como sou da pré-história do
PMDB...

O sa COI'ISTlTrnNTE FURTADO LEITE 
Apenas aproveito o espírito democrático de V.
S' para incluir a seguinte pergunta: Qual o seu
pensamento a respeito das imunidades fiscais?
Quem pode ter direito, nesta Nação, às isenções
fiscais, e se se deve continuar esse processo, em
face da sltuação atual, ou partir para a contri
buição do brasileiro com relação à receita nacio
nal? Indago se V. S' está de acordo com que
continuem as isenções fiscais, as imunidades fis
cais para órgiãos do Governo, como o Instituto
Brasíleíro do Café; no meu entender, deveriam
fazer essa contribuição, com o conseqüente reco
lhimento das taxas. Por exemplo, um aeroporto
ínternacíonal instala-se em um município do Bra
sil.Nlio sei se ,aprefeitura recebe a taxa de serviço.
Não me consta que sejam recolhidas as obriga
ções fiscais aos municípios. Então, queria saber
sua opinião a respeito desta minha consulta.

O SR. NILSON HOLANDA - Com relação à
primeira parte, do Banco do Nordeste, recordo
que eu estava no Banco do Nordeste quando
f~i feita a reforma administrativa de 1967. Naquela
época, havia sido criado o Ministério Extraordi
nário para Coordenação dos Organismos Regio
nais. Anteriorrnenre, o Banco do Nordeste, o Ban
co deiAmazônia e os demais estavam vinculados
ao Ministério da Fazenda e havia a tendência de
vincular ao novo órgão regional, além da Sudene
e dos órgãos regionais, os bancos regionais. Parti
cipei do grupcl de trabalho que estudou o assunto,
fizum longo parecerao nosso então MinistroJoão
Gonçalves de Souza, vetando o projeto e dando
todos os argumentos contra a vinculação do Ban
co do Nordeste ao então Mecor. E o nosso argu
mento fundamental, refletindo a influência do
nosso grande Presidente Raul Barbosa, era o de
que iríamos ter uma dificuldade muito grande
de diálogo dentro do Ministério do Interior, então
Mecor, porque o Banco era uma instituição finan
ceira e dentro do Ministério não existia ninguém
que tivesse capacidade de dialogar assunto de
natureza financeira com o Banco, e que iria criar
uma situação muito desfavorável para a institui
ção, do ponto de vista do seu relacionamento

dentro do Ministério;perderia a proteção do Minis
tério da Fazenda, com quem o diálogo era mais
fácil, pela identidade das funções e atividades,
e enfrentaria uma grande dificuldade nesse novo
Ministério. Esse parecer não prevaleceu, e o Ban
co foi vinculado ao Mecor, depois transformado
em Ministério do Interior. Inclusive o Banco en
frentou algumas dificuldades, especialmente no
seu relacionamento com a Sudene que, nos anos
iniciais, foi uma instituição que teve um poder
político muito grande, e havia uma vocação cen
tralizadora e absorvedora de funções muito acen
tuada. Em função disso, houve algumas dificul
dades iniciais de relacionamento entre o Banco
e a Sudene. Quer dizer, esse relacionamento sem
pre foi o que os americanos chamam de Iove
bate relatlon, uma relação de amor e ódio, mas,
felizmente, essa situação se modificou e, particu
larmente, recordo-me bem, desde a época da mi
nha administração, e antes mesmo, estabeleceu
se um modos vivencl1 bastante proveitoso entre
a Sudene e o Banco do Nordeste. E hoje estou
convencido de que, se vamos ter um ministério
de-Desenvolvimento regional, no caso o Ministério
do Interíor, é fundamental que esse Ministério te
nha sob seu comando não apenas a Superinten
dência de Desenvolvimento Regional, mas tam
bém o Banco de Desenvolvimento Regional, que
é o principal instrumento fmanceiro. Não há dúvi
da de que isso cria problemas de relacionamento
entre os ministérios ditos poderosos, dentro desse
movimento que existe no Brasil, ora o Ministério
da Fazenda, ora o Ministério do Planejamento.
Até há pouco tempo era o Planejamento, agora
parece que vai ser a Fazenda. Esse relaciona
mento realmente fica um pouco mais dilicD pelo
fato de o Banco estar em outro ministério. Mas
aí entra a ação política. O importante é que haja
uma ação política que assegure não só ao Banco,
mas à Sudene e aos órgãos regionais de modo
geral, os recursos que são necessários à execução
dos seus programas de desenvolvimento.

Orna alternatíva que chegamos a considerar
no passado, em termos de unificação do sistema,
seria a eventual incorporação do Ministério do
Interior ao Ministério do Planejamento, ou seja,
em vez de termos um Ministério de Desenvol
vimento Regional, teríamos apenas um Ministério
do Planejamento. Mas também essa alternativa
talvez não seja muito favorável, porque o Minis
tério do Planejamento deveria ser - esse foi o
objetivo da reforma feita logo no início do Governo,
Geisel, quando o então Ministério do Planejamen
to e Coordenação Geral foi transformado em Se
cretaria de Planejamento e Coordenação Geral
- fundamentalmente um órgão de assessoria
de alto nível do Presidente da República, encarre
gado de pesquisa, de planejamento, um núcleo
pensante onde se possa criar realmente um pen
samento crítico para avaliar os grandes problemas
nacionais. Enquanto isso, o Ministério do Desen
volvimento Regional, que é o atual Ministério do
Interior, é fundamentalmente um ministério exe
cutivo, com uma gama de ações as mais variadas
em todo o território nacional. Então, essa unifica
ção Seplan-Ministério do Interior seria, a meu
ver, nociva, porque iria prejudicar a função plane
jadora da Seplan. Acho que a atual estrutura é
razoável. Talvez se devesse reforçar um pouco
as funções de planejamento regional do atual Mi
nistério do Interior.

Com relação ao problema da imunidade tribu
tária, aceito o princípio apenas naqueles casos
de imunidade relativa ao mesmo Poder. Quer di
zer, acho que o Governo Federal tem que ter
imunidade tributária em relação ao próprio Gover
no Federal. Não tem sentido um órgão federal
recolher tributos federais, porque isso implicaria
desperdicio.

O SR. CONSTlTrnNTE FURTADO LEITE
E no caso das prefeituras?

O SR. NILSON HOLANDA - No caso das pre
feituras, acho que é um assunto que deveria ser
examinado, especialmente considerando os ór
gãos descentralizados, ou seja, para as empresas
estatais, que não deveriam ter imunidade tribu
tária, e nem sei se têm em relação a tributos
estaduais e municipais.

O SR. CONSTlTrnNTE FURTADO LEITE 
Vamos aguardar os acontecímentos, Muito obri
gado.

O SR. NILSON HOLANDA - Com relação ao
Constituinte José Guedes, estou de pleno acordo
com o que S.IEx' disse. Apenas faria uma ressalva.
Acho que devemos ser um pouco cautelosos nes
sas reformas e, se conseguirmos, por exemplo,
a regionalização dos Orçamentos, já teremos da
do um grande passo, mas devemos ter cuidado
para não evoluir novamente para um Orçamento
que seja muito retalhado. É importante que haja
essa capacidade para definir sobre programas e
projetos específicos, mas sem que isso compro
meta a integridade do Orçamento como instru
mento de ação do Governo. Precisamos ser um
pouco cautelosos quanto a isso, para evitar que,
na medida em que haja uma abertura muito gran
de para a identificação de projetos muito peque
nos dentro do Orçamento, isso não contribua para
um retalhamento do Orçamento, perdendo sua
integridade, sua capacidáde de funcionar como
instrumento de ação do Governo. Mas estou de
pleno acordo em que os projetos específicos de
veriam, aqueles mais importantes, ser contem
plados explicitamente no Orçamento. Isso seria
perfeitamente viável com essa descentralização
regional, com essa regionalização do Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Constituinte Naphtali Alves.

O SR. CONSillrnNTE NAPIifAU ALVES
Sr. Presidente, Sr. Relator, caro conferencista, Pro
fessor Nilson Holanda, gostaria de dizer que sua
presença nesta Casa vem honrar a todos nós que
fazemos parte da Subcomissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira, pela maneira simples
e muito real das colocações e sugestões feitas
nesta palestra, que vem enriquecer o conheci-
mento de todos nós. ,

A minha indagação é simples, porém me preo
cupa, como também - tenho certeza - a toda
a Nação e especialmente a todos aqueles que
contribuem através dos impostos. Ela se refere
às operações da dívida pública sob responsabi
lidade do Tesouro Nacional. Como controlá-Ias?

Essa, a minha primeira pergunta.
Sabemos que o Orçamento da União, neste

País, transformou-se num formalismo, deixando
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de ser a peça fundamental do planejamento, o
instrumento maior do planejamento. Todos esta
mos conscientes disso. Então, analiso a partiei-·
pação do Conselho Monetário Nacional. Como
poderíamos, através do Poder Legislativo, ter uma
participação maior nessa decisão, que é impor
tante?

o SR. NILSON HOLANDA - Agradeço ao
Constituinte Naphtali Alvesas referências que fez.

Com relação ao primeiro aspecto, concordo
plenamente em que o problema da dívidapública
tem de ser incorporado no processo de controle
do Poder Executivo por parte do Legislativo, e
o instrumento para isso deve ser exatamente o
Orçamento. Essa foi outra distorção introduzida
na gestão orçamentária no Brasil,com o superdi
mensionamento do orçamento monetário, ou se
ja, o serviço da dívida ou passou a ser incluído
no orçamento monetário, ou passou a ser sim
plesmente escondido no chamado giro da divida,
ou seja, não se pagava a dívida porque cada vez
mais se faziam novos empréstimos para cobrir
as amortizações e os juros. Não havia nenhum
mecanismo institucional que exigisse do Governo
a inclusão do serviço da dívida no Orçamento.
A conseqüência disso é que hoje enfrentamos
um problema muito sério, porque o maior obstá
culo ao equilíbrio das contas do Governo, hoje,
chama-se dívida pública. Se dividirmos os gastos
do Governo em três itens principais, teremos: cus
teio, investimentos e dívidapública, vamos obser
var que, em termos reais, pelo menos até 1985
- dispondo de dados até essa data -, as despe
sas de custeio do Governo Federal vinham decli
nando. Ora, não temos condições de reduzir mais
esse custeio, porque ou ele é essencial para a
manutenção da máquina, ou é essencial para de
terminados programas de Governo, ou um item
importante dele, referente a pessoal, é incom
preensível em função dos baixos salários. E a
hipótese de demissão de funcionários públicos
é ilusória, porque não existe essa pletora de fun
cionários públicos fed~s, cuja demissão afetas
se em alguma coisa o Orçamento. Existem cli
chês, mitos e idéias, mas ninguém jamais calcu
lou o seu volume, que, certamente, será relativa
mente pequeno. Não há possíbilidade de reduzir
o custeio.

Quanto a investimento, podemos observar que
também eles cairam brutalmente, em termos
reais. Ora, os investimentos no setor do Governo
são fundamentais até mesmo para a manutenção
do programa de desenvolvimento do País. O Go
verno ~o pode mais reduzir os seus investimen
tos públicos.

Resta, porém, um terceiro fator, que é o serviço
da dívida que, ao invés de diminuir, está aumen
tando de ano para ano. Foi justamente a inexis
tência de um mecanismo de controle que possi
bilitou ao Govemo, com total liberdade, ampliar
progressivamente essa dívida,cujo elevado custo
hoje constitui o maior obstáculo ao equilíbrio das
contas do Governo e, em conseqüência, o maior
obstáculo também ao controle do processo infla
cionário. Acho que nessa nova regulamentação
do Orçamento teríamos de deixar bastante claro
que o Govemo é obrigado a incluir nele o serviço
da dívida de cada ano, porque esse é um gasto
que tem de ser cumprido com receitas fiscais.

Essa é a única maneira de termos um quadro
realmente claro, preciso, transparente das contas
do Govemo.

Com relação ao Conselho Monetário Nacional,
acho que, a rigor, no Brasil, houve uma distorção
completa das funções desse órgão, que, por sua
vez, refletiunas funções do Banco Central, distor
cendo-se também.

Recordo-me de que, há anos, o Presidente do
Banco Central, Rui Leme, dizia que o Brasil tinha
o maior Banco Central do mundo em termos
de número de funcionários. O nosso banco cen
trai faz tudo, menos aquilo que é a sua função
básica, ou seja, controlar os meios de pagamento,
controlar a expansão monetária.

Há, aí, duas distorções. Em primeiro lugar, o
Banco Central não tem o mínimo de autonomia,
nem capacidade de resistência para enfrentar o
Govemo Federal sempre que este quer aumentar
as emissões ou expandir o crédito. Ele não tem
condições de executar, realmente, sua função bá
sica, que é uma politica monetária compatível
com o índice de estabilidade de preços.

Em segundo lugar, o Banco Central, na realida
de, é uma espécie de monstro Frankstein, porque
tem dentro de sua estrutura duas funções incom
patíveis, ou seja, é, ao mesmo tempo, um banco
central e um banco de fomento. Ele gerencia uma
série de fundos, como o crédito rural, fundo de
assistência à pequena e à média empresas etc.
Achamos - esta tese é bastante antiga e defen
dida por muitos e não sópor mim - que precisa
mos completar a reforma bancária feita no Gover
no CasteIlo Branco, que foi insuficiente. Não ape
nas o Banco Central não se estruturou como um
banco central puro, como permitiu que algumas
de suas funções continuassem a ser exercidas
pelo Banco do Brasil. A recente eliminação da
chamada conta movimento teve por objetivo jus
tamente transformar o Banco num banco público
de caráter misto, mas sem funções de banco cen
trai, ou seja, sem capacidade de emitir dinheiro,
praticamente como um banco central, de modo
a fortalecer o Banco Central na sua função típica.
A par disso, deviam ser tiradas do Banco Central
as funções de fomento. Nossa tese é no sentido
de que as funções de fomento, a gerência de
fundos de desenvolvimento, deveriam todas ser
exercidas pelos bancos de desenvolvimento, co
mo o Banco Nacional de Desenvolvimento Social,
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da
Amazônia e, eventualmente, alguns bancos esta
duais. Então, o Banco Central teria eliminado te
das as suas funções de fomento. De certa forma,
foram transferidas para a CVM as funções de con
trole e de mercado de capitais. A esse banco,
então, seriam atribuídas as funções típicas de con
trole monetário e de fiscalização bancária.

A par disso - é outra tese que se defende,
e acho que ela é válidaaté certo ponto - o Banco
Central deveria ter alguma autonomia de gestáo.
Eu não chegaria ao ponto de dar-lhe a autonomia
que tem, por exemplo, o Banco Central ameri
cano, ou seja, através de um sistema em que
o Presidente do Banco Central tem um mandato
superior ao do Presidente da República, ele tem
capacidade de administrar a política monetária,
às vezes, até contra o Governo Federal, contra
o Govemo da União. Eu não chegaria a esse pon
to, mas um mínimo de autonomia do Banco Cen
tral e um mínimo de mecanismo que permitisse

um controle sobre essa política monetária, por
parte do Poder Legislativo, seria necessário esta
belecer nessa reformulação que estamos propon
do. Acho que, além da reformulação do sistema
orçamentário temos de completar a reforma do
sistema bancário, bem corno a do sistema tribu
tário.

As reformas dos sistemas orçamentários, ban
cário e tributário têm de ser feitas de forma con
junta.

Realmente, é fundamental transformar o nosso
Banco Central num banco que possa, efetivamen
te, cumprir suas funções, a fim de que lhe possa
mos exigir isso. Nas atuais condições, isso é bas
tante difícil de ser viabilizado.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Antes de
agradecer a presença do Professor Nilson Holan
da, quero comunicar aos Srs. Constituintes que
hoje, às 17 horas a nossa Subcomissão contará
com a presença do Dr. Andréa Sandro Calabi,
Secretário do Tesouro, que vem falar sobre orça
mento e fiscalização financeira. Comunico, tam
bém, que amanhã, às 10:00h, na Comissão C,
- cujo auditório é bem maior do que o nosso
- estará presente à nossa reunião o ex-Ministro
Dilson Funaro, que me telefonou confirmando
sua presença. ATarde, contaremos com a presen
ça, nesta Subcomissão, do Sr. MinistroFemando
Gonçalves, Presidente do Tribunal de Contas da
União, e do Dr.José Teófílo, ex-Secretário da Se
cretaria de Orçamento e Finanças e atual Secre
tário de Estado da Fazenda do Espírito Santo.

Queremos agradecer, de maneira afetiva,a pre
sença, em nossa reunião de hoje, do Prof. Nilson
Holanda, que falou abertamente, com franqueza
e lealdade, sem preconceitos políticos ou partidá
rios, mas de um modo a atender aos objetivos
da sua convocação, cujos conceitos estamos en
viando ao nosso Relator, para que dele faça me
lhor proveito e traga para o plenário as suas cnsí
derações.

Prof. Nilson Holanda, não sei se a origem de
S. S' é nordestina ou sulista, mas agrada muito
aos nordestinos. Esperamos vê-lo em breve em
função que possa colaborar com o BrasilE;conos
co do Nordeste, porque os seus conceitos e as
suas considerações são todas não apenas aceitá
veis mas elogiáveis, por nós, e de interesse nacio
nal. Queremos agradecer a presença de S. S' e,
ao mesmo tempo, esperar a sua colaboração em
outras oportunidades em que precisaremos, aqui,
da sua presença.

Muito obrigado.

COMISSÃO DO SISTEMA
TRIBurÁRIO,

ORÇAMENTO E ANANÇAS
SUBCOMISSAO DO SISTEMA

FINANCEIRO

9' Reunião, realizada
em 7 de malo de 1987

Aos sere dia do mês de maio do ano de mil
novecentos setenta e sete, às nove horas e cín
quente e oito minutos, em sala própria do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, em Brasília, reu..
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niu-se a Subcomíssão do Sistema Financeiro da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Cid Sabóia de Carvalho, com a presença
dos Senhores Constituintes: Fernando Gasparian,
Relator, Luiz Gushiken, Rose de Freitas, Adroaldo
Streck, Ivan Bonato, Harlan Gadelha, Sérgio Wer
neck,: Basílio V'dIani, Sérgio Spada, Mauro Cam
pos, Walmor eleLuca e José Carlos Vasconcellos,
efetivos. Presidentes, eventualmente, os Senhores
Constituintes: Francisco Donerlles, Presidente da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças; Érico Pegarero, Arnaldo Prieto e Gilson
Machado. Ausentes: Divaldo Suruagy, Darcy Dei
tos, Ruberval Pilotto, Fábio Raunheitti, João Ma
chado Rollemberg e Pedro Ceolin. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos destinados à seguinte pauta:
Reunião de Audiência Pública, tendo como convi
dados os Senhores Dionísio Dias Cameiro, Profes
sor da Pontilida Universidade Católica do Rio de
Janeiro - PUC/RJ; Aávio Telles de Menezes, Pre
sidente da Sociedade Rural Brasileira; Pedro Cas
caes Filho, Presidente da Confederação Nacional
das Micro e Pequenas Empresas; Ney Castro AJ·
ves, Presidente das Empresas Distribuidoras de
Valores - Aeleval; Fernando Rosa Carramaschi,
da Associação Nacional de Corretores de Valores;
José Carlos .Jacinto Campos, Jackson Pereira e
Selvador Vairo, Vice-Presidentes da Associação
Brasileira de l3ancos Comerciais - ABBe. A se
guir, teceu considerações sobre os trabalhos de
senvolvídos, saudou os expositores e determinou
a)eil:ura e discussão da Ata, que foi aprovada,
sem restrições. Usando da palavra, o Senhor Rela
tor, Constituinte Fernando Gasparian, traçou um
rápido perfil dos convidados e, o Senhor Presi
dente esclareceu, de conformidade com o Regi
rnento, que cada expositor dispunha de quinze
minutos para proferir sua palestra, passando a
palavra aos Senhores Conferencistas que fizeram
exposições sucintas sobre o assunto, tema da
Subcomíssão, findas as quais, e, antes de iniciar
as ínterpelações, o Senhor Presidente anunciou
a presença,na Mesa, do Senhor Constituinte Fran
cisco Dornelles, Presidente da Comissão do Siste
ma Tributário, Orçamento e Finanças, que, logo
após, deixou o recinto. Retomando às ínterpe-

. fações, partícípararn dos debates os Senhores
Constituintes: Adroaldo Streck, Luiz Gushiken,
Walmor de L.uca e Fernando Gasparian, Relator.
O inteiro teor dos debates foi gravado e depois
de traduzido e datilografado ficará arquivado na
Subcomlssâo, publicando-se na integra no Diário
da <:onstitlninte. Encerrada a pauta, e dado ao
adiantado dei hora, às treze horas e quinze minu
tos, o Senhor Presidente, depois de agradecer
a presença de todos e elogiar o brilhantismo com
que se houveram os convidados, encerrou a reu
nião, convoc:ando uma outra a realizar-se hoje,
às dezessete horas e trinta minutos, com a seguin
te pauta: Reunião da Audiência Pública com os
seguintes senhores convidados: Dr. Luiz Octávio
da M.ottaVeiga, Presidente da Comissão de Valo
res Mobiliários; Dr. João Paulo dos Reis Veloso;
Presidente do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais -IBMEC; Dr, Eros Roberto Grau, Profes
sor Catedrático de Direito Financeiro da üníver
sidade Pederal de São Paulo - USP; é o Dr,
Eduardo Rocha Azevedo, Presidente da Bolsa de
Valores de S.ão Paulo. E, para constar, eu, Mariza
da Silva Mata, Secretária, lavrei a presente Ata

que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

Constituinte Cid SabóIa de Carvalho, Presi
dente.

O SR. PRESIDEI'fI'E (Cid Sabóia de Carvalho)
- Havendo número legal, estão abertos os traba
lhos da Subcomissão do Sistema Financeiro. Pe
ço à Sr' Secretária que proceda à leitura da Ata
da última reunião.

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

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Hoje, teremos os depoimentos do Dr. Flávío
Teles de Menezes, Presidente da Sociedade Rural
Brasileira; do Dr. Dionísio Dias Carneiro, da Pontí
licia Universidade Católica do Rio de Janeiro; do
Dr. Ney de Castro Alves, Presidente da Associação
das Empresas Distribuidoras de Valores e dos
Vice-Presidentes da Associação Brasileira de Ban
cos Comerciais, José Carlos Jacinto Campos,
Jackson Pereira e Salvador Vairo. Teremos tam
bém a presença do Dr. Fernando Rosa Carra
rnashí, da Associação Nacional de Corretores de
Valores e do Dr. Pedro Cascaes Filho, Presidente
da Confederação Nacional das Micro e Pequenas
Empresas.

Passo a palavra, inicialmente, para sua exposi
ção, convidando-o que venha à Mesa do Dr. Dioní
sio Dias Carneiro, da Pontilicia Universidade Cat6
lica do Rio de Janeiro. Antes, o Sr. Relator, Consti
tuinte Femado Gasparian fará a apresentação dos
que vão colaborar conosco, nesta manhã.

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Os
expositores da reunião de hoje serão: o Professor
Dionísio Dias Carneiro, formado em Economia
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD
pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
e pela Vanderbilt University dos Estados Unidos,
Professor de Economia da Pontilicia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, membro do Conselho
Regional de Economia do Riode Janeiro e Diretor
Adjunto do Departamento de Economia da Ponti
licia Universidade Católica do Rio de Janeiro; o
Dr. Pedro Cascaes Filho, formado em Economia
pela Universidade Regional de Blumenau, indus
trial de metalurgia, comerciante, fundador da Se
ção Comercial e Industrial da Micro e Pequena
Empresa do Vale do Itajaí, Presidente da Federa
ção das Associações de Micro e Pequenas Empre
sas do Estado de Santa Catarina e Presidente
da Confederação Nacional das Micros e Pequenas
Empresas; o Professor Dr. João Carlos Jacinto
de Campos, Professor de Economia da Faculdade
de Campos Salles de São Paulo, PhD em Estudos
Brasileiros pefa Universidade de Mackenzie, Pro
fessor Catedrático de ContabUidade, de Economia
e de Mercado em Direito e Legislação, Diretor
do Banco Bozzano Simonsen, Diretor do Sindi
cato dos Bancos em São Paulo e Presidente em
exercício da Associação Brasileira de Bancos Co
merciais; o Dr. Salvador Vairo, formado em Eco
nomia pela Universidade Federal Fluminense, Di
retor Executivo do Banco Boa Vista, Vice-Presi
dente da Associação Brasileira dos Bancos Co
merciais; o Professor João Jackson de Albuquer
que Pereira, formado em Administração pela Es
cola de Administração do Ceará, Diretor do Banco
Comercial Bancesa, Vice-Presidente da Associa
ABBC); o Dr. Aávio Teles de Menezes, formado

em Direito peja Universidade de São Paulo, agri
cultor e pecuarista, Diretor da Associação Comer
cial de São Paulo, Diretor da Cedes, Comissão
de Estudos e Debates Sociais, membro do Conse
lho Superior da Federação das Indústrias do Esta
do de São Paulo - Fiesp - e Presidente da
Sociedade Rural Brasileira.

O DR. NEY DE CASTRO ALVES é formado
em Direito pela Universidade Mackenzie de São
Paulo. PhD pela Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo, ex-Presidente e Conselheiro da Codimec,
Comissão de Divulgação de Mercados e Capitais,
integrantes da Comissão Brasileira de Negocia
ção com o Fundo Monetário Internacional, Presi
dente da Adval, Presidente da Bolsa de Merca
dorias de São Paulo e Presidente do Comec, Con
selho Consultivo de Mercados e Capitais do Con
selho Monetário Nacional.

O Dr. Fernandí Rosa Carramashi é informado
em Economia pela Universidade Machenzie de
São Paulo, ex-Diretor da Adval, Associação das
Distribuidoras de Valores, Conselheiro da Bolsa
Mercantil de Futuros, Conselheiro da Bolsa de
Valores de São Paulo, Diretor da Grifo Corretores
de Valores e Presidente da Ancorv, Associação
Nacional de Corretores de Valores.

Antes que o Professor Dionísio inicie sua expo
sição, queria lembrar a V. Ex'"que, por determi
nação do Presidente da Comissão e entendimento
com outras Subcomissões, os expositores não
se restringirão ao fundamental, que seriam as su
gestões sobre o que deveria constar na Consti
tuição sobre o sistema financeiro e também qual
seria o sistema financeiro que mais poderia ajudar
o desenvolvimento do País, mas farão conside
rações que serão aproveitadas pela Subcomissão
e, de acordo com o entendimento geral, utilizadas
nas leis complementares e ordinárias que, ao fím
da Constituição, serão discutidas e aprovadas nes
ta Casa do Congresso Nacional. Muito obrigado.

'O SR.PRESIDENTE (Cid SabÓia de Carvalho)
--:-Teremos agora a palestra do Dr. Diorúsio Dias
Carneiro que, por 20 minutos, fará sua exposição.
Ao final, todos os que foram convidados, recebe
rão as perguntas dos integrantes desta Comissão
e, especialmente, os membros da Subcomissão.

Com a palavra o Dr. Dionísio Dias Carneiro.

o SR. DIONfslO DIAS CARNEIRO - Muito
obrigado, Sr. Presidente. É com muita honra que
falo a V.Ex'"sobre matéria pertinente ao sistema
financeiro no processo de elalooração da Consti
tuição. Tentarei ser breve, a fim de deixar um
espaço maior para os debates e, por isso, me
concentrarei em dois pontos.

O primeiro, sobre a questão da autonomia das
autoridades monetárias. E, em segundo, sobre
a capacidade legislativa do Executivo em matéria
financeira.

A idéia de autoridade monetária, no seu con
ceito moderno, é derivada das instituições ingle
sas, como quase tudo no capitalismo moderno.
As funções reguladoras que o Banco da Inglaterra
foi assumindo nos meados do século XIX deu
origem a uma controvérsia, extremamente atual,
e que, na realidade, se traduziu na estrutura confli
tiva de todas as autoridades monetárias existentes
no mundo.
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Essa controvérsia diziarespeito sobre se o Ban
co da Inglaterra deveria concentrar suas funções
reguladoras, sua atuação no esforço de impedir
a monetização excessiva das reservas metálicas,
que eram acumuladas por força do comércio in
temacional, ou se cumpria as tarefas de impedir
que as crises de liqüidezdo sistema bancário re·
dundassem ern crises econômicas de maior pro
porção.

Na realidade, essas duás posições em relação
ao papel das autoridades monetárias foram tradu
zidas no que se chamava de dois departamentos
do Banco da Inglaterra! Um, chamado Departa
mento de Comissões e, o outro, Departamento
de Uqüidez. O caráter conflitivodas funções des
ses departamentos salta aos olhos, porque um
se dirige a impedir a monetização excessiva e
o outro a prover liqüidez de toda maneira, isto
é, para que o sistema financeiro não entre em
crise quando abalado numa crise de confiança
e que não transmita essa crise ao resto da econo
mia.

Um famoso economista inglês, John R. Hícks,
Prêmio Nobel há alguns anos, afirmou, certa vez
de uma forma muito feliz, analisando as institui
ções monetárias inglesas, que se a sociedade in
glesa tivesse consciência do poder que essas fun
ções concediam ao Banco da Inglaterra, jamais
permitiria tanta concentração de poder nas mãos
de simples funcionários, ou seja, que, na realida
de, o poder discricionário concentrado nas mãos
do Banco da Inglaterra de dizer quem vai à falên
cia, ou não, quem vai ser socorrido ou não, quan
do e por quanto tempo, era um poder politico
tão grande que somente a ignorância da socie
dade permitia que aquele poder fosse concen
trado nas mãos de funcionários.

A moral dessa história é que, na realidade, esse
poder tem de existir no sistema do capitalismo
moderno. Se o Banco Central tiver a função de
impedir que se desenvolvam crises de liqüidez
nos sistemas financeiros modernos e esses siste
mas, baseados na confiança, estão permanen
temente sujeitos à crise de liqüidez, a solução
é controlar este poder a fim de se impedir as
disfunções, tentar cobrar resultados e permitir,
principalmente - e nisto eu vou me concentrar
- correção de rumos toda vez que o compor
tamento dos funcionários se desviar sistematica
mente do que é desejável para os representantes
da sociedade.'

Ora, o poder de regular, de socorrer, de gerir
o sistema financeiro não é, entretanto, a única
razão para que se deseje ter maior controle social
Sobre a atuação do Banco Central. A outra razão
é, obviamente, a condição de banqueiros, do go
vemo ou seja, sua capacidade de financiar o gasto
p.:vlico. Nessa capacidade, o Banco Central per- '
mite que o Govemo tenha a liberdade de pedir
emprestado sem consulta ou autorização do Con
gresso Nacional, para que possa gastar mais do
que arrecada em tributos e mais do que é autori
zadoem leL

As organizações políticas modemas têm en
contrado fonnas diversas de usar o controle polí
tico sobre o Banco Central. Nos regimes parla
mentaristas de governo, a subordinaçãodo Banco
Central ao Parlamento pode ser do tipo indireto
corno parte da subordinaçâo global do Poder Exe-

eutivo. Assim,por exemplo, o Presidente do Ban
co Central do Japão é nomeado pelo Ministro
da Fazenda, não pelo Primeiro-Ministro, como
qualquer funcionário subordinado ao Ministério.
O Ministrotem ainda a atribuição de ditaras dire
trizes de atuação do Banco Central.

Em regimes presidencialistas, como o peruano
e o norte-americano, desenvolveram-se formas
de controle direto do Banco Central pelo Congres
so, e vão desde a aprovação do nome do Presi
dente ao estabelecimento de formas permanentes
de supervisão da atuação do Banco Central pelo
Congresso, por meio, por exemplo, de comissões
permanentes que têm por finalidade inquirir sobre
a ação do Banco Central e aprovar diretrizes mais
gerais de politica financeira.

No caso dos Estados Unidos, pode-se dizer que
o Sistema de Reserva Federal é um órgão do
Poder Legislativo subordinado ao Congresso. Na
tradição brasileira, o problema do controle sobre
o Banco Central tem sido colocado em termos
de necessidade e agilidade, entre aspas, do Poder
Executivo, para exercer as ações necessárias e
corrigir rapidamente problemas que surjam na
área econômica.

A meu ver, a experiência dos últimos 22 anos,
em que o Governo dispôs de toda a agilidade
possivel para realizar mudanças de legislação fi
nanceira, não se pode afirmar que tenha utilizado
essa capacidade de legislar para aumentar a esta
bilidade do sistema. Os argumentos favoráveis
aos requisitos de agilidade têm sido, em geral,
falaciosos. A maioria dos usos de agilidade do
Banco Central se deveu a abusos por falta daquilo
que os anglo-saxões denominavam de acounta
bBlty, o requisito de que uma autoridade execu
tiva preste contas de suas ações à sociedade, atra
vés de seus representantes.

Com freqüência, tais abusos, que requerem
exatamente agilidade para correção, derivaram
precisamente do acesso de agilidade, exatamen
te porque o Poder Executivo, através do Banco
Central e do Conselho Monetário Nacional, tem
tanto poder para legislar que, para mudar as re
gras do jogo de forma tão rápida, tem de ter
poder para corrigir. Ora, trata-se de uma defesa
pobre de agilidade. É a agilidade que vem corrigir
seus pr6prios males. Não consigo recordar-me
de nenhuma época, nos últimos 22 anos, em
que o Poder Executivo dispôs de tanta liberdade
para legislar em matéria financeira, em que essa
agilidade tenha sido utilizada,na realidade, na pre
venção de crises que não tivessem sido criadas
pela incapacidade legislativa do Poder Executivo.
Reconhecido esse ponto, urge se revejam as con
dições de equilíbrio entre os requisitos de agili.
dade de ação do Executivo e a necessidade de
preservaro poder fiscalizat6riodos representantes
eleitos pela sociedade à luz da experiência brasi
leira dos últimos anos. Temos, assim, três ques
tões desse ponto de vista: a forma de escolha
e de demissão de autoridades monetárias, os me
canismos de supervisão de sua atuação pela so
ciedade em tempo hábil, a fim de que possam
ser evitados os grandes desvios de responsabi
lidades. Erros, desvios de parte da autoridade exe
cutiva vão acontecer sempre. O problema é que
~ não existe um mecanismo permanente de
supervisão que exija que a Diretoria do Banco

Central preste contas rotineiramente a uma enti
dade superior -, na realidade, todos esses erros
serão apurados na forma de Comissões de Inqué
rito, etc. que já fazem parte da história e não se
consegue impedir o agravamento das conse
qüências desses erros. As formas atuais, que per
mitem ao Executivo legislar sobre matéria fínan
ceíra, não se mostraram eficientes do ponto de
vista de se evitar nem as grandes crises, nem
os escândalos financeiros, nem contribuíram para
promover a estabilidade das relações financeiras
da economia. Resultaram, por outro lado, na acu
mulação de um poder extraordinário, conferido
a funcionários do Poder Executivo lado a lado
a uma exígua capacidade de controle da socie
dade sobre assuntos que afetam a vida diária do
cidadão, sobre medidas que potencialmente pro
vocam grandes distribuições de riqueza e que se
processam em geral às custas dos cofres públicos
e a favor de segmentos mais protegidos pelo siste
ma econômico. Minha sugestão nesses termos
esbarra na grande dificuldade dever até que ponto
essa matéria é essencialmente constitucional. A
matéria constitucional deveria, mais permanente
e institucionalmente, prever e decidir sobre uma
forma de subordinação do Banco Central, isto
é, quem tem o poder de supervisionar o Banco
Central, de nomear as autoridades monetárias,
se vai haver mandato ou não. Reconheço que
há problemas na questão do mandato e da própria
supervisão, mas, na minha opinião, o Congresso
deve ter voz nessa nomeação. No sistema perua
no - para não se dizer que olhamos para institui
ções de países desenvolvidos e tentamos copiar
-, que desse ponto de vista tem funcionado ra
zoavelmente, o Senado, se não me engano, apro
va a nomeação do presidente do Banco'Central,
que tem um mandato, e que só pode ser desti
tuído por comissão de inquérito administrativo
especialmente criada pelo próprio Senado, com
audiências públicas. Assim, se dá força e estabi
lidade ao cargo, mas, ao mesmo tempo, o presi
dente do banco tem de prestar periodicamente
esclarecimento sobre todas as medidas de forma
rotineira. Há uma diferença entre o poder convo
catórío do Congresso em relação a qualquer auto
ridade do Executivo. Dar caráter de excepciona
lidade a essas convocações significa transformar
numa festa, num grande fato polftico uma coisa
que deveria ser da rotina administrativa do Pais.
Minhasugestão é exatamente para que houvesse
um tipo de comissão de supervisão do Senado,
ou do Congresso, que convocasse rotineiramente
as chamadas autoridades monetárias - Presi
dente do Banco Central e sua diretoria - para
que prestassem esclarecimentos e discutissem
diretrizes de política financeira do País. Esse seria
um elemento de estabilidade, de correção de cur
so, permitindo, isso sim, maior agilidade ao gover
no - agilidade no sentido que interesse, não no
sentido que temos visto, Parte disso é matéria
constitucional e parte diz respeito à velhice de
nossa legislação sobre mercado de capitais e or
ganização do sistema financeiro, e isso é muito
mais matéria de lei ordinária do que constitu
cional. Temos uma lei de mercado de capitais,
de 1965, que sequer reconhece o sistema finan
ceiro que existe. Foi escrita e produzida com uma
concepção de sistema financeiro com base em
instituições especializadas, isto é, o modelo de
sistema financeiro que se tentou montar. Ora, por
evolução natural, pela forma comoas crises foram
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contornadas e absorvidas, todos conhecemos a
história, o que se gerou foi um sistema financeiro
em que as instituições independentes 'espeda
lizada!; são, na verdade, a exceção, não a regra.
Na realídade, todo o aparato de regulamentação
do sistema fínanceíro é dirigido para aquela rníría
de de instituiçôes que fazem parte de um conglo
merado financeiro. A legislação atual não reco
nhece o conglomerado financeiro, o banco múl
tiplo que, na realídade, existe sob uma capa cons
titucicnal completamente diferente. Hávantagens
inequiívocas em se ter um sistema financeiro com
características múltiplas, quer dizer, com institui
ções independentes, estatais, privadas, conglo
merados, não-conglomerados, mas tem que dar
poder à própria legislação, que regula e fiscaliza
o sistema, de reconhecer o que existe, antes de
mais nada o material, as instituições que existem
de fato. Dificilmente isso se encaixa em matéria
constitucional, Para mim, agora, a primeria parte
- autonomia de autoridades monetárias, exer
poder flscallzatôrío - é, fundamentalmente, ma
téria c:onstitucional. Basicamente, era o que tinha
a dizer. (Palmas.)

o SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Cem a palavra o Dr. Flávio Teles de Meneses,
Presidente da Sociedade Rural Brasileira.

o SR. FÚ,VIO TELES DE MENESES - Exm°
Sr. Presidente da Subcomissão do Sistema Finan
ceiro, Senador Cid Sabóia de Carvalho, Exm° Sr.
Relator da Comissão, Constituinte Femando Gas
parian, Srs. membros da Subcomissão, minhas
Senhoras e meus Senhores, o sistema financeiro
brasíleíro se reveste de algumas características
específicas que merecem uma análise crítica, por
ocasíáo da fonmulação das regras básicas de uma
nova Constituição:

- alto nível de estatização de alguns segmen
tos (Bancos comerciais, Bancos de Desenvolvi
mento, instituições detentoras de poupança);

- alto grau de dependência do setor privado
de requlamentação (Conselho Monetário Nacio
nal e Banco Central do Brasil);

-reduzido número de instituições financeiras,
com concentração de recursos e operação em
empresas de médio e grande porte, de caráter
nacional;

-vincuiaç210 dos custos e remuneração do di
nheíro à correção monetária;

-alto grau de tributação sobre as operações
finam:eiras;

- altas taxas de juros reais.
O panorama exposto leva a conclusões mais'

ou mimos evidentes, ou pelo menos, de fácilcons
tatação;

1) utílízaçãode poupança nacional pelo setor
público da economia para cobertura de seus de
sequilíbrios orçamentários;

2) cartorialização do setor privado financeiro,
impedindo a !Iivre concorrência, reduzindo a efi
ciência do sistema, e vinculando a responsabi
lidade do Governo Federal pelos insucessos ou
insolvência de empresas do setor;

3) maximização de lucros do setor vJs·a-vis
os demais setores econômicos (indústria, comér
cio, agricultura, consumidores) e dos maiores
conglomerados vis·a-vis as instituições finan
ceíras de menor porte;

4) funcionamento imperfeito do mercado, da
do o reduzido grau de concorrência hoje verifi
cado, e eliminação de riscos para o investidor
financeiro, protegido pela correção monetária;

5) encarecimento do custo financeiro das ativi
dades produtivas que arcam, em última instância,
com a totalidade da tributação sobreas operações
financeiras;

6) transferência de recursos financeiros do in
terior do Pais para os grandes centros financeiros,
dada a inexistência de instituições regionais ou
cooperativas de crédito.

Como se verifica,uma extensa e profunda refor
ma precisa ser levada a efeito no setor financeiro,
no Brasil. Surgem, então, duas questões princi
pais:

- em que sentido deve ser orientada a reforma
do setor financeiro?

- é conveniente incluir na Constituição dispo
sitivo que regule tal matéria?

Quanto à primeira questão, tudo indica que
o caminho a seguir é o da progressiva liberali
zação e democratização do sistema financeiro na
cional. É a maior concorrência que leva os preços
a se ajustarem no sentido da queda. Também
o mercado financeiro, se reduzido o grau de estati
zação da poupança nacional e se abertas as possi
bilidades de intermediação a custos operacionais
mais baixos por bancos regionais ou cooperativas
de crédito, pode oferecer substanciais reduções
no custo do dinheiro. Por outro lado, a redução
da tributação sobre as operações financeiras deve
levar a uma correspondente queda nas taxas reais
de aplicação do sistema.

Parece-nos, pois, que a mudança a se processar
é no sentido de:

- menor ingerência do Estado na captação
e destinação de poupança do público;

- desregulamentação e liberalização do setor
financeiro privado (fim das cartas-patentes, autori
zação para bancos regionais, casas bancárias e
cooperativas de crédito);

- redução da tributação sobre as operações
financeiras;

- aperfeiçoamento de seguro de crédito.
Quanto à segunda questão, a ordem econô

mica deve prever regras claras e específicas no
sentido de assegurar o livre funcionamento dos
mercados, protegendo a economia popular e a
poupança nacional dos acordos de grupos e pro
movendo a concorrência entre os agentes econô
micos.

Finalmente, uma última palavra sobre os casos
especiais de setores carentes de recursos, porque
de baixa capitalização, como a agricultura, por
exemplo, ou os que por sua importância social,
como a construção de habitações populares, me
recem tratamento excepcional. Caberia nesses
casos, a nosso ver, a formulação de políticas espe
cíficas, através de lei complementar, prevista na
Constituição, amparadas por dotações orçamen
tárias próprias. Exemplificando, o crédito rural pa
ra investimentos em melhoria de eficiência produ
tiva, ou expansão de culturas de interesse econô
mico ou social para o País, receberia algum tipo
de beneficio de redução no custo financeiro, via
programa especial aprovado em lei pelo Congres
so Nacional, com recursos orçamentários conco
mitantemente previstos.

Sãoessas, Sr. Presidente, as considerações que
me ocorrem como válidas para o importante de-

bate que aqui se fere sobre esta questão funda
mental para os destinos de nossa economia.

Perdoem-me o pouco tempo, mas é mais im
portante o debate. Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDEI'ITE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Dr.Pedro Cascaes Filho,
Presidente da Confederação Nacional das Micro
e Pequenas Empresas.

O SR. PEDRO CASCAES FILHO - Primeira
mente, o nosso bom-dia aos senhores e senhoras
presentes e aos Srs. Constituintes. Apresentamos
os nossos agradecimentos a esta Subcomissão
por nos ouvir, oferecendo-nos este espaço. Agra
decemos ao Sr. Constituinte Cid Sabóia de Carva
lho, ao Constituinte Fernando Gasparian e a todos
os senhores. Represento, talvez,juntamente com
o trabalhador brasileiro e o pequeno agricultor,
a classe mais sacrificada e mais afetada deste
País: o pequeno e microempresário. Essa classe
tem problemas de todas as ordens e talvez o mais
sério seja a falta de acesso a crédito e formas
de capitalização da sua empresa, até pela sua
condição e pelo próprio tipo de seu estabeleci
mento. No Brasil, como todos sabem, a pequena
empresa ainda é vista com uma certa descon
fiança e o acesso a créditos se dá mais em anún
cios, em medidas tomadas pelo Governo, que
os meios de comunicação publicam mas que não
se tomam realidade. Normalmente não passam
de medidas simplesmente anunciadas. Sofremos
todos os tipos de pressões e dificuldades. Os re
cursos obtidos por essas empresas normalmente
são os mais caros do mercado, emboraelas sejam
algo em tomo de 99% das empresas deste Pais,
80% dos empregos gerados pela iniciativaprivada
nacional e 60% da renda gerada pela empresa
privada nacional. Evidentemente não estão aí s0
madas as multinacionais e as estatais. Há neces
sidade de o Govemo criar 'condições para que
esse segmento - tão importante socialmente e
para a própria estabilidade da Nação -, obtenha
mecanismos ou modos dessas empresas pode
rem se capitalizar e não sofrer tanto com a própria,
instabilidade, que normalmente ocorre no nosso
meio fmanceiro. Precisamos garantir o acesso de
las aos programas de recursos. Sugerimos que
esses programas, que normalmente não se tor
nam realidade, ou não chegam até à pequena
empresa, sejam feitos através de assoclações de
classe, como as comerciais e jndustriais, de pe
quenas e microempresas, associações rurais, etc.,
em que houvesse uma maneira de somara comu
nidade a esses programas, a fim de que de fato
eles se realizem. Tem sido muito discutida a ques
tão dos bancos regionais e a das grandes redes
bancárias. Um dos argumentos que têm sido utili
zados é no sentido de que os bancos regionais
dificilmente teriam condições de concorrer com
a estrutura dos grandes bancos. Entendemos que
há dois tipos de bancos: aqueles que prestam
serviços, principalmente através de cobrança de
títulos, cheques, passes, etc., com os quais os
bancos regionais não teria condições talvez de
concorrer. Os bancos regionais, mais ligados à
comunidade, mais conhecedores da comunidade
local e dependentes dela, principalmente ernpres
tadores e tomadores dos recursos locais, prova
velmente seriam os mais interessantes para as
pequenas, médias e microempresas. Com esses
bancos haveria condições de melhor negociação
e melhor participação para esse segmento. Te-
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mos um grande problema no Brasil hoje, o qual
gostaríamos que esta Subcomissão, de alguma
maneira, com pareceres e sugestões, diligencias
se paraque a próxima Constituição não permitisse
que ele ocorresse. É o desrespeito à lei por parte
dos bancos brasileiros. Cito um exemplo: o Esta
tuto da Microempresa determina que não se cobre
IOF dos empréstimos às microempresas. Temos
várias redes bancárias, principalmente as grandes,
que cobram invariavelmente o IOF de todas as
operações financeiras que realizam. Só não sabe
mos se esse imposto vai p,ara o Banco Central
ou permanece na agência. E o caso de preenchi
mento de notas promissórias, e estamos perce
bendo isso principalmente hoje, com a própria
situação de insolvência da pequena empresa, cria
da pela crescente correção da LBC. Os bancos
têm adotado uma atitude bastante dificil, vamos
dizer assim, de ser tolerada. Eles têm cobrado,
têm colocado em juízo as notas promissórias e
as preenchem no momento em que a colocam
em juízo, não com o valor que o tomador pegou
de empréstimo, mas acrescido da correção até
aquele momento, acrescido de multa, de custas
de advogado e tudo o mais. E essa nota promis
sória colocada em juízo tem o valor bem mais
alto do que aquela do empréstimo propriamente
dito. Cobrança de contratos que deveriam estar
teoricamente congelados, contratos feitos no ano
passado durante a vigência do Plano Cruzado,
em que previam a OTN, mas com juros muito
pequenos. Os bancos têm cobrado esses contra
tos quase que invarivelmente com correção plena,
esquecendo ou simplesmente não dando impor
tância ao fato deles terem sido feitos em março,
abril, maio, outubro ou novembro. Eles cobram
com se fosse a mesma coisa. Quando temo-nos
pronunciado e enfrentado os gerentes desses
bancos com nossos advogados, eles têm cedido
no momento do enfrentamento, mas aqueles que
não enfrentam acabam invariavelmente pagando
com bastante onerosidade. O grande problema
da reciprocidade. A coisa, de tão grave, passou
a ser motivo de chacota: costumamos dizer que
um pequeno empresário, para conseguir um re
curso, deve sentar-se humildemente em frente
ao gerente, com o seu chapéu na mão e solicitar
seu empréstimo já preparado para as duplicatas
que vai ter que deixar em garantia, os seus avais,
o seguro que será obrigado a fazer, o recurso
do empréstimo que terá que deixar retido em
conta e, quando muito, provavelmente vai ter de
levar o gerente para jantar, almoçar ou qualquer
coisa assim. Ele tem que ser amigo do gerente,
de preferência. Evidentemente, esse estado de
coisas não pode ser admitido. Esperamos que
essa Subcomissão crie algum tipo de mecanismo
para que esse tipo de abuso seja evitado. Ontem
tiv=aoportunidade de ver a exposição do Sr.
Bomh usen, ex-Presidente da Febraban. Cha
m e a atenção dois aspectos: um foi uma
pergunta feita por um dos Constituintes, citando
o exemplo de uma microempresa, quando se dis
cutia a questão dos juros, que pegou os recursos
em janeiro - janeiro, setembro, outubro e no
vembro - pagou a média de 25% ao mês. Nem
25. Hácertos caos que vão a 30% .Que ele respon
desse como se explicaria isso, porque se estava
discutindo o fato de os bancos terem uma mar
gem ou um juro cobrado de, no máximo, 6%
ao ano ou 12% ao ano. Ficou sem resposta essa
pergunta. Ele não respondeu. Colocou outros as-

pectos, mas isso não foi respondido. Depois me
chamou a atenção um outro assunto, também
levantado por um dos Constituintes, de que deve
ria haver um controle do Congresso sobre as decio
sões do Banco Central. Foi respondido pelo Sr.
Bornhausen que a economia é dinâmica e que
não haveria condições, em função desse dinamis
mo, de o Banco Central está subordinado talvez
a uma comissão do Congresso. Ele achava que
isso atrapalharia, seria negativo. A nossa econo-
sairá alguma novidade no jomal do meio-dia,

não sei se vai haver alguma novidade hoje à noite.
Mas essas novidades que temos diariamente, bai
xadas ora pelo Banco Central, ora pelo Ministério
da Fazenda, ora por outro ministério qualquer,
nos deixam numa situação muito difícil. Cito co
mo exemplo disso a própria puxada por parte
do Govemo - e entendemos como artificial 
das LBCs que, em dado momento, deveriam
acompanhar o índice da inflação, que estava 5%
superior ao próprio valor da inflação, como forma
de desaquecer a economia. Hoje estamos com
milhões de empresas inadimplentes, praticamen
te falidas. Temos ditoque no ano passado éramos
os bandidos deste País, fiscalizados pelos fiscais
do Samey. Hoje, somos os falidos deste Pais por
termos acreditado, por termos pego recursos a
2, 3%, por termos criado empregos, por termos
investido, por termos comprado máquinas e hoje
estamos pagando 25 ou 30%, não importa se
de juros ou se de LBC. Esse quadro de instabi
lidade evidentemente é negativo e pediríamos que
houvesse mecanismos que o impedissem de
ocorrer. Cito como exemplo de instabilidade e
até de falta de respeito a própria Resolução na
1.308, anunciada, entre outras resoluções, pelo
Ministro Funaro pouco antes de se demitir ou
de ser demitido do cargo. A Resolução na 1.308
previa a renegociação da dívida, permitindo que
fosse renegociada em 36 meses. Nos primeiros
seis meses pagaria-se 42% do principal, 7% ao
mês, e nos próximos 30 meses se pagaria 58%
do principal, acumulando a LBC integral mais
0,5% ao mês que seriam acumulados nos outros
30 meses. Nenhum banco até o momento fez
qualquer renegociação nesse sentido, alegando,
embora a resolução data do dia 24 de abril, que
até o momento não receberam nenhuma instruo
ção, Alegam que o Banco Central ou as matrizes
dos bancos não lhes deram qualquer instrução
a respeito. Para os senhores terem uma idéia da
gravidade, na semana passada, numa cidade pró
xima a minha, um pequeno empresário, que não
era nem o tomador, era o avalista, suicidou-se
com um tiro na cabeça. Salvamos um que estava
se enforcando, pois o banco tinha acabado de
tirar o caminhão dele, estava numa situação muito
dificil. Estamos com vários, na minha cidade es
pecificamente enfartados, colocando pontes de
safena, introduzindo marcapassos em função da
pressão quase coercitiva que os gerentes de ban
cos estão empregando, após o anúncio da 1.308,
principalmente em cima do avalista, ameaçan
do-o e criando uma situação muito dificil. Esse
tipo de situação não pode ser tolerado. Espera
mos que na próxima Constituição isso não se
repita, inclusive essa situação desproporcionali
dade, de diferença de poder. Na questão da rene
gociação deixa bem claro o poderia que os bano
cos exercem hoje a nível de Brasil. A questão
da correção monetáira também é outro aspecto
que a pequena e a microempresa repudiam. A

pequena empresa basicamente vive do trabalho
e não da especulação financeira, em hipótese al
guma. Ela é fruto da capacidade desse empre
sário de arregaçar as mangas e de trabalhar sete
dias por semana durante 12, 14 ou 16 horas por
dia. A correção monetária - inclusive estranha
mos o fato de ela ter retomado ao Brasil por
este ser o único país do mundo que a adota 
não sabemos realmente a quem interessa. Sabe
mos que não interessa ao pequeno, ao micro
e médio empresários, ao trabalhador, ao agricul
tor. Sabemos também, e isso ficou claro, que
após a volta da correção monetária novamente
as taxas dispararam de uma maneira muito veloz.
Portanto, o que eu queria deixar para esta Comis
são é que percebesse que a pequena, a microem
presa tem um fator de estabilidade social extrema
mente elevado. Ela é nacional, é brasileira, é a
condição de conseguirmos o próprio fortaleci
mento do mercado interno, uma melhor distri·
buição de renda, uma democratização de capital,
inclusive uma condição de fomento à própria cria
tividade, talvez, mais do que isso, é a condição
de perspectiva do ser humano, de opção do pró
prio trabalhador, a condição de o trabalhador, que
não estiver bem ou não estiver ganhando o sufi
ciente, optar por ser dono do seu próprio nariz
e montar um pequeno negócio. Então, a falta
de condição de capitalização desse segmento é
extremamente importante. Não saberia dizer
quais seriam os mecanismos possíveis, mas é
importante que esta Comissão dê especial aten
ção a esse segmento e para tudo aquilo que ela
vai sugerir a nível de Constituinte pelo alto signifi
cado social desse segmento. Muitoobrigado. (Pel
rnas.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria de registrar a presença do Presidente
da nossa Subcomissão, o Constituinte Francisco
Dornelles, o que nos dá um grande prazer. Passo
a palavra ao Dr. Ney de Castro Alves, Presidente
da Associação das Empresas Distribuidoras de
Valores.

O SR. NEY DE CASTRO ALVES- Sr. Presi
dente, Constituinte Cid de Carvalho, Sr. Relator,
Fernando Gasparian, Sr. Presidente, Francisco
Dornelles, Srs. Constituintes, quero, inicialmente,
dizer que é uma grande honra estar nessa Subco
missão que examina assuntos tão relevantes para
o nosso País. Por outro lado, quero registrar o
meu otimismo em verificar que esta Subcomissão
está tendo a disposição de ouvir todos os segmen
tos do mercado, todos os segmentos da socie
dade inclusive num esforço concentrado bastante
grande, pois pudemos perceber pelo horário do
término da reunião de ontem à noite e o começo
da de hoje às nove horas da manhã. Gostaria
apenas de fazer apenas algumas reflexões sobre
assuntos que podem ser tratados na Constituinte
e outros que como o nosso Relator disse, poderão
ser aproveitados, oportunamente, na legislação
ordinária. Sabemos que desenvolvimento não se
faz com milagre, mas com investimento. Sabe
mos que, na época atual, recursos do exterior
não podem mais ser objeto de nossa expectativa,
pelo alto grau de endividamento que temos no
País. Portanto, temos de contar com a poupança
interna e cumpre, portanto, a mobilização da pou
pança interna, que já teve um índice de partici·
pação no PlB de 24%. há anos, e no ano passado
caiu para 17%. A maneira de mobilizar essa pou-
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pança seria através do mercado de capitais, atra
vés das instituiçôes às quais pertencem, as distri
buidoras de valores, que, juntamente com as cor
bancos de investimentos, se constituem no siste
ma de distríbuíçâo do País, que ajudou, nesses
anos todos, a capitalizar a empresa privada nacio
nal, as empresas abertas. E qual é a relevância
dessas empresas para o nosso País? Para termos
presente a importância que elas representam,
gostarizl de citar alguns números. Em 1985, elas
eram responsávels (num levantamento feito pela
Ibemec, a pedido da CocIimec) por mais de um
milhão de empregos diretos e por mais de dois
milhões de empregos indiretos. Como sabemos
que numa familia cinco pessoas dependem de
um emprego, podemos imaginar que em tomo
de quinze milhões de pessoas estavam sendo be
neficiadlas pelos empregos gerados pelas empre
sas abertas, que eram naquela época responsá
veis por 55% dos impostos recolhidos no País,
por 26~\\ de toda a exportação do País e por 46%
de todos os ínvestímentos feitos em equipamen
tos, máquinas e instalações. Esses números mos
tram que realmente o caminho da capitalização
da empresa é de alta importância para que atinja
mos o desenvolvímento. Conseguimos, de ma
neira não inflackmária e viável,o desenvolvimento
nacional com recolhimento de impostos, com in
vestímentos em tecnologia. Por outro lado, além
da funçêo extremamente importante do sistema
de íntermedlaçào de promover e mobilizar esses
recursos voluntários da população para uma fina
lidade tão importante como a capitalização das
empresas, é importante também que se verifique
a contribuição que o setor em si está dando ao
País. As comparações são sempre muito perigo
sas e é preciso que as façamos com muita cautela,
mas não podemos deixar de fazer estudos compa
rados E:verificar o que está acontecendo na eco

.nomia dos Estados Unidos. Pudemos constatar
que no passado a economia passou de agrícola
para industrial rapidamente e, de algumas déca
das para cá, está passando de industrial para de
informática, economia de serviços. Em 1967,
43% do produto bruto americano eram serviços
e, na (dtima década, a indústria convencional e
tradicional de ferramentas, de automóveis, contri
buiu apenas com 6% dos novos empregos gera
dos naquele período e, no entanto, os serviços,
principalmente os serviços financeiros -aíenten
didos no seu conjunto, não só o sistema bancário,
o sistema de intermediação, seguradoras, cartão
de crédito, empresas de consultorias, auditorias
todos os serviços correlatos ao sistema financeiro
- representaram 80% dos novos empregos cria
dos. Eintâo é irnportante que se verifique que o
setor financeíro, o setor de distribuição têm rele
vância - não sõpela mobilização das poupanças,
como ocorre nas economias modemas - nas
economias de outros países. O Brasil tem situação
privilel;padana área de industrialização e até em
alguns setores com tecnologia altamente avan
çada, mas tem também bolsões de extrema p0

breza. O fato é que este setor de serviços, aqui
também, come) em outros países, está transfor
mande) grande' parte de nossa economia num
grande: sistema geral de informações, de proces
samento de dados, e nesse setor se encaixa o
setor financeiro. Então, não podemos ignorar a
importância desse setor na capitalização, por um
lado, e, por outro lado - não temos estatfsticas
específlcas - já deve estar oferecendo alguns

milhões de empregos. Esse setor está recolhendo
, de maneira significativa os impostos, aliás, instru

mentos financeiros que, hoje em dia, são muito
elevados e, como o meu antecessor nesta tribuna
acabou de mencionar, estão elevando as taxas
de juros. Pois bem, nosso sistema é o grande
arrecadador de impostos hoje em dia, transfe
rindo, nas operações que realizam esses impostos
ao Govemo. Por outro lado, o setor é grande inves
tidor em tecnologia. O setor financeiro é hoje um
grande investidor, por exemplo, em informática.
Os grandes grupos financeiros hoje são investi
dores e criadores de indústrias de informática.
São também grandes consumidores dessa indús
tria de Informática, não só o sistema bancário,
mas as corretoras de valores, as distribuidoras
de valores e, mais, escritórios de assessoria e con
sultoria têm o seu computador, o que mostra
que esse é um setor dinâmico, em uma área mo
dema da nossa economia. Além disso, ele é usuá
rio também da tecnologia de comunicação e usa
muito a telefonia; é um grande investidor de usuá
rio desse setor. Por isso é que entendemos que,
na Constituição, não cabe o tratamento de assun
tos mais detalhados, como disse o nosso Relator.
Mas como os Srs. Constituintes vão tratar também
da legislação ordinária, queremos deixar esta
mensagem: é importante valorizar o mercado de
capitais como o grande mobilizador da poupança
nacional. O setor não quer e não deve ter nenhum
tipo de privilégio, mas existem medidas que clara
mente ajudam a modernizá-lo. Mesmo agora, pa
ra citar algumas, foi criado o PAIT- Programa
de Aposentadoria do Trabalhador. Este é um pro
grama extremamente interessante, porque é vo
luntário, não custa nada ao Governo e vai permitir
que as empresas, juntamente com seusernpre
gados, invistam recursos para que se forme um
fundo que será aplicado em benefício da aposen
tadoria dos trabalhadores. Sabemos que esse é
um problema dramático em nosso País, porque
a aposentadoria pelo INPS está realmente muito
aquém do que o trabalhador recebe nos últimos
anos da sua vida. Pois bem, o programa foi criado
de uma meneira muito adequada, mas na hora
da tributação, infelizmente, foi tributado de ma
neira inadequada e, portanto, não pode prosse
guir. Então vejam que o Legislativo pode tomar
iniciativas que ajudem a modernização, o desen
volvimento, em benefício da nossa comunidade
e do mercado de capitais.
Po~ fim, eu gostaria de reiterar a crença de

que a capitalização das empresas constitui o ca
minho para a democratização da riqueza, para
o acesso da comunidade aos frutos do desenvol
vimento econômico, representando a contribui
ção do setor privado para a geração de empregos,
a satisfação dos impostos e o avanço tecnológico
em direção ao escopo maior de atuar decisiva
mente para o avanço econômico e social do País.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Passo a palavra ao DI'.Femando Rosa Carra
rnashí, da Associação Nacional de Corretores de
Valores.

O SR. FERNANDO ROSA CARRAMASHI- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, Senho
ras e Senhores, vou procurar ser breve.

O Brasil faz parte de um conjunto de países
com predominância territorial no globo terrestre.
Está entre os dez países que ocupam 58% da

área terrestre. Num conjunto de 220 países, o
Brasil ocupa a quinta posição, com áreas quase
totaImente aproveitáveis. No caso da agricultura,
é o primeiro em área disponível . Entre as dez
principais cidades do mundo em população, es
tão duas: São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1982,
o Brasil ocupava em população a sexta posição.
O Brasil produziu, em 1982, um PIB da ordem
de 11,5 trilhões de dólares, 70% dos quais con
centrados em 10 países. A colocação brasileira
fof o nono lugar. O Brasil é hoje um dos países
mais jovens do globo; metade de sua população
tem menos de 19 anos. Isso significa que nos
próximos vinte anos teremos uma média de um
milhão e meio de casamentos, ou seja, demanda
potencial para um milhão e meio de novas casas
multiplicados pelos mais variados bens de consu
mo. Estamos diante de um dos maiores merca
dos internos do mundo, ainda mais se projetar
mos as taxas de crescimento populacional e de
crescimento econômico dos principais países
dentro de cinqüenta anos. Bastando que se man
tenha as taxas dos últimos vinte anos, o Brasil
terá renda per capita superior à dos Estados
Unidos e será, em Produto Interno Bruto, o primei
ro colocado ?O ranking da economia mundial.

Senhores, por mais improvável que isso possa
parecer, o Brasil é hoje uma grande potência em
potencial. Evidentemente as taxas de crescimento
dos últimos vinte anos serão alteradas, mas está
claro que não é um sonho imaginar que o Brasil
possa converter-se num dos países líderes da eco
nomia mundial.

81'S. Constituintes, se isso puder ser conside
rado como verdadeiro por todos nós brasileiros,
uma das preocupações estratégicas de segurança
nacional é perguntarmos hoje de que forma esse
objetivo pode ser alcançado e principalmente de
que forma o investimento necessário poderá ser
financiado. Certamente não o será por emprés
timos bancários, portanto, vale a pena verificar
como os Estados Unidos"país líder da economia
mundial hoje, fínancla seu crescimento. Alguns
dados me parecem essenciais. Em 1985 os Esta
dos Unidos tinham 47 milhões de acionistas, dos
quais 24 milhões possuíam ações num valor de
mercado abaixo de 300 mil cruzados, ou seja,
a base da estrutura de financiamento das gigan
tescas empresas americanas é alimentada tam
bém pelo pequeno investidor.

Naquele ano, as cinqüenta maiores empresas
dos Estados Unidos tinham um valor de mercado,
isto é, produto das ações multiplicado pela cota
ção da bolsa naquele ano, da ordem de 700 bi
lhões de dólares, isto é, sete vezes a nossa dívida
extema. Só a IBM, a primeira no ranklng, dispu
nha de um valor de mercado da ordem de 95
bilhões de dólares. Analisando esses dados, eu
me pergunto, e todos deve-mo-nos perguntar
nessa hora em que o Brasil redefine o seu destino:
como será que enfrentaremos a concorrência de
uma IBM, fundamentalmente embasada na pou
pança popular carreada via mercado de ações?
Será suficiente manter a reserva de mercado? Cer
tamente é crucial que as empresas brasileiras
também possam ser alimentadas adequadamen
te pelo capital 'de risco, eliminando-se a depen
dência de investimentos subsidiados pelo pater
nalismo estatal. É: inquestionável, em nossa opi
nião, que sem um mercado acionário forte, o so
nho de um Brasil potência continuará sendo ape-
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nas um sonho ou até uma frustração. Agora eu
pergunto: quando o mercado acionário foi priori
tário neste País? Nem na Velha nem na Nova
República, por enquanto. AD contrário, até agora
o Govemo sempre atuou na contra-mão. Quando
as bolsas começam a subir, obstinadamente, co
meça ele próprio a inibir o mercado, aplicar taxa
ções, penalizá-lo. O mais claro ocorreu no ano
passado. Em 1986, o volume de ações novas
e o aumento de capital chegou a ordem de 1
bUhão de dólares, totalmente absorvido pelo mer
cado.

Em abríl do ano passado, chegamos a ter 15
mil negócios por dia, hoje não chegam a 6 rníl,
Eos lançamentos de ações e o aumento de capital
no primeiro trimestre deste ano são irrelevantes.

O nosso setor, o de corretoras de valores, junta
mente com distribuidoras e bancos de investi
mentos - como o Dr. Ney citou - é o principal
canalizador das poupanças para o mercado acio
nário. Mudanças bruscas do ambiente econômico
provocam a natural migração das poupanças para
as áreas não produtivas da economia. Com as
poupanças migram também nossos profissionais,
mão-de-obra altamente especializada. Não esta
mos aqui para reivindicar prMIégios nem recursos
subsidiados; queremos liberdade para as forças
vivasde mercado, pressuposto fundamental para
a consolidação do mercado acionário brasíleíro,
e, conseqüentemente, pressuposto fundamental
para o crescimento da Nação brasUeira.

Além da viabUização do sistema acionário, as
bolsas de valores oferecem à sociedade um pre
cioso recurso de julgamento público e democrá
tico do desempenho de cada um e de todos os
investimentos do País. É através das bolsas de
valores que o desempenho de centenas de em
presas passa, diariamente, pelo crivo da popu
lação.

O mercado primário somente estará aberto pa
ra as empresas que provarem que são capazes
de administrar corretamente o dinheiro do povo.
Um investidor será remunerado com dividendos
e não com juros. É nas assembléias de acionistas
que esse investidor decidirá quais os investimen
tos que devem ser realizados e quais os investi
mentos que devem ser abandonados.

Senhores, estamos diante de uma proposta de
agUização dosinvestimentos com os quais salda
remos nossadMeIa sociale que, ao mesmo tem
po, possibilitará à sociedade brasUeira decidir o
rumo que deseja dar à sua poupança. Agora a
palavra está com V. Ex" (Palmas.)

OSR.PRESIDI;NTE (Qd Sabóia de Carvalho)
, - Presentes três ocupantes do cargo de Vice-Pre
sidente da ABBC, eles farão uma exposição con
junta, mostrando os ângulos de visãodos proble
mas do sistema financeiro, através dessa entidade
que congrega esses pequenos bancos de crédito.

Passo a palavra, inicialmente, ao Dr.José Carlos
Jacinto Campos, Vice-Presidente da Associação
BraslIeira dosBancos Comerciais.

O SR.JOSÉ CARLOS JACINTO CAMPOS 
oExJn9 Sr. Presidente Cid Sabóia de Carvalho,
Exm9" Sr. Constituintes, senhoras e senhores pre
sentes, nesta hora decisiva para o futuro do País,
na qualV.Ex's pesquisam, analisam, comparam,
selecionam e finalmente compõem o fundamento
jurídico do Pafs, em que todos os brasileiros são
convocados a dizer sobre o porquê de suas vidas,

somos gratos por esta oportunidade ímpar, à qual
de forma alguma poderíamos deixar de compa
recer. Portanto, aqui estamos, a ABBC,para con
tribuir em prol do estabelecimento de um baliza
mento juridico adequado e direcionado para o
objetivo de poder, o povo brasíleíro, de todos os
segmentos da sociedade, exercer os seus direitos
com soberania e praticar seus deveres com orgu
lho e desprendimento.

A ABBC,Associação Brasileirade Bancos Co
merciais, nasceu em fins de 1982. Em Maceió,
Capital das Alagoas, um grupo de instituições fi
nanceiras de pequeno e médio porte reuniu-se
para deliberar sobre quais caminhos deveriam ser
palmilhados, a fim de que pudesse orientar o siste
ma financeiro nacional para uma situação menos
concentrada e mais concorrencial.

A Carta de Maceió é a carta de princípios que
manifesta confiança inabalável no desenvolvi
mento de uma sociedade livre e pluralista.

As instituições financeiras de menor porte con
sideram que é fundamental para a manutenção
de um sistema financeiro privado que nele coexis
tam empresas de grande, médio e pequeno porte;
que a existência dessas instituições não tenha por
base quaisquer subsídíos ou medidas de caráter
paternalista. É fundamental que as instituições
de pequeno e médio porte estejam aptas a prestar
à sociedade como um todo, serviços caracteri
zados por um padrão de eficiência compatível
com a melhor técnica bancária disponível.

Os bancos, pequenos e médios, são, como to
das as empresas de menor porte em qualquer
ramo de atividade, peças fundamentais do siste
ma, no sentido de que permitem a formação de
novos agentes financeiros, qualificando a compe
tição e a ampliação de quadros de primeira linha,
favorecendo a gestação e implantação de novos
líderes e idéias. A existência, ampliação e fortaleci
mento dos pequenos e médios bancos são indis
pensáveis para evitar a formação e atuação de
monopólios e oligopólios, agentes corruptores do
exercício da livre inidativa e do melhor desem
penho econômico da sociedade. A filosofia a ser
seguida para o desenvolvimento dos bancos me
nores é a mesma que empresas de pequeno e
médio porte de outros setores econômicos, como
indústria, comêrcío e agropecuária, têm defen
dido. É a mesma que tem sido reclamada por
outros segmentos da sociedade brasUeira: uma
filosofia de amplo apoio às empresas de menor
porte, uma fílosofía plena de justiça e sabedoria
fundamentada num dos pilares básicos da demo
cracia, ou seja, o tratamento desigual dos desi
guais.

Esta é a ABBC,Associação BrasUeirade Bancos
Comerdais, que, repetimos e enfatizamos, sen
te-se orgulhosa e extremamente honrada pelo
convite, pela oportunidade de poder oferecer a
sua pequena, mas também legítima colaboração,
oferecendo, pois, a sua contribuição à questão
primeira que surge à frente de todos e diz respeito
aos caminhos alternativos que o Constituinte tem
quando investiga como é tratado o sistema finan
ceiro numa constituição: De forma específica e
normativa ou de modo genérico e substantivo?

Como o Brasil deve agir? Entendemos que o
sistema financeiro deva ser encarado, analisado
e/ou regido sob os ditames da lei econômica ge
rai; não só a inserida na Constituição no capítulo
sobre o ordenamento econômico, e abrangendo
todo e qualquer setor de atividade, como também

a lei econômica maior da própria ciência, que
confere ampla soberania ao mercado.

Emresumo, a nossa posição é de defesa cons
ciente da prevalência da lei do mercado, expres
são natural do homem e da livre iniciativa, condi
ção indispensável para garantirproteção dos direi
tos essenciais de cada indivíduo, condição pri
meira para o estabelecimento de um Estado ver
dadeiramente democrático, condição necessária
para uma organização econômica frutuosa e de
senvolvida.

Observamos, portanto, que a Constituição deve
estabelecer apenas as leis fundamentais, refletin
do a filosofiaeconômica do País, a partir das quais
sejam elaboradas as leis ordinárias, normas, regu
lamentos e dispositivos que tenham por objetivo
permitir à atividade a maior transparência e a
maior concorrência possível. Não há necessidade
de enxertar a Constituição com leis normativas,
epis6clicas e, muitas vezes, de curta duração. O
dinamismo da sociedade não pode ser travado,
porque leis ordinárias foram introduzidas na
Constituição. A responsabilidade dos Constituin
tes é enorme, porquanto, se por um lado a falta
de leis cria vantagens antiéticas, o seu excesso
redunda, inexoravelmente, em confusão, atraso
e também abertura de possibUidades para as mes
mas vantagens antiéticas. AConstituição deve ser
concisa, objetiva e geral. Assim, enfatizamos, a
filosofia a revestir o capítulo sobre economia deve
ser o que contempla a lei do mercado e a livre
inidativa como pílares inabaláveis e insubstituíveis
do edifício social produtivo, rico e harmônico, que
pretendemos construir. Um processo irracional
de excessiva intervenção do Estado através de
indiscriminadas regulamentações, além de obstar
os mecanismos naturais da produção, gera um
clima de insegurança, incerteza e insatisfação, que
tumultua as relações normais do processo produ
tivo e seu concomitante financiamento e capitali-
ordem do dia, protanto, tem que ser a da livre

iniciativa, onde o Estado deve limitar a níveis su
portáveis a sua interferência na economia, de for
ma que o Poder Público exista para assegurar
a eficiência do sistema, sem prejudicar a iniciativa
privada. O Estado não deve ser mais poderoso
do que a sociedade - o inverso é verdadeiro
- pois o Estado está para servi-Ia, dedicando
esforços em sua função econômica especifica
mente consagrada e se concentrando com recur
sos extremamente controlados nos setores que
lhes são pertinentes, desenvolvendo uma política
social satisfatória, que se toma carente à medida
em que o Estado, deixando de efetuar sua função
básica, envolve-se de forma abusiva e indiscri
minada no mercado, fazendo com que a livre
iniciativase tome cada vez menos livre.Apresença
do Estado no livre mercado deve-se limitar a es
forços de complementação nos setores estraté
gicos e de infra-estrutura por suas caracteristicas
de capital intensivo e de longa maturação ou
quando inviável à iniciativa privada. E, em vez
de uma maior participação na economia, o Esta
do pode e deve ser contido, a fim de manter-se
o equílíbrío harmônico entre ele e a iniciativa pri
vada.

Exm· Srs. Constituintes, estamos tratando do
ordenamento juridico do País. A. tarefa é enorme,
a responsabilidade também, tanto de quem elIIbo
ra, como de quem, corno nós, participa. Nesta
hora, o importante é pensar como Naçao, como
sociedade. A nossa contribuiçao orienta-se nesse
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sentido. Nossa concepção é de que o sistema
de líure iniciativa é o mais adequado para uma
sociedade realmente livre, e é nesse ambiente
que nasce, cresce e se desenvolve o melhor do
homem e se compõe a História épica de uma
nação. Muitoobrigado por esta oportunidade. Te
mos a mais absoluta convicção de que o direito
da gente brasileira, fruto de um labor intenso
de V.Ex-,genninará no solo pátrio, fazendo brotar
e tornar corpo todas as potencialidades deste Bra
sil, que, deixando de ser o Pais do futuro, passará
a ser o País do presente. V. Ex" têm a nossa
confiança. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- C()In a palavra o DI'. Jackson Pereira, Vice-Pre
siclente da Associação Brasileira de Bancos Co
merciais.

o SR. JAC/1:S0NPEREIRA - Nós vamos fazer
a síntese de um trabalho que estamos encami
nhando à Mesa e que, no período da tarde.fere
mos chegar ao gabinete de cada um dos integran
tes desta Subcomissão. Neste trabalho, fizemos
uma Irápidaanálise do sistema financeiro, de mo
do partícular, para mostrar a participação do pe
queno e médio banco dentro do sistema finan
ceiro. Relembramos que no sistema financeiro
atuam mil, novecentos e vinte e uma instituições,
assim distribuídas: bancos comerciais, cento e
sete; bancos federais de fomento, três; bancos
de desenvoldmento, treze; sociedades coopera
tivas, quinhentos e oitenta e seis, Caixas Econô
mícas Federais e Estaduais, cinco; bancos de in
vestimento, trinta e oito; sociedades de crédito,
financíamento e investimento, cento e doze; socie
dades corretoras, duzentos e setenta e quatro;
sociedades distribuidoras, quatrocentos e onze;
sociedades de investimento. nove; sociedades de
arrendamentos mercantis, cinqüenta e seis; socie
dades de crédito imobiliário, setenta e nove; e,
por fim, os fundos de investimento, duzentos e
vinte e oito. Ao todo, mil, novecentos e vinte e
uma ínstítuíções. A participação do setor fínan
ceiro no PlBestá em tomo de 10%.É um número
relevante, embora seja inferior à participação da
agropecuária e da indústria, por exemplo. A distri
buição regional das agências do sistema fínan
ceiro é a seguinte: no Norte, 3%; no Nordeste,
19%;no Sudeste, 49%; no Sul, 19%;no Centro
Oeste, 10%. O segmento dos bancos privados
pequenos e médios participa com 49% do núme
ro total de bancos, sendo que com esses 49%
do número total de bancos ele possui apenas
6,8% do número total de agências. O segmento
privado pequeno e médio, portanto, tem 6,8%

, de a{Iências, o privado grande tem 50,9% de
agêndas e o público 42,3% de agências. Em de
zembro, a participação dos bancos pequenos e
médlos em operações de crédito era de 7,1%,
enquanto qUE' o privado, no global, participava
com 48,7%. Nos depósitos totais, o privado pe
quero e médlio participa apenas com 8,6%, e
dos depósitos à vista participa apenas com 5,3%,
e dos depósitos a prazo com 12,9%.Com relação
ao depósito compulsórío e às aplicações compul
sórias no crédito rural, há diferenciação entre o
pequeno, que é aquele que tem um total de em
préstimos até um milhão e setecentas mil OTN;
o banco médio acima de um milhão e setecentas
mil OTN até vinte milhões de OTN e o banco
grande acima de vinte milhões de OTN. Enten
demos que urna classffícação mais justa para os

bancos seria a do micro, do pequeno, do médio,
do grande e do macro. Assim teríamos uma me
lhor ordem na classificação dos bancos. Os depó
sitos compulsórios, os pequenos têm na área in
centivada 8 a 11%, os médios de 10 a 14% e
os grandes de 12 a 18%; ou seja, a área incen
tivada é o Norte, o Nordeste e Goiás. Na área
não-incentivada, que são os demais Estados, os
pequenos chegam a 30%, os médios a 38% e
os grandes a 46%. NClocrédito rural, os pequenos
participam com 10% do total dos seus depósitos
à vista, os médios com 20% e os grandes com
30%.Arentabilidade do patrimônio líquido méclio,
em 1986,do comércio e dos serviços foide 14,2%
e dos bancos comerciais de 10,3%.Afinnar que
os recursos para os recolhimentos compulsórios
para a pequena e média empresa e para o crédito
rural nada custam para os bencos, porque são
fundamentalmente depósitos à vista, é desconhe
cer boa parte do custo da agência, do custo do
controle, do custo da equipe de crédito rural, do
custo da análise do cliente. São custos realmente
elevados, principalmente para nós, pequenos e
médios bancos, Com relação à taxa de juros, nós,
pequenos e médios bancos, da mesma forma
que outros setores da sociedade, nos deparamos
com tamanho problema, porque a elevada taxa
de juros ocasiona-nos a Iiquidez. Os pequenos
e médios bancos, principalmente neste semestre,
enfrentam sérios problemas com relação à liqui
dez de seus ativos, decorrentes da elevada taxa
de juros, que, a bem da verdade, não é de nossa
responsabílídade, Hoje - apenas para detalhar
esta observação - o Governo está captando no
ovemight a taxa de 37%. Esta é a taxa com
que o mercado abriu hoje e não é a fixada por
nós, pelo contrário, essa taxa também nos assus
ta. Deum custo de captação de 700%,por exem
s a taxa de captação média dos bancos - o
cliente recebe, considerando uma taxa de 20%
mais a LBC,que tem sido a taxa média da última
semana - a LBC, que é 17,2%,e o diferencial,
que sãoos juros. Dessesjuros que o cliente recebe
- a LBC nada mais é do que a correção do
seu capital- o Governo fica com 35%, no caso
de aplicação nominativa, ou 45%, no caso de
aplicação ao portador. Com relação aos pequenos
e médios bancos, gostaríamos de detalhar rapida
mente o seguinte: temos um atendimento alta
mente personalizado, sob elevado grau de intimi
dade com a nossa clientela, e um relacionamento
proflssíonal que se caracteriza e qualifica tecnica
mente como se fosse uma verdadeira consultoria.
Isto é o que define a filosofiados bancos médios
e pequenos. Nesses bancos, a distância entre a
administração superior e o equacionamento de
uma operação financeira é, sem dúvida, menor
do que nas demais instituições. Para o exercício
de suas atividades, ao abrigo de sua filosofia, afi
gura-se como fundamental a esses bancos a liber
dade de ação, que somente a ausência de restri
ções normativas pode estabelecer. Dentro desse
aspecto, defendemos a existência do banco múlti
plo, que nos permitiria atender a nossa clientela
na mais variada gama de serviços, uma vez que
não trabalhamos com Jeuing nem crédito de
financiamento, nem como banco de investimen
to; enfim, não temos acesso a essas linhas opera
cionais, tendo em vistao ônus por demais elevado
que representaria para nós adquirir uma carta-pa
tente de uma dessas instituições, uma vez que
um ponto hoje. a nívelde mercado, está em torno

de 1 milhão de cruzados. Se um banco pequeno
ou médio quiser abrir uma agência em Manaus,
por exemplo, terá que, apenas na carta-patente,
investir6 milhões de cruzados, porque uma carta
patente de uma agência é representada por seis
pontos, de acordo com o critério do Banco Cen
tral.

Achamos de fundamental importância a inde
pendência do Banco Central, desde que a Consti
tuinte dê mecanismo de agilidade ao Congresso,
a que o Banco Central ficaria subordinado, para
que, como o mercado financeiro é muito dinâ
mico, possa o Congresso, por ocasião de even
tuais medidas a serem tomadas, ter agilidade para
tomar essas decisões. Entendemos que o Presi
dente do Banco Central não deve ter um mandato
coincidente com o do Presidente da República.
É importante que o Banco Central tenha autono
mia como autoridade monetária.

Para finalizar, gostaríamos de chamar a atenção
com relação aos bancos regionais. Nós, pequenos
e médios, somos contra esses bancos, porque
a maioria dos nossos bancos já conviveu com
esse problema, de modo particular os bancos de
Nordeste, que foram obrigados a se desregio
nalizar para poder continuar crescendo. Umban
co regional no Ceará, por exemplo, teria como
área de atuação, na atuallegislação, o RioGrande
do Norte e o Piauí, o que praticamente inviabi
Iizaria o seu desenvolvimento. Entendemos que
é de fundamental importância que os bancos te
nham liberdade para colocar as suas agências
em praças que permitam a eles uma rentabilidade
compativel com seu funcionamento. Devido aos
problemas ocorridos com os bancos regionais,
gostaria que V. Ex'" parassem um pouco para
observar o que aconteceu com os bancos regi0
nais do Norte, no Pará e Amazonas, como exem
pio: foram engolidos pelos grandes bancos. No
Nordeste, poucos sobreviveram e a maioria foi
trensacíonada, e os que sobreviveram, o conse
guiram principalmente a partir do momento em
que o Banco Central permitiu a sua desregiona
lização, permitiu que eles chegassem aos centros
maiores do Pais. A razão por que chamamos a
atenção dos Srs. Constituintes, com relação aos
aspectos do banco regional, é quanto à desigual
dade que ocorre nasregiões. Esta era uma síntese
do trabalho que fizemos, e que à tarde estará
no gabinete de cada Constituinte desta Subco
missão, e a nossa contríbuíçâo a este trabalho
à nova ordem do Pais. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o DI'. Salvador Vairo, também
Vice-Presidente da Associação Brasileira de Ban
cos Comerciais.

O SR. SALVADOR VAlRO - (Fora do micro
fone - Inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O convidado explica que as idéias da entidade
jã estão devidamente expostas pelo DI'. Jacksor
Pereira e pelo DI'. José Carlos Jacinto Campos,
da mesma entidade. Fica, assim, dispensado o
depoimento desse ilustre convidado.

Passo a palavra aos Constituintes que se inscre
veram para os debates, chamando, inicialmente,
o Constituinte Adroaldo Streck.

O SR. CONSTITQINTE ADROALDO STRECK
- Sr. Presidente, Sr. Relator, ilustres convidados
que depõem nesta Subcomissão, farei apenas
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duas perguntas: A primeira delas é endereçada
ao Dr. Flávio Teles de Menezes, do qual acompa
nho, há muito tempo, o trabalho executado no
setor da produção primária.

O Dr. Carmlo Calazans depondo nesta Subco
missão, informou que no ano passado o Banco
do Brasil investiu 96 bilhões de cruzados. Parado
xalmente, num ano em que o banco faz investi
mentos maciços na agricultura, praticamente in
víabílíza-se o setor primário, porque ele esperava
uma irrigação de depósitos para socorrer o produ
tor na hora do custeio - e V.S' sabe muito bem
o que significa isso para o produtor rural - e
que acabou não acontecendo. Com isso, a agri
cultura socorreu-se na rede privada de bancos,
e no fim ínviabilízou a maior safra de todos os
tempos do País - mais de 60 bilhões de tonela
das de grãos. Faltar dinheiro na hora de custear
o produtor é o mesmo que não ter água para
uma lavoura de arroz na hora em que este precisa
de água. Precisamos deixar bem claro no novo
Texto Constitucional, que o que é da agricultura
é da agricultura; não pode ser como uma loteria,
alguma coisa feita assim ao acaso da mesma
forma, o que é da saúde é da saúde. Então, nesta
divisão de atribuições pergunto a V. S': como colo
car no Texto Constitucional medidas que assegu
rem tranqüilidade ao setor da produção primária?

Rapidamente, ainda dentro dos meus três mi
nutos, dirijo-me agora ao Dr. pedro Cascaes Filho,
a propósito de microempresa. Há certo tempo,
conversei com um microempresário e ele me dis
se que estava muito bem no ramo e chamou-me
a atenção o fato de ele ter um padrão de vida
muito alto como microempresário. Ele me disse
que tinha 20 microempresas. CIma no nome da
mulher, outro no nome dele, outra no nome do
sobrinho, outra no nome de não sei quem mais.
A rigor esse cavalheiro não era um microempre
sário, mas era, no mínimo, um médio empresário.
Então, o que sentimos é que o empresário está
sempre com um pé atrás, porque o Govemo diz
que a inflação é zero, todo mundo toma dinheiro
para aplicar em determinada atividade produtiva,
para ampliar seus negócios e termina falindo, por
que daqui a pouco os juros vão para 23, 24 ou
25%,como aconteceu agora. Apergunta que faço
a V. S' é como compatibilizar a convivência entre
Govemo e empresários? Parece-me que está fal
tando um pouco de confiança entre eles, e geral
mente, quem gera essas desconfianças é o pró
prio Governo, sempre com deficiência de caixa.

Muito obrigado,

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, inicialmente, para responder
à indagação do Constituinte Adroaldo Streck, o
Dr. Flávio Teles de Menezes.

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES - Muito
obrigado ao nobre Constituinte Adroaldo Streck
pela pergunta sobre o crédito rural. Gostaria de
iniciar respondendo-Ihe que o Banco do Brasil
não emprestou somente 96 bilhões de cruzados.
Oficialmente, de acordo com números da Secre
taria Executiva do Conselho de Crédito Rural do
Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil empres
tou, na realidade, 109 bilhões de cruzados e a
diferença se prende a 22 bilhões de cruzados para
comercialização, que não deveriam estar, prova
velmente, incluídos na cifra dada pelo Presidente
do Banco do Brasil, que deve ter-se referido ao
custeio e ao investimento. Então, no total, foram

109 bilhões, e o sistema, como um todo, empres
tou 172 bilhões de cruzados. Quer dizer, 63 bi
lhões foram emprestados pelos bancos privados.

O endividamento agrícola passou, nobre Cons
tituinte, de 4.9 bilhões de dólares, em 31 de de
zembro de 1985, para 10,6 bilhões de dólares,
em 31 de dezembro de 1986. Portanto, ele mais
do que dobrou. O agricultor, acreditando no Plano
Cruzado, triplicou seu endividamento em créditos
para investimentos, que passaram de 1,1 bilhão
de dólares, em 1985, para 3,3 bilhões de dólares,
em 1986. E é justamente essa tendência ou tenta
tiva de ampliar a produção, através do aumento
de financiamento, que se transformou numa terrí
vel armadilha para o agricultor. Por quê? Com
o malogro do Plano Cruzado, no final do ano,
o agricultor se encontrava profundamente endivi
dado. A média de endividamento da agricultura
brasileira hoje é de cerca de 45% do produto
agrícola bruto, mas em alguns municípios, como
por exemplo CIruguaiana, no seu Estado, esse
endividamento já passa de 140% da produção
anual. Ora, o agricultor ficou endividado a médio
e longo prazo e com as modificações das taxas
de juro - que passaram de 10%, quando foi
contratado o crédito, para 700, 800%, no decorrer
do primeiro trimestre deste ano, e como os preços
agrícolas subiram somente 38,5%, em média pa
ra os grãos no mesmo período - é fácil com
preender que o ativo e o passivo perderam total
correlação. Estaé a principal razão pela qual, em
bora tenhamos produzido um recorde em termos
de grãos no Brasil, em 1987 vamos ter também
um recorde insolvências e de problemas de que
bra na agricultura neste ano.

Respondendo, objetivamente, a pergunta de V.
Ex", só há uma fórmula que as nações que desen
volveram sua agricultura encontraram para supe
rar problemas desse tipo: é a votação de uma
lei agrícola por parte de seus congressos. Tanto
a Europa Ocidental, como os Estados Unidos,
o Canadá, a Austrália e o Japão possuem econo
mias agrícolas profissiolizadas, possuem um setor
primário importante, mas têm como base regras
estáveis e permanentes de política agrícola.

Encaminhamos ontem à Subcomissão de Polí
tica Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária
da Assembléia Nacional Constituinte proposta no
sentido de que seja incluída na Constituição dis
positivo, prevendo a aprovação de uma lei com
plementar agrícola, dentro de um prazo de um
ano, para que eventos como os que ocorreram
no ano de 1986, e que são responsáveis pela
situação de angústia e desespero da agricultura
brasileira não se repitam com a mesma facilidade
no futuro.

Muito obrigado ao nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE ADROALDO STRECK
- Muito obngado a V. S'

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Pedro Cascaes FIlho para
responder à indagação do Constituinte Adroaldo
Streck.

O SR. PEDRO CASCAES FILHO - Agradeço
ao Constituinte Adroaldo Streck pela sua pergun
ta.

Sr. Constituinte Adroaldo Streck, existem em
presários e empresários. Existem empresários ho

.nE':;tos e empresários desonestos, assim como
existem trabalhadores honestos e trabalhadores

desonestos, professores, etc. dizem que nesta Ca
sa também existe esta situação.

Não podemos condenar uma classe por alguns
elementos. Esse empresário que tem 20 mi
croempresas, realmente, está burlando a lei e de
veria ser condenado por isso.

Quando lutamos pela criação do Estatuto da
Microempresa - e eu participei, com meu pes
soal, da regulamentação desse Estatuto no Minis
tério da Indústria e do Comércio, com o Dr. Ale
xandre - sabíamos que isto poderia acontecer,
mas sabíamos que isto aconteceria com minoria
da minoria. Na realidade, o Estatuto tinha como
principal intenção - e como tem hoje ainda, acre
dito eu, embora não seja respeitado pela maioria
dos governos estaduais e por, praticamente, ne
nhum município brasileiro - fazer com que uma
microempresa no momento que nascesse pudes
se sobreviver. É a velha história de que não dá
para tirar leite de pedra. É preciso crescer primeiro
para poder contribuir em forma de impostos. Co
mo V. Ex' deve saber, todo microempresário, nor
malmente, antes de ser microempresário era em
pregado, era trabalhador. No momento em que
ele passa a ser microempresário - um ato que
entendemos como muito corajoso - passa a ter
uma sociedade a nível de govemo, a nível de
instituições. Ele perde suas férias, seu Fundo de
Garantia, perde uma série de benefícios que tem
como trabalhador e, muitas vezes, passa a ganhar
menos do que percebia anteriormente. Essa é
situação da grande massa de microempresários.
Quanto a esse senhor que tem 20 microempresas
- não conheço nenhum - conheço quem tem
3 ou 4 microempresas, uma no nome do filho
e outra no nome da mulher. Mas isto é muito
cífico, de Santa Catarina, em que a linha de crédito
de maior Iiquidez era, até a semana passada 
porque ela foi desfeita por causa da intervenção
do Banco Central no Banco de Santa Catarina
- o pequeno patrão, 99,78% de liqüidez para
40 e poucos mil financiamentos. E de uma ma
neira bastante desburocratizada, bastante facili
tada, o que mostra que a classe é honesta. Até
costumamos dizer que, de tão honestos, somos
pequenos. Talvez se não fôssemos tão honestos,
seríamos um pouco maiores.

Com relação ao conflito entre Govemo e em
presários, sugiro a esta Subcomissão que verifi
que a legislação de outros países.

A convite do Ministro Almir Pazianoto, saí do
Brasil para participar da Comissão de Pequenas
Empresas, na OIT, no ano passado, pensando
que fosse dar um show. Saí daqui de cabeça
erguida, pensando que fosse impressionar. E vol
tei de lá envergonhado. O Brasil, a nível de legis
lação para pequena empresa, não está só atrás
dos países desenvolvidos. Ele está atrás do Con
go, Dhas Maurício, Zâmbia, Angola, quase todos
os países da América do Sul, da América Central,
atrás do Irã, atrás do lraque, atrás dos países do
Oriente Médio, quase todos. Em suma, o mundo
inteiro já acordou para a importãncia da micro
e da pequena empresa, a tal ponto que a própria
OIT aconselhou, como única forma de se conse
guir estabilidade social no futuro e como única
forma de se conseguir a manutenção do nível
de empregos, os Governos a investirem maciça
mente ou facilitarem, da melhor forma possível,
o nascimento de pequenas e microempresas. Es
tá aí o exemplo da Itália, que acaba de passar
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a Inglaterra, que está hoje com mais de 100 bi
lhões ele dólares em seu produto. Está aí o exem
plo da França, onde o Governo Francois Miter
rand, após um início de estatização, partiu para
a criação de pequenas empresas, criando mais
de 400 mil pequenas empresas, com índice de
sobrevivência de 85%. Está aí o exemplo de Gor
bachev, na União Soviética, que acaba de criar
a microempresa para cerca de 17 ou 18 ramos
diferentes. Então, esta compatibilização entre Go
verno 'e empresário pode ocorrer, desde que te
nhamos uma legislação forte, bem feita, e estável,
que preveja quem é quem, como deve ser, vamos
dizer assim o respeito de parte a parte. Hojesomos
os maiores desrespeitados, como disse antes; os
próprios bancos não respeitam a lei, os próprios
Estados não cumprem a Leimaior. E posso trazer
centenas de provas. E por último, entendemos
que não podemos ser enquadrados simplesmen
te como empresários. Fazemos questão de ser
mos chamados de microempresários, pequenos
empresários, porque há uma diferença muito
grandE' entre o micro e o grande empresário. O
microempresário, volto a insistir, é o trabalhador
que resolveu trabalhar por conta própria. Talvez
depois de 15, ;W, 30 anos de empresa ele possa
~er chamado ele empresário. Por enquanto, ele
e uma esperança, uma promessa, uma tentativa,
e deve ser visto como tal.

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Gushiken.

O SIR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN 
A minha pergunta é dirigida aos representantes
do sistema de distribuição de valores, ao setor
financeiro e ao setor rural. Antes, porém, quero
dizer ao colega Pedro Cascaes que me sinto hon
rado em receber propostas do organismo que
V, S· representa Gostaria de colocar meu man
dato em favor desse organismo, em que pese
a minha posíçéo classista em defender apenas
a classe trabalhadora brasileira. Mas acho que
no Brasil a defesa da microempresa não é contra
ditória com a defesa dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Gostaria de pedir ao Constituinte LuizGushiken
que repetisse a quem vai dirigir as perguntas para
eu poder aqui ordenar os trabalhos.

O SR CONSTITUINTELUIZ GUSHIKEN- Ao
Pedro Cascaes não faço perguntas, apenas coloco
meu mandato a serviço do organismo que S. S·
representa,

O SR. PEDRO CASCAES - E terá muitas su
gestões.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN 
Pergunta ao Sr .. Fernando Rosa Carramashi e ao
Dr. Ney de Castro. É sabido que no Brasil a opção
para levantar a economia seria a partir do desen
volvímento do mercado de créditos e não do mer
cado de capital. Na exposição de V. S" percebi
essa díferencíaçâo, na medida em que o esforço
de persuasão e o sentido imprimido ao discurso
é muito grande. Agora, eu gostaria de entender
melhor o seguinte: como, na opinião de V. S"
um banco de investimentos no Brasil pode funcio
nar? Ou seja, como um banco, responsável por
operações de longo prazo pode funcionar neste
Pais, visto que ele não funcionou? Segunda per
gunta: disseram V.S·· que deveríamos adotar me-

didas para modernizar a economia. Citaram
exemplos como a Coréia do Sul, sistema de tribu
tação no Brasil. Gostaria de ouvir melhor as opi
níões a respeito da melhoria do sistema de mer
cado de capitais.

Pergunta ao Dr. Flávio Teles: estranhei a POSI

ção de V. S' com relação ao papel do Estado
no mercado financeíro. V. S' defende a menor
ingerência do Estado na captação e aplicação
de recursos. Entretanto, essa defesa, vindo de um
representante do setor rural, causa-me estranheza
à medida que esse é o setor que mais depende
de crédito subsidiado, atividades de fomento, que
podem ser exercidas com mais eficácia pelo siste
ma privado, particularmente pelo Banco do Brasil
e Banco do Nordeste. Então, a minha pergunta
é a seguinte: V. S' não concorda que um banco
estatal, como o Banco do Brasil, ao entrar no
mercado privado, além de ajudar as atividades
de fomento, não poderia regular esse mercado,
diminuir a taxa de juros? Não seria essa uma
política extremamente favorável no setor rural, pe
lo menos com relação ao pequeno e médio em
presário?

A pergunta agora é para os representantes do
sistema financeiro. Gostaria de fazer perguntas
de ordem sindical. Entretanto, como V. Ex'" de
vem saber, sou representante do sindicato bancá
rio. Ocorre que esta é a oportunidade. Tenho inte
resse particular em entender, com relação ao tipo
de sistema financeiro no Brasil, o seguinte: Que
medidas poderíamos tomar, em matéria de legis
lação ordinária, ou até constitucional, para que
brar o monopólio, visto que ele, pelo menos na
opinião de V. Ex" é um entrave para o desenvol
vimento de suas empresas? Então, qual a opiníão
de V.S", repito, a respeito de uma legislação que
pudesse colocar obstáculos ao desenvolvimento
do monopólio?

Segunda pergunta: V.S'" são favoráveis à elimi
nação do instituto da carta-patente? E se forem
favoráveis, como é que vamos resolver esse pro
blema na medida em que a carta-patente hoje
é uma mercadoria que tem um valor alto? Como
é que de repente vamos tomá-Ia uma mercadoria
de valor zero?

Outra pergunta: na medida em que V.S'"acham
que o Banco Central deve estar desvinculado do
Ministério da Fazenda, pelo menos não subordi
nado, é evidente que assumem a duplicidade do
comando da economia porque o Banco Central
tem uma força muito grande como poder emis
sor. Gostaria de saber que tipo de idéias V. S'"
teriam a respeito das consequências da duplící
dade de comando da economia, a partir da ótica
da autonomia do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Passo a palavra, inicialmente, ao Dr. Femando
Rosa Carramaschi, a fim de que responda à inda
gação do Constituinte Luiz Gushikem.

O SR. FERNANDO ROSA CARRAMASCHI 
Dustre Constituinte Luiz Gushiken, com relação
à modernização do mercado de capitais, quando
falamos do exemplo americano, gostaria de lem
brar um número que existe no Brasil, em relação
à quantidade de acionistas. Temos aproximada
mente oito milhões de acionístas são muito mal
tratados. Esta é a grande realidade. Temos uma'
concentração muito grande, infelizmente, nesse
mercado, que virou mercado de especialistas, é
muito triste dizer isso - por mais que se atue

nele. Basta dizer que o número de participantes
e atuantes é da ordem de 300 mil pessoas. Portan
to. de um uníverso de oito milhões de acionistas,
que temos no Brasil, um número baíxíssímo, evi
dentemente, temos 300 mil carteiras com posi
ções consideradas razoáveis. É um mercado mui
to pequeno. Este é o primeiro ponto. Temos, tam
bém, através das bolsas de valores, - não adianta
a gente falar, nessa altura - de ver o número
que forneci em relação à abertura de capital nesse
ano. No ano passado foi de um bilhão de d61ares
e este ano está em um bilhão de cruzados. É
um dado absolutamente irrelevante. E outra coisa:
nada indica que vá ocorrer o contrário. Aproveito
a oportunidade para falar em relação aos bancos
de investimentos, apesar de não ser o nosso setor
direto, mas é evidente que ás bancos de investi
mentos não podem fazer projetos a longo prazo,
porque não têm recursos para emprestar. E é
muito difícil a canalização de recursos, evidente
mente a longo prazo, porque existe o velho proble
ma da taxa de juros. Então, acho que o desenvol
vimento realmente brasileiro, nesta hora esta no
mercado de capitais, na abertura realmente de
mercado de capitais.

Há um dado também interessante que V. Ex',
inclusive, sabe até melhor que eu: os bancos têm
seis milhões de acionistas no Brasil. Falo das insti
tuições abertas, sociedades anônimas. A maioria
deles o são. Eles têm até a característica de pagar
dividendos mensais, quer dizer, para tentar impe
dir que o aplicador dos juros vá para os dividen
dos. É um grande sonho nosso e temos que traba
lhar para isso.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, para responder às indagações
do Constituinte Luiz Gushiken, o Dr. Flávio Teles
de Menezes.

O.SR. CONSTITUINTELUIZ GUSHIKEN- Sr.
Presidente, gostaria de ouvir do Dr. Ney Castro
em relação a mesma pergunta que fizao Dr. Fer
nando.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra V.S'

O SR NEYCASTRO ALVES- Agradeço ao ilus
tre Constituinte Gushiken a pergunta, pois nos
dá oportunidade de conversarmos um pouco
mais sobre esses assuntos.

Na primeira pergunta, referente ao banco de
investimento, acho que o Dr. Fernando Carra
maschi apontou uma dificuldade intransponível,
que é o empréstimo de longo prazo com uma
inflação alta. Isso realmente cria embaraços muito
complicados, porque na contrapartida de quem
toma os empréstimos, temos quem toma e quem
dá os recursos. Essa dificuldade da incerteza do
comportamento da inflação toma esse investi
mento de longo prazo muito complicado. Por esta

. razão que no Brasil de hoje - falo em tese, especi
ficamente hoje - é extremamente importante a
mobilização da poupança voluntária para a capita
lização das empresas. Quando falávamos em mo
dernização isso significa que há instrumentos que
ainda podem ser mobilizados, estão de alguma
forma sendo tratados, mas de uma maneira um
pouco lenta. Na questão a que me referi do PAIT,
fiquei com um pouco de inveja quando o ilustre
Deputado ofereceu seus préstimos ao nosso
companheiro de Mesa. Também gostaríamos de
ter os préstimos de S. Ex' para nos ajudar a desatar
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logo esse nó que está atrapalhando a criação do
PAIT, que é uma tributação inadequada e, segun
do consta, até o Secretário da Receita, que está
saindo, já havia concordado. Portanto, parece que
é uma coisa aceitável, compreensível. Aqui vai
até uma sugestão para que todos os sindicatos,
não só o seu, passem a influir nas negociações
junto às empresas, para que constituam progra
mas de aposentadorias dos trabalhadores. Vejam
a dimensão que isso pode ter. No País todo temos
uma quantidade enorme de programas, como
o PAIT, que, repito, é o programa de aposen
tadoria do trabalhador de maneira voluntária.Isso
é que é importante, porque temos no Brasil certa
tendência de sempre procurar soluções do Esta
do. Se o transporte coletivo não funciona ou tem
algum problema, diz-seque é preciso estabilizá-lo,
como se estatizarfosse uma palavra mágica, onde
se resolveriam todas as dificuldades, e nos esque
cemos das soluções capitalistas. O capitalismo
pode ter defeitos, e os tem, mas tem qualidades
também. Temos a tendência de ficarapenas com
os defeitos do capitalismo e não com as qualida-

. des. Precisamos modernizar o mercado de capi
tais neste sentido, verificar quais são os rneca
tem em outros países, ou mesmo criar meca
nismos originais para que se modernize a econo
mia. Vou dar exemplos muito claros, específicos.
Falei do PAIT, já aprovado e que pode ser mobi
lizado rapidamente. Volto a falar sobre reservas
técnicas das empresas de capitalização.Já temos
as seguradoras, as empresas de previdência priva
da, que têm sua reserva técnica regulamentada
na aplicação, e uma parte dessas reservas deve
ser destinada ao mercado de capitais. Essas em
presas de capitalização têm recursos enormes,
nãohá razão para que elas não tenham uma parte
daqueles recursos canalizados para o mercado
de capitais.

o SR. CONSTlTOINTE LOIZ GUSHIKEN 
Compulsoriamente, por lei?

O SR. NEY CASTRO ALVES - Compulsoria
mente. Acho que é a Susep que regulamenta isso.
Sei também que os dirigentes da Susep já têm
um projeto pronto para sugerir isso na próxima
reunião do Conselho Monetário. Não são nem
idéias novas que estou sugerindo, apenas senti
mos que falta decisão política. Por isso acho im
portante falar sobre a matéria, a decisão política
de fazer a capitalização das empresas, através do
mercado de capitais por todos esses mecanis
mos. Falta a decisão política de desemperrar esse
mecanismo, de dizer:vamos fazer,não há impedi
mento, a idéia é boa, vamos implantar. Esses e
outros mecanismos podem ser desenvolvidos e
o mercado de capitais terá um avanço, não com
privilégios, ou isenções fiscais. Concordo que é
importante. A pergunta não foi a mim dirigida,
mas permita-me dizer alguma coisa. Concordo
que o acesso ao mercado deve ser aberto. Claro
que sempre haverá condições de credenciamen
to. Não existe possibilidade de qualquer pessoa
ter a sua financeira; sempre haverá condições mí
nimas. Mas não é razoávelo que ocorre no Brasil
com o preço das cartas-patentes, pois quem sai
do mercado leva uma importância enorme, e
quem entra está desembolsando uma importân
cia substancial, que não ficará no negôdo, Real
mente isso não está adequado, é preciso encon
trar mecanismos que diminuam. Sempre haverá

algum valor, porque o credenciamento existirá
no sentido de alguns parâmetros. O que está des
proporcional é o montante que se exige hoje por
uma carta patente. Estamos inteiramente de acor
do nisso.

O Banco Centralvem estudando a matéria, não •
estou dizendo que está definitiva, mas vem esbo
çando, até mesmo com nossa colaboração e su
gestões, no sentido de fazer com que o nivel de
capitalização permita o acesso a novas modali
dades operacionais. Esse é um caminho, ou seja,
se um banco, pequeno ou médio, atinge certo
nível de capital, em vez de usar esse dinheiro
para comprar uma carta-patente, deve ser permi
tido a ele o acesso automático a uma nova moda
lidade operacional, o que seria um grande incen
tivoà capitalização.Hojetemos, por exemplo, cor
retoras de valores ou distribuidoras com patri
mônio de duzentos milhões de cruzados, quer
dizer, reinvestiram tudo, acreditaram no negócio,
mas não têm vantagem alguma por possuírem
esse capital, porque não podem ter nenhuma
atuação maior pelo fato de ter o capital. Acho
que esse também é um caminho.

Se forem suficientes minhas considerações,
agradeço, e gostaria de reiterar que nos coloca
mos à disposição do ilustre Constituinte para a
questão do PAIT, pois é importante a participação
dos sindicatos no avanço mais rápido na institui
ção de numerosos grupos PAIT para todas as
classes trabalhadoras.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, para responder à indagação
do Constituinte Gushiken, o Dr. Flávio Teles de
Menezes, presidente da Sociedade Rural Brasi
leira.

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES-Ilustre
Constituinte LuizGushiken, procurarei responder
a três aspectos da sua pergunta com relação à
posição da agricultura, crédito rural e a interfe
rência do Estado no sistema financeiro.

Em primeiro lugar, quero lembrar que em mi
nha exposição referi-me ao alto nível de estati
zação e de dependência de regulamentação do
sistema como um todo, inclusive fizmenção, no
finaldo depoimento, à existência de casos particu
lares em que, por baixa capitalização ou razões
de ordem social, seja preciso estabelecer um regI
me especial. Certamente, um deles é a agricultura,
num País como o nosso.

O segundo ponto que quero abordar diz res
peito à noção que se tem de crédito rural no
Brasil e da dependência em que o agricultor dele
vive, daí as conclusões a que normalmente se
chega, de que a agricultura só sobrevive se tiver
crédito barato, e para isso é preciso crédito estati
zado. O crédito rural deixou de ser um instruo
mento de capitalização do produtor rural, de ala
vancamento do seu progresso e passou a ser
um insumo no Brasil, porque, por mais de cin
qüenta anos, as políticaseconômicas vêm transfe
rindo renda do campo para a cidade. Atributação
e a políticade preços para a agricultura transferem
de tal forma recursos do setor rural que, depois,
os govemos se vêm obrigados a praticar políticas
de crédito subsidiado, como forma de compen
sação para as transferências que fazem via preço
e tributação. Ledo engano. Primeiro,porque essa
compensação nunca é feita ao mesmo agricultor
que é confiscado, ou pelo menos nunca é feita

exatamente ao mesmo agricultor.É feitade forma
parcial e com todos os defeitos que o sistema
de crédito rural subsidiado oferece. Segundo, por
que nem todos os setores da agricultura, nem
todas as operações agrícolas precisam de crédito
diferenciado. Não se deve confundir custeio com
investimento, nem investimento com comercia
lização, nem comercialização com pré-comercia
lização,que é a retenção de estoques para a venda
posterior.

Há, portanto - volto a insistir-, necessidade
de uma reforma profunda no setor agrícola, de
forma que neste item, importante, sem dúvida,
e até fundamental na definição da políticaagrícola
tenhamos adequação do instrumento ao fim que
se deseja: distribuição correta do crédito diferen
ciado que até em algumas regiões, para alguns
produtos ou alguns produtores precisa ser, real
mente, subsidiado, mas não necessariamente de
ve ser a mola mestra do progresso da agricultura
no País, que, na nossa visão, deve centrar-se no
estímulo ao crescimento da eficiência produtiva,
no estímulo à redução do tributo sobre o produto
e concentração do tributo sobre a renda e a terra,
e na aproximação do produtor brasileiro das van
tagens comparativas de que ele dispõe em certos
produtos, em certas regiões.

Finalmente, terceiro e último ponto. Em 1986,
• houve um exemplo curioso e claro de que às

vezes o banco estatal trata até de modo mais
precário o agricultor do que a rede bancária priva
da. Quando da queda da correção monerária, no
período do Plano Cruzado, o banco que ofereceu
mais resistência à sua isenção foi o Banco do
Brasil, cujo Departamento Jurídico até recente
mente havia debitado na conta de todos os agri
cultores - pequenos. médios e grandes - a cor
reção monetária. Portanto, não acho que num
País como o Brasilpossamos viverabsolutamente
sem interferência do Estado. O que condeno é
o alto grau dessa interferência. Defendo a demo
cratização e a volta a uma maior liberdade de
iniciativa. Que o Estado se restrinja às funções
essenciais para que possa fazer melhor, fazendo
menos. Fazendo muito, acaba fazendo pior.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de CaIVaiho)
- As últimas indagações do Constituinte Luiz
Gushiken dirigem-se à Associação Brasileira dos
Bancos Comerciais. Pergunto aos ilustres repre
sentantes qual dos três deseja responder à indaga
ção de S. Ex' (Pausa.)

Concedo a palavra ao Dr. Jackson Pereira.

O SR. JACKSON PEREIRA- Responderei
com relação à carta patente, e o Salvador irá falar
sobra a duplicidade de comando do Banco Cen
trai.

Nós, que pregamos a livreiniciativa, jamais p0
deríamos entender a carta patente como instru
mento válido.Se analisarmos a situação dos Esta
dos Unidos, que possuem cerca de quatorze mil
sedes de bancos, onde qualquer empresário que
preencha pré-requisitos e tenha um capital de
dois milhões de dólares abre um banco, entende
mos que o desaparecimento da carta patente é
salutar para o desenvolvimento do mercado.

Para que os Srs. Constituintes tenham uma
idéia, os três bancos que representamos têm em
funcionamento apenas setenta e uma agências
bancárias, enquanto os outros, no total, têm em
funcionamento quatorze mil agências. Somos
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cerceados no desejo de levar nossa instituição
a praças nas quais pudéssemos ser parceiros eco
nômicos dos diversos segmentos da sociedade
d~vidoao elevado custo da carta patente. Todavia,
nao poderemos jamais esquecer o ônus que esta
~epresentou palra os bancos que a possuem. É
ímportente que se encontre uma saída para que
os bancos que adquírírarn essas cartas não sejam
prejudkados.

No momento, não temos alternativas para ofe
recer à Subcomissão, pois não analisamos o pro
blema, ma~, se tempo houver, o nosso departa
mento técnico poderá fazeruma análise, em curto
espaço de tempo, e encaminhar à Subcomissão.
Teríamos o rnáxímo prazer em fazê-lo,pois enten
demos que seja de extrema validade. No mercado,
ganha-se concorrência não com monopólio, mas
com eficiência e bom padrão de atendimento.
Enfim, os bancos que hoje atuam no mercado
brasileiro têm plena condição de abrir esse mer
cado e de receber. O mercado é para todos. Acha
mos extremamente válida essa observação refe
rente à carta patente,

O companheiro José Carlos gostaria, apenas,
de acrescentar alguns detalhes com relação ao
custo da carta patente.

O Sft REIJ\TOR (Fernando Gasparian) - Gos
~a?ll fazer urna pequena intervenção, com per
rmssao do Sr. Presidente e do Constituinte Luiz
Gushiken. S. S· falou em adquirir a carta patente.
Ao qUE! me parece, o Banco Central nunca vende
~~ patente dle sua propriedade, o que ele faz
~ ínterrnedlar, quando uma entidade fecha, por
insucesso ou incompetência, ou por qualquer ou
tro motivo, e comercializar a carta patente.

Essa discussão é interessante, porque V. S. é
um representante da livre empresa e defende a
economia de mercado, como é o caso do Presi
dente da Sociedade Rural Brasileira. Os dois, em
seus depoimentos, criticaram o sistema bancário
brasileiro de depôsíto, considerando-o oligopo
lístico e cartoríal. Por isso, seria importante essa
informação. Atéhá alguns anos, as cartas patentes
eram concedidas gratuitamente, cada bancotinha
direito a sete ou oito por ano. A maior parte das
cartas patentes de alguns bancos, como o Bra
desco e 0l;ltros maiores, não foram adquírídas,
mas recebidas gratuitamente do Banco Central
ou quando adquiriram um fundo de comércio
de um banco. Evidentemente, quando um banco
compra outro, não está comprando a carta paten
te, ,mas o fundo de comércio, porque o banco
está funcionando com eficiência. O pagamento
pelas ações acima do valor patrimonial é devido
ao fundo de comêrcío. Para isso, o banco tem
de estar funcionando e ter pessoal competente.
Não considerada esse ativo como valor da carta
patente. O valor da carta patente é recente tem
sido vendida pelo Banco Central para cobrir bura
cos de insucessos financeiros ou até, em grande
parte, de escândalos financeiros. Essa é uma pro
teção injusta que o Banco Central tem dado a
maus empresêríos, que inclusive não têm sido
punidos de acordo com a lei existente no Pais
- o que também tem sido "reclamado aqui.

Tenho impressão de que não é tão fácil asslm
resolver o problema, porque o número de cartas
patentes compradas dessas instituições pelos
bancos, através do Banco Central, é pequeno.
Acho que é o caso apenas do Comind; nos de
mais, houve fusão, foi sendo adquirido o controle

acionário. Portanto, não foram compradas cartas
patentes.

O SR.JACKSON PEREIRA- Gostaria de pres
tar um esclarecimento.

Com relação a nós, pequenos e médios bancos
até o ano retrasado, o Banco Central permitia
que adquiríssemos essas patentes através da
compra de créditos de empresas em liquidação.
Não recebemos gratuitamente essas patentes. O
Banco Central fixavaum valor em ORTN, e com
p~ávamos.e~sas cartas patentes através da aquisi
çao de créditos de empresas em liquidação, que
temos certeza de que jamais receberá.

Queria apenas esclarecer esse detalhe da aqui
sição da carta patente.

O SR. PRESIDENfE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Constituinte Femando
Gasparian, que a está solicitando.

O SR. REIJ\TOR (Fernando Gasparian) - Sr.
Presidente, gostaria apenas de complementar. Se
ria interessante saber o preço da carta patente.
Quanto custa cada uma? Parece-me que o nobre
expositor disse que custa cinco milhões de cru
zados.

O SR.JACKSON PEREIRA - O Banco Central
classifica aISagências bancárias em várias catego
rias. Uma agência de quinta categoria, que geral
mente é pioneira, tem o equivalente a 0,25 de
um ponto. A de quarte categoria representa meio
ponto. A de terceira, representa um ponto. A de
segunda categoria, quatro pontos, e a de primeira,
que é agência de Capital, à exceção de Rio e
São Paulo, representa seis pontos. A agência es
pecial, que é a do Rio ou São Paulo, representa
doze pontos. Um ponto, hoje, no mercado, custa
um milhão de cruzados. Este é o custo de uma
patente de um banco. Como citei na exposição,
se formos abrir uma agência, por exemplo, em
Manaus, que é uma Capital, precisaremos de uma
carta patente de seis pontos. Temos de ir a um
wande banco que tenha fechado uma agência,
disponha daqueles pontos e adquiri-los. Portanto,
uma carta patente de uma agência em Manaus
Recife, Fortaleza ou em Salvador representa sei~
pontos, que custam seis milhões de cruzados.

O SR. PRESIDENfE (Cid Sab6ia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Dr. José Carlos Jacinto
Campos.

O SR. JOSÉ CARLOSJACINTO CAMPOS 
Reconhecemos a enorme dificuldade que os
Constituintes têm com respeito à matéria. Como
bem disse o nobre Constituinte, a carta patente
tem uma representação econômica no patrimô
nio da empresa. Creio que nenhuma diretoria de
banco estaria em condições de abrir mão ou de
falar alguma coisa sem consultar seus acionistas
- há milhões de acionistas envolvidos. Essas
ações transitam pela Bolsa, e, efetivamente, have
rá repercussão. N6s, que somos pequenos e mé
dios, segundo nossa fala, efetivamente, não so
mos a favor de monopólio, sofremos com ele,
porque temos ao nosso lado os grandes bancos
estatais, os grandes bancos privados e os grandes
bancos multinacionais. Estamos no meio dessas
tremendas pilastras, conseguindo sobreviver no
mercado prestando um serviço dos mais relevan
tes. O Constituinte LuizGushiken, que militou em
sindicato da área bancária, sabe que os bancos
pequenos e médios remuneram melhor os fun-

cion?rios do que aIS demais instituições, porque
precisam ter qualificação profissional melhor, a
fim de prestar melhores serviços e ser concor
rente. Reconheço que, realmente, essa matéria
é muito difícil para os Constituintes, porque o
monopólio é uma realidade, foiinstituído ao longo
da hist6ria econômica do País. Existem os direitos
daqueles que têm essas patentes. Esse direito
é efetivo, real. Não temos a solução para isso,
porque, inclusive,deverá haver um consenso, por
que todos os acíonístas - repito - serão envol
vidos e são milhões de acionistas que podem
achar que, ao adquirir ação, tinha um direito, que
deixou de existir. .

Reconheço que esta é uma matéria que apre
senta muita dificuldade.

O SR. PRESIDENfE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Constituinte LuizGushi
ken, que a está solicitando.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN 
Acho importante algumas considerações a res
peito da carta patente e do monopólio.

Vejam V. EX's: no ano passado, com o Plano
Cruzado, tendo em vista a necessidade de enxuga
mento de agências, a carta patente perdeu o valor.
Não há necessidade de carta patente. O mercado
pode regular isso. Acredito que, independente
mente do mercado, nós, Constituintes, seja em
nivelde Constituição, seja em nivelde leiordinária,
provavelmente teremos de enfrentar a regulamen
tação da carta patente. Entretanto, se o problema
do valor de mercado da carta patente não for
resolvido, dificilmente será regulamentado. Isso
é contrário ao interesse de V.Ex

Faço essa observação, porque, se V. sos, que
têm interesse não conseguirem apresentar suges
tão para resolver o problema da carta-patente,
no que diz respeito à indenização, e não pode
ser feita com recurso do Estado, dificilmente po
deremos legislar.

Há, ainda a questão dq monop6lio.
.• Apepas darei algumas informações sobre o que
ja está ocorrendo nas Comissões, que pode ser
objeto de preocupação de V.S" e, inclusive, de
formulação de soluções para o problema do mo
nop6lio. Além da questão dos bancos regionais,
existem proposições que procuram limitara trans
ferência de recursos dos bancos, que são capta
dos em algumas áreas. Por exemplo, 70% dos
recursos captados devem ser mantidos no Estado
de origem. Essa é uma maneira de quebrar o
monopólio, porque a grandiosidade dos bancos
só te?1 sentido quando ele penetra na captação
e aplica no setor que bem entender. A limitação
do recurso no Estado de origem pode ser o ele
mento que quebra um pouco a vontade dos ban
cos de crescerem na captação.

Estou dando algumas idéias, para que V. SI"
pensem e tragam propostas nesse 'Sentido. Em
que pese não gostarmos muito dos banqueiros
acredito que detestamos o monop6lio. '

O SR. PRESIDENfE (Cid Sabóia de Carvalho)
....:Concedo a palavra ao Dr. Salvador Vairo.

O SR. SALVADOR VAlRO -Responderei à últi
ma indagação do caro Constituinte LuizGushiken.
Com relação à independência do Banco Central
a mim, a priorl, não parece que possa haver
grandes litígios, ou grandes problemas no con
vivio com o Ministério da Fazenda, até porque
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não estamos criando nada de muito novo com
relação ao Banco Central independente. Como
o Prof. Dionísio colocou, isso já existe em outros
países, até em alguns não classificados no grupo
dos desenvolvidos e essa convivência é normal.
Nosso entendimento é de que o Banco Central
é uma instituição de caráter técnico, que deve
cuidar mais diretamente da administração da poli
tica monetária, enquanto o Ministério da Fazenda
vai dedicar-se mais especificamente à adminis
tração da politica fiscal. O Banco Central é um
órgão que, através do controle da base monetária,
que é um agregado de instrumentos que podem
e devem ser administrados tecnicamente, quer
dizer, pari passu com a evolução, com o cresci
mento da economia, pode administrar a politica
monetária, pode controlar a taxa de juros, sem
criM qualquer conflito e, ao contrário, sem tomar
qualquer partido ou sem qualquer influência de
l1IItureza política. Naturalmente que com relação
àqueles aspectos que determinam, por exemplo,
a emissão, que tem grande influência na condu
ção da economia, o fato de ele estar subordinado
ao Congresso Nacional e o de este ser o órgão
legislativo, acaba sendo determinado por este. No
resto o Banco Central poderá e deverá ter sempre
um controle normativo operacional das institui
ções financeiras, quer dizer, o sistema das resolu
ções e das cartas circulares é necessário, mesmo
que o Congresso venha a legislar ou esteja legis
lando em relação às leis maiores.

Outro aspecto é o da fiscalização dos bancos
no que diz respeito a esses normativos aperado
nais e à aplicação dessas leis. É uma função técni
ca caracterizada na aplicação e na administração
da política monetária no controle das taxas de
juros, que podem e devem ser administradas in
dependentemente, acompanhando o desenvolvi
mento econômico e que não conflita com a admi
nistração fazendária da política fiscal que o Minis
tério da Fazenda deve ter. Claro que tratando-se
todos de autoridade governamental e de órgão
máximo de fixação de politica, tudo isso se consti
tuindo na politica econômica, há um entrelaça
mento e, muitas vezes, haverá até pequenos pro
blemas no acerto da política, mas me parece que
a função do Banco Central é técnica, perfeita
mente clara e distinta e não tem por que conflitar
com a do Ministério da Fazenda. Ao contrário,
essa independência permitiria justamente que ele
tivesse uma regularidade maior na construção da
economia. O que ocorre, hoje, na realidade, é
que .a politica monetária, e todos esses aspectos
que caracterizam a administração da taxa de juros
e da base monetária, têm sido feitos de maneira
não técnica, em alguns momentos, e isso acaba
ocasionando o que vemos por ai em termos de
inflação, comportamento de taxas de juros e tudo
o mais.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóiade Carvalho)
- Com a palavra, como último debatedor desta
reunião, o Constituinte Walmor de Luca.

O SR. CONSmrnNTE WAlMOR DE LUCA
Sr. Presidente, peço escusas por ter chegado mais
tarde e não ter acompanhado o inicio dos traba
lhos. Perdi alguns depoimentos queme parecem
ter sido muito importantes e salutares, mas as
manifestações aqui feitas, inclusive a respeito do
depoimento do Dr, Pedro Cascaes, me compen
sam. Creio, inclusive, que valeu a pena o esforço

da própria indicação, que partiu de minha parte,
para que S. S' trouxesse sua experiência, pois
talvez meu Estado, Santa Catarina, tenha alguma
coisa a oferecer ao modelo de desenvolvimento
nacional. Embora tenhamos apenas 3% da popu
lação nacional, ternos hoje o 5° produto industrial
brasileiro, que certamente está assegurado pela
micro e pequena empresa caterínense. É ali que
reside o segredo da questão. Quando falamos
em produtividade rural, penso que o segredo está
exatamente aí. Santa Catarina conseguiu tomar
aquilo que se diz que é um minifúndio impro
dutivo, de 10 ou 15 hectares, em atividade de
pequena empresa, que é perfeitamente viável,
desde que, naturalmente, o Governo não atrapa
lhe e, principalmente, os bancos também colabo
rem. Quanto à questão de alguns conceitos, não
poderia deixar de fazer alguns reparos, até mesmo
porque, se não o fizesse, estaria em tese concor
dando com eles. A liberdade está diretamente re
lacionada com a livre iniciativa? Não. Este Pais
durante 21 anos esteve submetido ao terrível regi
me autoritário, gozou da livre iniciativa. Livre ini
ciativa que existia na Alemanha de Hitler e na
Itália de Mussolini. São exemplos clássicos. A
questão democrática nada tem a ver com a ques
tão da livre iniciativa.É necessário que tenhamos
essa conceituação com clareza, para constituir
mos uma sociedade pluralista e democrática nes
te País, mas que não seja a liberdade para o gran
de esmagar o pequeno; que não seja a liberdade,
por exemplo, de os grandes oligopólios contro
larem o Banco Central, e a sociedade não ter
controle sobre ele; e o partido politico inclusive,
como é o meu partido, o PMDB,que tem o respal
do da sociedade brasileira, dado nas umas, tam
bém não tem. Colhi até uma frase: uÉ necessário
estatizar o Banco Central". O Banco Central, na
verdade, estava a serviço de entidades privadas
deste País com uma clareza inorninável. Vários
depoimentos feitos aqui, inclusive em sessões an
teriores, comprovam aquilo que, através de de
núncias pela imprensa, a Nação já sabia; depoi
mentos de autoridades do mundo financeiro, que
agora fazem parte dos Anais, dos debates, desta
Constituinte. Lamentavelmente, não ouvia pales
tra em que o representante da Associação dos
Pequenos Bancos trouxe os números que seriam
interessantes para debatermos sobre eles. Mas
anotei um número que o representante da Socie
dade Rural colocou aqui, pelo qual a Rede Oficial
teria sido responsável por 109 bilhões de cruzados
e a privada 68. Gostaria de ter a confirmação
desse dado.

O SR. FLÁVIO lELES DE MENEZES - São
109 bilhões e 20 milhões de cruzados pelo Banco
do Brasil. Pelos demais bancos - não são só
os privados, há também os estaduais, oficiais,por
tanto - 63 bUhões e 665 milhões de cruzados.

O SR. CONsmrnNTE WALMOR DE LUCA
Perguntaria se há algum levantamento feito, esses
109 bilhões de cruzados pelo Banco do Brasil
foram resultantes de quantas operações e qual
a média de cada contrato. Por outro lado, para
os 63 bilhões de cruzados, pelo restante de todo
o sistema financeiro, quantos contratos foram fei
tos e qual a média de cada contrato de custeio
agrícola?

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES - Não
tenho esse número aqui, mas ele deve existir,
porque o número de operações é controlado.

O SR. CONSTITrnNTE WAlMOR DE LUCA
Quem tem esses números?

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES - O
Banco Central e o Banco do Brasil devem tê-los.

O SR. CONSmrnNTE WALMOR DE WCA
Sr. Presidente, na condição de Constituinte, pedi
ria a V. Ex" que requeresse, com urgência, às
autoridades competentes as informações a esse
respeito.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- fica registrado o pedido, e a Secretaria provi
dendiará imediatamente.

O SR. CONSmrnNTE WALMOR DE LUCA
Qual foi,no último ano, o volume de empréstimos
agrícolas dados no Brasil, banco por banco? Qual
o número do contrato e a média que representa
cada contrato especifico? O que sabemos na ver
dade, é que as instituições financeiras não finan
ciam o pequeno e o médio agricultor. Essa é
uma constatação que faço em meu Estado, em
qualquer Município onde temos uma propriedade
média, em termos estaduais, e não somos o Esta
do de maior densidade demográfica. Basta lem
brar que São Paulo deve ter hoje seguramente
30% da população nacional, e uma área trêsvezes
maior que Santa Catarina, portanto uma~
dade demográfica dez vezes maior; tem a proprie
dade rural, hoje, média, de 235 hectares.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Constituinte Walmor de Luca, permita-me in
terrompê-lo por um minuto. O assunto que V.
Ex" enfoca é da maior importância. Tenho um
apelo a fazer a V.Ex-:que o formalize por escrito.
o que seria mais cômodo, ou o formalize agora
oralmente, bem claro.

O SR. CONSmrnNTE WALMOR DE WCA
Enquanto isso, em SantaCatarina, temos proprie
dades rurais numa média de 32 hectares. Produti
vidade, sim, concordo. E a produtividade está exa
tamente hoje comprovada no modelo catarinen
se, na pequena empresa. Parece-me que esse
exemplo da agricultura também possa ser transfe
rido para outros segmentos da economia. Gosta
ria, por outro lado, de lembrar que o sistema fínan
ceiro responde por 10% do PIBnacional, segundo
informações aqui prestadas. É da maior impor
tância esse debate. Não é possível que uma ativi
dade que tenha 10% do PIB não mereça hoje,
na Constituição nacional, sequer 20 linhas. Acre
dito que não devemos jogar tudo isso peraa legis
lação ordinária, corno alguns acham. É exata
mente no texto constitucional que devemos defi
nir alguns preceitos básicos, fundamentais, para
regular o sistema financeiro brasileiro. Parece que
essa ausência de preceitos constitucionais é que
levou a distorções enormes. Saio daqui estarre
cido, Sr. Presidente, ao saber o preço de uma
carta patente - que só tem valor porque existem
garantias do Governo. Qual o cidadão que dep0
sita dinheiro em banco, por melhor situado que
ele esteja, por exemplo, na Av. Paulista, em São
Paulo, e que, certamente, vale muito mais de doze
milhões de cruzados - se não houver garantia
do Tesouro Nacional cobrindo aquele depósito?
Portanto, não concordo com aqueles que dizem
devemos diminuir a interferência do Estado; acho
que não cabe ao Estatlo diminuir a sua interfe
rência. O que cabe ao Estado é penalizar aqueles
que foram inclusive privilegiados neste Pais e, até
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hoje, não responderam pelos seus crimes. Quan
do falamos em captação, não podemos esquecer
os crimes cometidos, por exemplo, pelo GBOEx,
Montepio da Família Militar, Capemí, para citar
alguns, que em nome de falsas aposentadorias,
captavam recursos do povo brasileiro e, hoje, po
bres \1úvas, cujos maridos contribuíram durante
l O, 20 anos <:1 título de uma previdência social
privada, recebem como aposentadoria cinco cru
zadós. É isso mesmo, Senhores, cinco cruzados
que não pagam uma passagem de ônibus! Os
responsáveis por isso não estão na cadeia, não
foram punidos. Há necessidade, sim, deste País
começar a ter leis para punir aqueles que são
responsáveis pelos grandes escândalos. Há uma
impunidade generalizada. Não podemos permitir,
também, que se criem incentivos ou leis, mesmo
para fortalecer o mercado de capitais, mas que
não haja a contrapartida que nos permita proteger
os acionistas. Temos de garantir a punição do
diretor que não sabe cuidar do dinheiro do acio
nista, e isso não existe neste Pais. Lamentavel
mentia, não ouvi nos depoimentos dados aqui na
da neste sentido. Parece-me que o dolo e a fraude
são coisas que devemos enterrar, esquecer, Sr.
Presidente. A l'Iação não pode esquecer que tira
mos do Tesouro Nacional um bilhão de cruzados
para tapar o rombo causado pelo Sulbrasileiro,
ou seja, por banqueiros irresponsáveis e que não
estão na cadeia Também não estão na cadeia
os responsâvels pelas fraudes havidas na Haspa,
na Colmeia -- não quero falar aqui nos mais
recentes: Maisonnave,Auxiliar, Comind. A incúria
administrativa é o dolo, não há que ser também
preservado, sobretudo para que possamos criar
uma Nação moderna e, aí, sim, falar-se em liber
dade. A Iiberdlade não está no direito de o maior
tomar do menor.

Sr. Presidente, são essas as observações de
um Parlamentar, de um Constituinte que, neste
momento, não poderia deixar de fazê-Iase ir em
bora - fugindo até mesmo do teor dos debates
- mas sentindo a correlação que existe com as
colocações aqui feitas. Meus agradecimentos e
minhas escusas, Sr. Presidente, Sr. Relator,se fugi
inclusive daquelas que seriam as perguntas a se
rem formuladas. E não as faço porque não me
sinto com tal direito por ter chegado tardiamente
a esta reunlão pois, lamentavelmente, outro com
promisso - também como Constituinte - não
deixou que aqui chegasse mais cedo.

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES - Sr.
Presidente, um esclarecimento a~ional: dos 109
bilhões aplicados na agricultura pelo Banco do
Brasil, 52 bilhões são repasses de verbas do Te
souro e 57 são recursos próprios do Banco.

O SR. COI'lSmUlNTE LUIZ GUSHIKEN 
Não entendi bem essa informação: esses 52 fo
ram captados de juros aplicados a quanto?

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES- São
recursos do Banco Central e Funagri.

O SR. CONSmUlNTE LUIZ GUSHIKEN - Re
cursos próprios, captados pelo Banco do Brasil...

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES - Os
recursos do Banco do Brasil são de depósito à
vista, exigjbilidadedo MCR-18, recursos próprios
e voluntáriOs, portanto, à vistatambém, e recursos
prôpríos equalizados; 17,9 bilhões. Acredito que
OS equalizados devem ser os de depQsitosa prazo

fixo, provavelmente, porque são equalizados, e
deve ser essa a quantia que provém de recursos
remunerados: 17,9.

O SR. CONSmUINTE LUIZ GUSHIKEN - O
Sr. Calazans esteve aqui há alguns dias e afirmou
que, parte dos recursos investidos na agricultura
à taxa subsidiária foram captados a preço de mer
cado, portanto, depósito do Banco do Brasil.

O SR. FLÁVIO TELES DE MENEZES- É pos
sível que sejam esses 17,9 bilhões, que é uma
parte do total.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN 
Apenas lembrando: coisas que o banco privado
jamais faria.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria de lembrar ao nobre Constituinte o
avançado da hora e da necessidade, ainda, da
intervenção do nosso Relator, Constituinte Fer
nãndo Gasparian, a quem passo a palavra, neste
momento.

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Se
rei breve, Sr. Presidente. Quero fazer somente
duas indagações: uma para os expositores ligados
ao mercado de capitais, que seria a relativa à
taxa de juros vigente no mercado nos últimos
anos, se eles não atribuem à excessiva e dema
siada alta de juro real que se pratica no mercado.
Ou seja, se se pode aplicar dinheiro sem risco
e receber um rendimento real acima de 20%,
evidentemente ninguém irá comprar uma ação
para, eventualmente, conseguir um dividendo de
15% ou 20%. Nos Estados Unidos,Japão, Euro
pa, por exemplo, existe um grande mercado de
capital onde se compra ações nas bolsas, onde
o volume comercializado, diariamente, é profun
damente mais expressivo do que no Brasil,afinal,
a oitava economia do mundo, mas é inespressivo
o movimento nas bolsas. Isso não estaria ligado
ao fato de que o juro real cobrado pelo sistema
fInanceiro é muito alto? Está é uma questão que
quero colocar.

A segunda seria com relação à associação dos
pequenos bancos, e esta é uma idéia que foi dis
cutida aqui. O vice-Presidente falouque a Associa
ção é contra a idéia dos bancos regionais, e ima
gino que, hoje, o banco regional tenha uma des
vantagem muito grande porque há, ao mesmo
tempo, os bancos nacionais. Masse, por exemplo,
a Comissão colocar na Constituição ou, então,
através de uma lei complementar se estabelecer
que no Brasilos bancos serão regionais, dar-se-ia
um prazo para que os bancos nacionais fechas
sem suas agências fora das regiões escolhidas
para atuar, transformando-se, assim, em bancos
regionais. A lei poderia, nas disposições transitó
rias, assim decidir, de tal forma que o banco que
pretendesse funcionar n9 Ceará disputasse o mer
cado com outros bancos, evidentemente no Cea
rá, ou na região escolhida, e teria rentabilidade
necessária. Enfim, se na hipótese de os dois fica
rem regionais mesmo e não houver bancos nacio
nais, se também a Associação teria opinião con
trária aos bancos regionais. A segunda pergunta
é ainda com relação à carta patente. Acho que
o Governo, o País tem o direito de decidir as
coisas como bem entende. Numa cidade, por
exemplo, o Governo concede aos motoristas de
táxi o direitode exercer sua profissão. Se as cartas,

patentes de táxis forem muito pequenas, valerão
fortunas - muitas vezes isso chega a ocorrer
- e, se o poder concedente, a Prefeitura, resolve
dar muitas cartas-patentes para os motoristas de
táxi, elas passam até a valer zero, pode haver ex
cesso e inviabilizar a atividade. Evidentemente,
se o govemo decidir, ou até a Câmara dos Depu
tados resolver, através de leis ordinárias, como
é nos Estados Unidos, por exemplo, se alguém
tem dois milhões de dólares, funda um banco,
e terminou o assunto, as cartas-patentes diminui
riam de valor, o que não diminuiria o valor do
fundo do comércio dos bancos existentes, que
é muito mais saudável para a economia, muito
menos cartoríal,porque, hoje em dia, alguém que
comprou muitas cartas-patentes ontem, iria ser
penalizado.Mas este é o risco do negócio. Haveria
este problema, mas quantos problemas existem
em que o País tem um interesse maior e faz,
às vezes, com que uma categoria seja prejudi
cada?

Enfirn,estas sãoas questões que quero colocar.
Basicamente, seria o problema dos bancos regio
nais, a questão do mercado de capitais. Deseja
mos saber a opinião deles sobre juros reais que
existem no Brasil, se isso seria um fator impe
ditivo, para que o mercado de capitais realmente
pudesse crescer e prestar o serviço que deve pres
tar.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Nei deCastro Alves.

O SR. NEYDE CASTRO ALVES - Agradeço,
mais uma vez, ao Sr. Constituinte Fernando Gas
parian, a oportunidade de poder conversar um
pouco mais sobre o nosso setor.

A situação de juros reais altos, como também
o clima de inflação alta constituem elementos
muito predatórios para o mercado de capitais,
para mercado acionário, especifIcamente. Mas
não fizemos referência a isso porque as provi
dências a respeito da inflação e dos juros reais,
de alguma forma, extravasam as propostas que
podemos fazer para o aperfeiçoamento do mer
cado de modo direitoe específico.Claroque espe
ramos que as autoridades encaminhem soluções
visando controlar a inflação e visando a que o
juro real seja compatível com o razoável para a
economia. Por outro lado, gostaria de dizer, se
me permitem observação, que notei um grande
interesse aqui sobre o problema das cartas-pa
tentes, valores, e acho que na origem dessa ques
tão das cartas-patentes está um conceito do Bra
sil,um conceito diferente da economia de merca
dos, de que a instituição fínanceíra não pode que
brar, ou, se quebrar, é preciso que todos os investi
dores recebam. Este é um conceito inteiramente
errado. O que deveria ocorrer é que, até certo
limitede depósito, ou até certo limitede aplicação,
haveria um seguro, e as pequenas poupanças
nacionais estariam protegidas, como ocorre em
outros países, inclusive nos Estados Unidos. A
partir daí, o investidor que não é pequeno, não
precisa de proteção, ele tem discernimento, tem
estrutura para saber aonde vai aplicar, e sabe per
feitamente o risco que está correndo. Portanto,
se uma instituição quebra, quebra mesmo, ou
seja, os investidores acima de um certo limite
vão perder, e não há nenhuma razão para o Gover
no ficar fazendo mágicas, para angariar recursos
e resolver o problema, porque na origem disso
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tudo, está a necessidade de que o Governo sem
pre achou que deveria encontrar recursos para
pagar àqueles que investiram. Se houvesse real
mente condições básicas para se ter uma institui
çãofinanceira, qualqueruma, com capital mínimo
baixo, ou melhor, adequado, e outras condições
pessoais de dirigentes, etc., qualquer pessoa po
deria habilitar-se a ter uma carta-patente. O perigo
que se coloca com essa posição é que, se hou
vesse um número excessivo, poderia haver que
bra ou competição. Mas é exatamente esta a ca
racterística da economia de mercado: quem vai
entrar, vai avaliar se já tem muita gente ou não,
e entrando pode ir bem e o outro quebrar. Pare
ce-me que o ideal seria haver condições mínimas
de funcionamento para qualquer instituição finan
ceira. Com relação ao seguro mínimo, não deveria
ser feito com recursos do Governo, poderiam ser
fundos - como propusemos, no caso das letras
de câmbio e CDB - que seriam constituídos.
Aliás, esta é a proposta da Colmec, Comissão
Consultiva de Mercado de Capitais, da qual parti
cipo, um fundo em que certa percentagem de
todos os negócios serviriam para formar um gran·
de fundo, que seria semelhante ao que as bolsas
de valores têm no caso de problemas, e não have
ria recursos do Governo nessa história. Teríamos
uma democratização do acesso e, se houvesse
quebra, as pessoas que aplicaram acima de um
mínimo necessário para a proteção da poupança
popular, perderiam simplesmente, o Governo não
teria que pôr um tostão, e jamais haveria colo
cação.

Pediria licença, contudo, ao Sr. Constituinte
Walmor de Luca para dizer que foi citado aqui
um número de quase duas mil instituições fman
ceiras e, dessas duas mil, em torno de dez, quebra
ram e causaram grandes seqúelas na economia.
Se houver mais, vinte ou trinta, eu, como empre
sário, gostaria de deixar claro que os outros, mais
de mil, estamos inteiramente de acordo com suas
posições. Nenhum de nós é favorável à impuni
dade de quem comete ou qualquer tipo de irregu
laridade o crime. Não há razão para que haja
privilégios de tratamento para qualquer setor da
economia. Qualquer setor, desde que haja uma
irregularidade, um crime, tem de ser punido. De
modo que é preciso deixar claro que não defende
mos a impunidade, ao contrário, os empresários
do setor acham que a impunidade deteriora sua
imagem e bom funcionamento.

Estamos inteiramente de acordo com suas co
locações de n'gor na punição daqueles que fize
rem qualquer transgressão, até penal, no nosso
setor.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Jackson Pereira para res
ponder à indagação do Constituinte, Relator desta
Subcomissão, Fernando Gasparian.

O SR. JACKSON PEREIRA - Pois não, Sr.
Presidente. Em relação ao primeiro item, quero
responder que em relação à taxa de juros, penso
que dá para analisar rápida e historicamente que
a taxa da jUros, sem dúvida, tem a ver com o
mercado acionário. Contudo, mistura-se inflação
com taxa de juros reais. Este é o grande problema
que estamos enfrentando. A velocidade com que
a inflação tem-nos atingido é, parece-me, o nosso
principal problema. Em julho do ano passado,
quando o Plano Cruzado .começou a apresentar
os seus primeiros sinais de problema, a taxa de

juros estava na ordem de 25 a 30% - os números
são mais ou menos esses - o índice Bovespa
da Bolsa de São Paulo estava ao redor de 18
mil pontos; atingiu 22 mil pontos em abril, que
foi o ápice. Nosso índice apresentou exatamente
o resultado que está hoje na economia. Chega
mos a atingir, infelizmente, 6 mil pontos no índice
Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o soma
tório de cehto e trinta empresas, feito há muitos
anos - somatório estatistico na Bolsa de Valores
de São Paulo. É um índice estalístico muito impor
tante, empresas privadas e estatais, as pondera
das, o peso, etc. Asações, inclusive,vão perdendo,
porque, se não há negociação, saem de posição
as ações que têm mais negociação. Acabou acon
tecendo em dezembro com a alta da inflação,
quando a taxa de juros começou a subir. Quanto
à sua pergunta, efetivamente, Sr. Constituinte, as
taxas de juros reais começaram a subir a partir
de novembro, que foi o aperto monetário que
o Banco Central acabou impondo na posição,
foi quando atingimos exatamente 6 mil pontos.
Outro dado muito importante que acho que pou
co se divulgou neste País é que, em fevereiro,
tivemos a LBC,que foi citada aqui, rendendo 5%
por questão técnica, enfim rendendo 5% acima
da inflação, que, somados aos juros reais, deu
em fevereiro a maior taxa de juros da História
brasileira, muito mais de 100% de juros reais ao
ano. Este é o verdadeiro problema que atinge
diretamente, pois quem é que vai comprar uma
ação com essa oscilação, com essa possibilidade?
Darei a V.Ex" um exemplo do que está ocorrendo
hoje. Não sei o que estã acontecendo no índice
Bodvespa hoje, em São Paulo, nas bolsas, porque
encontro-me aqui, mas com essa taxa de LBC,
que é a inflação - veja bem, a inflação projetada
para este mês da ordem de 20% - em 37%,
como era a expectativa do mercado, hoje, as bol
sas apresentaram nos quatro últimos dias, nos
quatro últimos pregões, uma queda de 30%. Nós
representamos exatamente a verdade de merca
do, evidentemente somando-se a inflação. Outro
fato, recentemente, ocorrido nos últimos quinze
dias: a taxa de juros real realmente caiu, mas
a economia como um todo parou realmente. Es
tamos parados há quinze dias. Era o que eu queria
dizer.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Jackson Pereira.

O SR. JACKSON PEREIRA- Srs. Constituin
tes, antes de responder à pergunta do ilustre
Constituinte Fernando Gasparian, gostaria de pe
dir licença também para tecer rápido comentário i

sobrea observação do DustreConstituinte Walmor
de Luca, no que se relaciona à impunidade. Nós
também do Sistema Financeiro clamamos por
isso, porque, como temos observado, imunidade
não é restrita ao Sistema Financeiro, ela é geral;
nos mais diversos segmentos da sociedade temos
observado atitudes que merecem punição.

(Intervenção fora do microfone.lnaudível.)

O SR. JACKSON PEREIRA- Não resta a me
nor dúvida, inclusive os bancos estatais e, agora,
os estaduais, estes que representam para os co
fres da Nação um tremendo rombo. É preciso,
porém - e é isto que nós, brasileiros, queremos
esperar da Constituinte - que ela abra os olhos
EIo'responsáveis por este País para que os causa
dores dos escândalos financeiros ou de qualquer

atitude de dolo, paguem pelos seus crimes. É
isto que a sociedade exige, que se ponha wn
fim na impunidade geral, para que os bons, para
que os que cumprem com seu dever, cada vez
mais, sintam orgulho da sua postura como cida
dão. No que se relaciona ao banco estadual, 80
banco regional, o único problema que vejo é com
relação aos bancos regionais de regiões subde
senvolvidas, como são o Norte e o Nordeste. Co
mo observei na minha intervenção, os bancos
regionais do Nordeste foram obrigados a buscar
os mercados do Sul, corno questão de sobrevi
vência. Não resta a menor dúvida de que a concor
rência dos grandes bancos do Sul no Nordeste
é predatória, muito embora o Banco Central limite
que 70% dos recursos captados em depósitos
a vista sejam aplicados no Estados. Mas os bancos
centralizam em suas matrizes os depósitos capta
dos a prazo, o que deixa esses depôsitos desvincu
lados da obrigatoriedade de aplicação no Estado.
Se porventura os grandes bancos, hoje, que são
nossos concorrentes, forem colhidos às suas re
a menor dúvida de que, embora nós do Nordeste

tenhamos um mercado mais restrito, a concor
rência predatória dos bancos do Sul permitiria
o desenvolvimento da atividade. O que acho, po
rém, é que, se se der aos bancos liberdade de
atuação de se constituírem, de buscarem as re
giões de acordo com sua característica própria,
podemos ter um banco no Nordeste com a carac
terística de atacado, por exemplo, um banco qua
se que voltado exclusivamente para a pessoa jurí
dica. Temos o banco de varejo, que é um banco
mais voltado para a pessoa física, De acordo com
a característica do banco, ele deve buscar as re
giões onde atuar. Também é importante que haja
uma limitação para o acesso dos grandes bancos
nos Estados, que seja limitada à sua presença
e que os bancos não possam, por exemplo, abrir
agências indiscriminadamente, numa concorrên
cia predatória.

O SR. RElATOR (Fernando Gasparian) - No
caso, por exemplo, esses bancos teriam de se
relocalizar, como aconteceu há pouco tempo nos
Estados Unidos, aliás, em que as Companhias
Telefônicas foram obrigadas a se desmembrar
e ficar em regiões. E isto se fez rapidamente. Isto
pode parecer impossível, mas pode ser feito.Seria
possível na região Nordeste - no Ceará, no Rio
Grande do Norte, digamos - onde o banco seria
regional. Os bancos que estiverem lá, que são
de São Paulo ou do Rio de Janeiro, teria de se
relocalizar, como também os bancos do Nordeste
teriam de fechar suas agências em lugares como
São Paulo, Rio, etc. Ficariam com uma região
e, é claro, teriam acesso a recursos de outras
regiões, como acontece nos Estados UniQos,on
de há bancos de Estados mais pobres, o que
não impede que eles vão ao atacado no ínterben
cário pegar os recursos que a região precisa.

O SR. JACKSON PEREIRA - Na realidade,
nos Estados Unidos, os bancos são regionais
mesmo.

o SR. RELATOR(Fernando Gasparian) - São
regionais mesmo, e municipais em muitos Esta
dos.

O SR. JACKSON PEREIRA - Entretanto, nos
Estados Unidos, não há a desproporção entre re
giões, os Estados de lá são ricos, e gostaríamos
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que Ili, no Nordeste, tivéssemos esses mesmos
privilégios. MaiS, infelizmente, não os temos.

Este é um caso delicado para se analisar. Não
dispomos de números para dizer se, porventura,
um banco que está sediado no Nordeste, se for
obrigado a recolher-se à sua região, o que isso
representaria de prejuízo para ele. Demandaria
um estudo técnico, para que pudéssemos ter um
melhor embasamento para responder a essa
questão, Mas é uma questão perfeitamente anali
sáveI.

O SR. CONSmmNTE L(JJZ GUSHIKEN - DI'.
Jackson, apenas uma rápida observação sobre
sua idéia de limitação dos grandes bancos. Como
V. Ex" disse que não há nenhum estudo sobre
isso, quero dizer que nós, Constituintes, não va
mos ler condições de definir essa limitação, de
maneira que vou insistir nisso : a quebra do mono
pólio com essas medidas que foram orientadas,
particularmente a de limitar a introdução do gran
de banco, vai ter de ser orientada por estudos
que V.EX"vão ter de realizar.Insisto nisso, porque
dificilmente teremos condições de defmir um per
centual, os critérios.

O SR. JACI<SON PEREIRA - Temos condi
ções de fazer uma análise e tentar dar alguma
contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com esses esclarecimentos, encerramos esta
reuniâo,agradecendo aos ilustres convidados que
aqui estiveram a cooperação tão brilhante que
foi dada à Assembléia Nacional Constituinte, e
comunicamos. a estas personalidades que aqui
compareceram que ainda há tempo, pelo menos
até sexta-feira, para a remessa de algum material
que j,u1guem importante para o conhecimento
desta Subcomissão.

Convoco nova reunião para as 17h30min, de
hoje, quando daremos prosseguimento a mais
uma audiência pública da Subcomissão do Siste
ma Financeiro. Muito obrigado a todos.

COI'U85ÃOI DO SISTEMA TRIBUTÁRIO,
ORÇJ\MENTO E Fll'tANÇAS

SUBCOMISSÃO00 SISTEMAFINANCEIRO

tlll"Reunião, reaHzada
em 7 de maio de 1987.

!V:Js sete dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas e
treze minutos, em sala própria do Anexo D da
Câmara dos Deputados, em Brasília, reuniu-se
a Subcomissão do Sistema Financeiro da Comis
são do SistemaTributário, Orçamento e Finanças,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Cid Sa
bóia de Carvalho, Presidente. Presentes os Senho
res Constituintes: Femando Gasparian, Relator;
Adroaldo Streck, Pedro Ceolin, Mauro Campos,
Walmor de Luca e Darcy Deitos. Ausentes: Dival
do Suruagy, Sérgio Werneck, Basilio Vdlani, Har
lan Gadelha, .Josê Carlos Vasconcellos, Rose de
Freitas, Sérgio Spada, IvanBonato, João Machado
Rollemberg, Ruberval Pilotto, LuizGushiken e Fá
bio Raunheitti. Presentes, eventualmente, os Se
nhores Constituintes: Francisco Dornelles, Presi
dente da Comissão do Sistema Tributário, Orça
menta e Finanças, e Lúcio Alcântara. Dando início

aos trabalhos, o Senhor Presidente declarou aber
ta mais uma reunião de Audiência Pública, deter
minando a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente anunciou os nomes dos expositores:
DI'. Luiz Octávio da Motta Veiga, Presidente da
Comissão de Valores MobUiários; DI'. Eros Roberto
Grau, Professor Catedrático de Direito Financeiro
da Universidade Federal de São Paulo - USP;
e DI'. Eduardo Rocha Azevedo, Presidente da Bol
sa de Valores de São Paulo, e passou a palavra
ao Senhor Relator, Constituinte Fernando Gaspa
rian, para fazer a apresentação dos convidados,
o que o fez sucintamente. Os expositores foram
convidados a tomarem assento à Mesa, inician
do-se as exposições pelo Senhor Luiz Octávio
da Motta Veiga, seguido dos Senhores Eros Ro
berto Grau e Eduardo Rocha Azevedo. Concluídas
as exposições, passou-se à fase das interpelações,
participando dos debates os Senhores Constituin
tes Darcy Deitos, Femando Gasparian (Relator),
Walmor de Luca, Mauro Campos e Adroaldo Es
treck, O inteiro teor dos debates foi gravado e,
depois de traduzido e datilografado, ficará arqui
vado na Subcomissão, publicando-se a íntegra
no Diário da Constituinte. O Senhor Presidente,
nesta última reunião de Audiência Pública, agra
deceu a presença de todos e, às vinte horas e
doze minutos, encerrou-a, convocando nova reu
nião para o próximo dia doze de maio, às nove
horas. E, para constar, eu, Mariza da Silva Mata,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reunião da Subcomissão do Siste
ma Financeiro. Peço aos Srs. Constituintes que,
por obséquio, tomem seus lugares.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Temos hoje, como convidados para esta reu
nião, o DI'. LuizOctávio da Motta Veiga,Presidente
da Comissão de Valores Mobiliários, o DI'. Eros
Roberto Grau, Professor Catedrático de Direito
Financeiro da USP, o DI'. Eduardo RochaAzevedo,
Presidente da Bolsa de Valores de São Paulo.

Peço ao Constituinte Femando Gasparian, Re
lator desta Subcomissão, que faça a apresentação
dos ilustres convidados.

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O
Professor Eros Roberto Grau é formado em Direi
to pela Universidade de São Paulo, PhD e livre
docente da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, foi professor de Direito Econômico
da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, é autor de vários livros sobre temas ligados
a Economia, Direito e Planejamento.

O DI'. Eduardo Rocha Azevedo é Diretor da
Corretora Conversão, foi Vice-Presidente da Bolsa
de Valores de São Paulo no triênio de 1982 a
1985, fundador e ex-Presidente da Bolsa Mercantil
& Futuros e atualmente é Presidente da Bolsa
de Valores de São Paulo.

O DI'. Luiz Octávio da Motta Veiga é formado
em Direito pela Faculdade Nacional de Direito,
é PhD em Direito Econômico pela Londorm
Sc:hooB of Economia;, foi Diretor Juridico do

Banco da Bahia Investimentos e atualmente é Pre
sidente da Comissão de Valores Mobiliários.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Convido os Drs. Luiz Octávio da Motta Veiga,
Eros Roberto Grau e Eduardo Rocha Azevedo
para tomarem assento à mesa.

Concedo a palavra, para sua exposição, ao DI'.
LuizOctávio da Motta Veiga,Presidente da Comis
são de Valores Mobiliários,convidado para ajudar
a Subcomissão do Sistema Financeiro, trazendo
seus conhecimentos e informações para os deba
tes da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. LUIZ OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro lu
gar, queria agradecer o convite e a oportunídade
de participar mais diretamente da elaboração da
nova Carta. Minha idéia é, primeiro, tecer alguns
comentários sobre dois dados específicos. O pri
meiro é a conveniência da inclusão de dispositivos
acerca do mercado financeiro na nova Consti
tuição. Parece-me oportuno que a Constituição
trace as linhas gerais e básicas do funcionamento
do mercado financeiro, mas não me parece de
forma alguma conveniente que ela desça a deta
lhes, por exemplo, quanto à forma, extensão e
modalidade de operação das instituições fman
ceíras, Eu me permitiria, até como advogado, di
zer que não imagino uma Constituição extrema
mente detalhista, o que é coerente com a posição
que estou assumindo com relação ao sistema
financeiro.

Com relação à CVM, gostaria de aproveitar o
ensejo para dizer que ela, como todos sabem,
foi criada pela Lei rr 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, e é uma autarquia especial, com jurisdi
ção nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda.
A CVM tem por objetivo básico disciplinar, fisca
lizare promover o mercado de valores mobiliários, .
segundo as linhas de politica econômica ditadas
pelo Conselho Monetário Nacional. Seu campo
de ação extende-se às companhias abertas, inter
mediárias, financeiras, aos investidores e outras
entidades que participam da negociação de títulos
emitidos diretamente pelas empresas e colocadas
junto ao público. O objetivo básico da CVM é
oferecer ao mercado de valores mobiliários condi
ções de segurança e desenvolvimento que ve
nham a consolidá-lo como instrumento dinâmico
e eficaz na formação de poupanças, de capitali
zação das empresas, de dispersão de rendas e
da propriedade, através de uma participação cres
cente do público e da conseqüente e desejável
democratização do capital. A CVM, na sua foinfa,
foi concebida - e funciona assim até hoje 
como um colegiado composto por quatro direto
res e um presidente. A responsabilidade pela ad
ministração da casa é do Presidente; as normas,
as instruções e as decisões são todas colegiadas.
Ela foi concebida tendo como base a Securlty
anel Exchmge CommIuIon, dos Estados Uni
dos, que é, como o Fed, o Banco Central ameri
cano, um órgão independente, com mandato de
seus membros colegiados. Permitimo-nos sugerir
que a CVM, a exemplo da SEC possa ter, também,
seus membros com mandato fixo em lei. A res
peito disso, eu gostaria de sugerir, ainda no âm
bito da reformulação da nossa Carta Magna, que
seja dado às autarquias e às comissões especiais
poderes regulamentares, o que hoje, se atender
mos a uma interpretação literal do art. 81, item
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lll, da Constituição vigente, está restrito ao Presi
dente da República, ou seja, a lei e o decreto-Iei
que venham a ser promulgados só podem ser
regulamentados pelo Presidente da República.Na
realidade, não é isso o que vem ocorrendo. Há,
hoje, órgãos e autarquias independentes regula
mentando-os, mas acho que é importante que
esse dispositivoseja, de certa forma, alterado pela
Constituição. Esta é a tendência em quase todos
os países ocidentais mais adiantados e essas
agências reguladoras, descentralizadas e inde
pendentes do Poder Executivo,normalmente têm
poderes de reguJamentar as leis de conteúdo eco
nômico e de fiscalizar a sua obediência no exer
cício de seu poder de polícia.

Eu gostaria de voltar ao aspecto do mandato
do colegiado da OIM. Acho importante que, a
exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da SEC,
tanto o presidente como os diretores da OIM te
nham seus nomes aprovados pelo Senado Fe
deral.

Basicamente, o que tenho a sugerir é a determi
nação de mandato para o colegiado da OIM, o
que acho não deveria ser feitoem Carta Constitu
cional, que deveria conter apenas a concessão
às autarquias do poder de regulamentação.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDEI'ITE (CidSabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Eros Roberto Grau.

O SR.EROS ROBERTOGRAU -Inicialmente,
desejo agradecer a honra de poder participar de
modo direto destes trabalhos e, mercê disso, tra
zer pequena contribuição a pr0p6sito desse tema
que seguramente se compõe entre os mais fasci
nantes a serem debatidos no seio da Assembléia
Nacional Constituinte.

Para introduziras observações que eu gostaria
de trazer e que dão resposta à indagação feita
a respeito da conveniência ou não de o texto cons
titucionalabrigar disposições relacionadas à orde
nação do sistema financeiro,afirmo que a minha
resposta é seguramente positiva.Mas para enca
minhar as pautas que, no meu modo de sentir,
seriam adequadas para o texto constitucional, eu
lembraria que entre os requisitos fundamentais
para que se tenha uma Constituição legítimacolo-

o cem-se aqueles que dizem respeito à concreção
dos direitos econômicos e sociais, de modo que

Inão soem como mera expressão retórica, e, de
outro lado, a consagração do direito à partici
pação da sociedade na gestão da coisa pública

oe também do interesse social.
Ora, isso supõe o estabelecimento de um siste

ma de planejamento que envolverá a elaboração
do plano por um organismo que esteja direta
mente desatrelado do Poder Executivo, uma su
perintendência de planejamento, ao lado de um
conselho nacional de planejamento. Parece-me
que essas referências iniciais são fundamentais
em razão de que, na realidade, toda a política
monetária de crédito e de câmbio deve ser tida,
e não pode deixar de sê-lo, senão como instru
mentai do planejamento econômico. Por isso, pa
rece-me tentarei ser extremamente objetivoe inci
sivo que, desde esse primeiro aspecto, deve-se
ter corno necessária e inquestionável a separação
entre as funções de execução e de normatividade
dessa política.

Tomando os nomes que hoje referem os ór
gãos existentes, eu diria que me parece funda
mentai uma separação entre as atividadesdo Ban-

co Central e as do Conselho Monetário Nacional.
Estou de acordo com o primeiro expositor no
sentido de ser atribuído ao órgão autônomo, que
funcione com as funções do atual Conselho M0
netário Nacional, um poder normativo e este po
der seguramente deveria estar referido à regula
ção de moeda e crédito e também, em conjunto,
com outros organismos da política de câmbio.
Entendo que esse órgão normativo autônomo de
veria ser composto por membros nomeados pelo
Presidente da República, após aprovação pelo
Congresso Nacional.Entendo, também, que é ne
cessário que na composição desse colegiado au
tônomo deva haver a participação de represen
tantes da sociedade civil, de modo que efetiva
mente esses representantes de segmentos, gru
pos e classes sociais possam atuar no sentido
de contribuir eficazmente para a definição das
linhas básicas dessas políticas.

Por outro lado, parece-me, também, que não
se deva admitir que sejam membros desse cole
giado normativo Ministrosde Estado e servidores
públicos que não tenham as garantias de estabi
lidade e que sejam demissíveis ad nutum. No
meu modo de pensar, as decisões a respeito da
política de crédito, de moeda e de câmbio, na
medida em que instrumentam a política econô
mica do Estado - porque não se referem espe
cifica e meramente à regulação da estrutura do
sistema fmanceiro,mas à definição do valorexter
no da moeda, do padrão monetário, e à estipu
lação de taxas de juros, das linhas básicas da
politicade crédito - deveriam ser sempre defini
das de modo a assegurar a sua plena coerência
com os objetivos do plano econômico. Isso no
que diz respeito ao chamado órgão normativo.

As funções executivas haveriam de ser desen
volvidas por um órgão tipo Banco Central. Pare
ce-me imprescindível apontar-se aqui a neces
sidade de se conceber não a separação, mas a
harmonia entre os poderes. Tenho como insus
tentável a superposição de funções que hoje se
manifesta entre Conselho Monetário Nacional e
Banco Central.É necessário resgatar, repito, não
a separação dos poderes, mas a harmonia entre
eles. Esse resgate suporia a necessária atribuição
ao Banco Central, ao órgão executivo, além do
poder emissor, de capacidade para o exercício
de poder de policia com relação às atividades
das entidades do sistema financeiro, no sentido
de operacionalizar, então, o Banco Central não
apenas o controle quantitativo, mas também o
qualitativo, sobretudo, do crédito. É necessário
não perder de vistaque, quando o Banco Central
atualmente opera no sitema do open madtet,
quando opera no sentido de administrar taxas,
de ser depositário de recolhimentos compulsó
rios, ele atua no exercicio de uma função que
tem de ser rigorosamente paramétrica às defini
ções contidas naquela política estabelecida pelo
órgão normativo. E parece, por isso mesmo, ne
cessário também que se atribua alguma indepen
dência a esse órgão executivo. O Presidente do
Banco Central,em um regime democrático, deve
rá ser nomeado pelo Presidente da República,
porém ter o seu nome aprovado após sabatina
detida pelo Congresso Nacional. E suponho que
seja adequado também que, em circunstâncias
como essas dentro das quais o órgão autônomo
normativo desempenhará suas funções com al
guma autonomia em relação à chefia do Poder
Executivo,se deva também atribuir ao Presidente

do Banco Central mandato por prazo determi
nado, para que ele não fique sujeito às mazelas
e quizilas da falta de planejamento econômico,
de linhas de atuação, em suma, das flutuações
que são muito mais conjunturais dentro da pró
priaadministração do que no efetivodesempenho
do processo econômico.

Outro ponto que me parece oportuno ser refe
rido dizrespeito à grande questão, que se coloca
hoje, relacionada à definição da atividade fínan
ceira como atividade privada ou pública.

Penso que é necessário não perder de vista
que vivemos um momento histórico, no qual os
compromissos das forças políticas com a preser
vação do sistema capitalista são evidentes.

Isso,portanto, me levaa tentar encaminhar uma
solução que estaria compatibilizada à realidade.
E é na medida destas limitações histórico-polí
ticas que eu pretenderia propor à discussão o
seguinte tema: nós precisamos superar a dicoto
mia entre serviço público e atividade econômica
- atividade do setor privado.

Parece-me que hoje na sociedade capitalista,
que é uma sociedade modernizada, mercê da fun
ção que o Estado desempenha precisamente pa
ra, a serviço do capitalismo, preservá-Ia, nós en
contramos uma terceira área, que se insere entre
a área do serviço público e a área da atividade
econômica, que é própria do setor privado.

Estaterceira área é aquela que eu refeririacomo
de atividade econômica de interesse social. Ora,
seguramente as instituições financeiras, na me
dida em que criam moeda escritural-e a criação
de moeda escriturai é extremamente relevante,
porque ela compreende uma segunda manifes
tação de poder emissor - na medida em que
detêm poderes para captar e direcionar as pou
panças privadas, nitidamente praticam atividades
econômicas de interesse social. Isso importa em
afirmar que, na verdade, o exercíciodas atividades
das instituiçõesfinanceirassão uma função social,
vale dizer,elas são expressão de um dever poder.
Na sociedade capitalista, isso é notório - e me
excuso por estar a ferir um ponto tão primário
- impõe-se a necessidade de captar poupanças
para promover o processo econômico.

Na sociedade capitalista em processo de de
senvolvimento esta atividade de busca do desen
volvimento só se realiza na medida em que se
estabeleçe uma aliança entre o Estado e o setor
privado.Isso está, de certa forma, já descrito quan
do Goethe, no "Fausto", antecipa a epopéia do
desenvolvimento como produto de uma aliança
entre Fausto e Mefistófeles. Ora na medida em
que isso assim ocorre - e parece notório e indis
cutível que seja assim que isso ocorre - não
tenho dúvida de que, para se abandonar a pro
posta de estatização das atividades das institui
ções financeiras,há que, no mínimo, conceber-se
que, no caso, estamos diante de uma atividade
econômica consentida pejo Estado. Por quê? Por
que ela efetivamente é a expressão de uma função
social. Isto equivale a dizer que se trata de uma
atividadeque não é própria do setor privado, mas
que pode ser desenvolvida pejo setor privadosob
regime jurídico peculiar e especifico.

Passo ao quinto ponto da minha exposição.
Esse regime especial ao qual me refiro não

é meramente a expressão de um regime que im
ponha a concessão de autorízaçôes para que a
atividade financeira possa ser desenvolvida, mas
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que realmente importe em considerar-se que es
sas atividades econômicas de interesse social de
vam ser desenvolvidas em um regime de lucro
administrado. Isso significa que não se justifica,
em hipótese éuguma, que a remuneração pelos
serviços prestados pelas instituições financeiras
seja superior àquele mínimo indispensável para
que se retribua de modo eqüitativo o capital e
se promova e !:Jarantaa expansão e melhoramen
to dos serviços. Tenho a impressão de que essa
questão se toma palpitante no momento em que
verificarmos que hoje vivemos no País um duplo
regime com relação à usura. Há dois diplomas
normativos com respeito à fixação da taxa de juro:
o velho Decreto-Lei rr 22.626, de abril de 1933,
que regra a definição das taxas de juros na relação
entre particulares; de outro lado, a normatividade
da lei n9 4.595, que atribui ao Banco Central do
Brasil a competência para fixare estipular as taxas
de juros no chamado mercado fmanceiro. Essa
normatividade me parece racional na medida em
que, para se promover o processo de desenvol
vimento, era necessário estabelecer-se uma dis
tinção entre taxa real e taxa nominal de juros.
Mas, seguramente, parece-me que essa distinção
que permite que se cobre, nas relações de crédito
que se estabelecem nâo entre particulares, mas
entre entidade do sistema financeiro e particu
lares, uma taxa de juros que excede àquela do
Decreto-lei rr 22.626, não pode ser justificativa
suflcíentepareilegitimar a usura. Desde essa pers
pectiva, eu diria até mesmo que aí se trata de
uma defesa própria do sistema, na medida em
~ os juros extorsivos denotam, quando pratica
de», 21 transformação do serviço em uma atividade
wrdBdeiramente parasitária, que nada produz. E
dkiamais, até, que, desde a perspectiva jurídica,
podet~-se-ia até mesmo inadagar se em hipóteses
come) tais niio se estaria diante de casos que
se célfacterizélriam como o de enriquecimento
aem'causa.

Então, o que se propõe é que se cuide da usura
n60 2penas no nível da regulamentação dos juros
estabelecidos em relação às operações praticadas
entre particulares, mas, também, naquelas que
,sepraticam no seio do sistema financeiro. E como
se poderia cuidar disso? A partir do exemplo da
legislação americana, da Lei Scherman. Penso
que seria perfeitamente possível e adequado 
e seria o mínimo que se poderia fazer - tipificar
estas cobranças extorsivas de juros para além da
quele limite a que anteriormente me referi, da
remuneração que permita a eqüitativa remune
ração do capital, caracterizar essas cobranças ex
torsivas de juros como manifestação de abuso
de poder econômico. E a penalidade evidente
mente não haveria de ser aquela da lei delegada
que ternos entre nós, que é simplesmente irrisória.
Penso que se poderia, aí também, adotar um regi
me norte-amerícano, Penalidades, para que fos
sem efetívemente sensíveis, deveriam ser estabe
lecidas em termos delercentual do capital das
entidades fínancelras. precisamente isso o que
é estabelecido na Lei Scherman.

Dlríaque é fundamental também que na defini
ção, texto constitucional, das linhas básicas do
sistema financeiro se estabeleça a finalidade des
se sistema. Ele, no meu entender, deve ser estru
turadlo por lei e a sua finalidade deve ser a de
assegurar a formação, cápitação e segurança das
POU.flllllÇas -- isso em primeiro lugar; em segun-

do lugar, de modo que se apliquem os meios
financeiros necessários à expansão das forças
produtivas sempre de acordo com os objetivos
do plano. E até insistiria exageradamente enfati
zando este ponto: a política de crédito, a política
monetária e a política de câmbio são, nitidamente,
instrumentos efetivos e defirutivos de implemen
tação do planejamento econômico.

A penúltima proposta que traria diz respeito
ao orçamento monetário. É inconcebível que o
orçamento monetário não seja aprovado por lei,
sobretudo porque esse orçamento, ao lado dos
orçamentos plurianuais de investimentos e dos
anuais, que compõem, por assim dizer, o médio
e o curto prazo, que correspondem ao longo prazo
do plano, são também instrumentos de efetiva
implementação do planejamento econômico. É
necessário, portanto, que os orçamentos mone
tários, tais quais os outros, sejam aprovados por
lei,e que o texto constitucional consagre. de modo
enfático, incisivo, o comprometimento do conteú
do desses orçamentos com os objetivos contidos
no plano econômico.

O último pomo que gostaria de abordar é rela
tivo ao sigilo bancário. Parece-me que o sigilo
bancário não poderá servir, em hipótese alguma,
de biombo, a justificar a impunidade de delitos,
sejam praticados no âmbito do setor privado, se
jam no do setor público. Logicamente que não
se proporia a abertura do sigilo bancário em ter
mos arbitrários. Acontribuição que poderia trazer
estaria, a título meramente exemplificativo, enun
ciada de modo a que se estabelecesse que o
Poder Judiciário possa determinar a suspensão
do sigilo bancário, tendo em vista a apuração
de atos praticados com violação da lei, o que
consuhstancia fraude à lei, bem assim o controle
da gestão do interesse púl>lico. É óbvio que o
tema estã imbricado com inúmeros outros. Penso
mesmo que não se poderia deixar de tratar, a
esse respeito, de alguns princípios que deveriam
ser básicos na própria implementação da política
tributária do estado. É preciso não se perder de
vista que, na sociedade em que vivemos, a capaci
dade de fazer poupança está limitada a um extrato
muito pequeno da população economicamente
ativa e nem sempre ativa - essa que é capaz
de formar poupanças - do nosso povo. Seria
necessário também que a política tributária con
sagrasse princípios relativos à seletividade da im
posição tributária, de modo a assegurar a forma
ção de poupanças, democratizando-a ao todo na
.cional.

Mas, seguramente, Sr. Presidente isso é tema
que foge a este escopo sobre o qUal tive a honra,
a alegria e satisfação de lhes diligir a palavra.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- C:om a palavra o Dr. Eduardo Rocha Azevedo,
Presidente da Bolsa de Valores de São Paulo.

O SR. EDUARDOROCHAAZEVEDO-Queria
agradecer o convite que me foi feito em nome
da BoI5<a de Valores de São Paulo, e dizer a V.
Ex" que é uma 5<atisfação estar aqui, porque uma
das coisas que sentimos, e que senti na primeira
vez em que fui Presidente da Bolsa, é que as
Bolsas de Valores ficariam àmargem do processo
decisório deste Pais.

O desenvolvimento do sistema capitalista no
Brasil tem sido marcado por notáveis contradi
ções. Por exemplo, temos um próspero parque

industrial, diversificado e economicamente im
portante, mas que carece hoje de condições obje
tivas para implementar projetos de investimentos
de longo prazo em conseqüência de uma reali
dade econômica dramaticamente instável, por
quanto perturbada por pressões inflacionárias, al
ta volatiJidade das taxas de juros e seguidas mu
danças no rumo da política econômica.

Também na agricultura podemos identificar
contrastes acentuados: desigual distribuição da
propriedade; lavouras tecnologicamente avança
das convivendo com latifúndios improdutivos ou
com minifúndios de escassa produtividade; enor
me precariedade na infra-estrutura portuária, de
armazenagem e de transporte, apesar da ponde
rável importância da agricultura em prover o abas
tecimento interno e em gerar divisas para o Pais;
políticas de crédito, preços mínimos, controle de
preços e de estoques reguladores concebidas de
forma casuística etc.

O sistema fmanceiro e o mercado de capitais
constituem exemplos ainda mais reveladores des
sa natureza contraditória do capitalismo brasileiro,
onde convivem uma face moderna e outra atrasa
da. Nesse lado moderno devemos reconhecer o
extraordinário progresso conquistado pela indús
tria de interlnediários financeiros, no País, nas
duas últimas décadas.

No mercado de valores ocorreu um avanço
institucional importante com a criação da 0IM
e com a promulgação da nova Leidas Sociedades
Anônimas. Tanto entre os bancos como entre
corretoras verificou-se expressiva melhoria do ní
vel técnico de seus departamentos operacionais
e administrativos, que permitiu rápida assimilação
de uma tecnologia financeira em permanente
evolução.

Não obstante tais progressos, o sistema fman
ceiro e o mercado de capitais também defron
tam-se com graves retrições à sua eficiência, tor
nando modesta sua efetiva contribuição ao desen
volvimento econômico nacional. Em qualquer
país capitalista modemo,'o papel do mercado de
capitais é aglutinar e canalizar poupanças, de for
ma eficiente, transferindo-as para financiar a ativi
dade produtiva. O mercado de ações, em parti
cular, deve desempenhar dois destacados objeti
vos: prover o setor privado com recursos não exí
gíveis para seu financiamento e contribuir para
a democratização do capital, desconcentrando a
propriedade através da formação de amplo con
tingente de acionistas. .

Infelizmente, nem uma coisa nem outra o mer
cado acionário brasileiro logrou efetivamente al
cançar, apesar dos progressos técnicos e institu
cionais dos últimos anos. Nosso mercado ainda
é estreito em termos de participantes, a Iiquidez
dos negócios é rarefeita, o mercado é altamente
concentrado num pequeno grupo de empresas
e em poucos investidores. O resultado de tudo
ísso é a postura refratária de algumas grandes
empresas familiares à abertura de seu capital. É
um absurdo que alguns dos maiores e mais popu
lares grupos empresariais brasileiros estejam à
margem das BoIS<a5 de Valores, mas esta é a reali
dade.

Poderíamos nos alongar aqui, examinando to
dos os fatores determinantes da constatada inefi
ciência do mercado de ações no Brasil. No entan
to, dada a natural limitação do artigo, explora
remos apenas um fator institucional, porém no
caso brasileiro especialmente importante. Com
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efeito. grande parte das mazelas identificáveis no
mercado podem ser atribuídas ao contexto institu
cional no qual está inserido o mercado de valores
mobiliários no país, na medida em que ele está
permanentemente sujeito a grandes perturbações
provenientes de mudanças erráticas e às vezes
desastradas de política econômica. muitas das
quais implementadas sem consulta prévia às lide
ranças do mercado.

Ora, sem o mínimo de estabilidade e coerência
na determinação das regras que devem orientar
o seu funcionamento o mercado perde a credibi
lidade, estreita a sua Iiquidez e certamente não
poderá cumprir com eficiência seus objetivos dis
criminados acima.

Queria fazer um parêntese aqui, porque, antes
de chegar ao Congresso. estava comentando que
a variação que a Bolsa de Valores de São Paulo
teve hoje é histórica. Ela abriu com 10% de baixa
e, num mesmo pregão, no dia de hoje. fechou
com 1,8 de alta. Eu, corno participante desse mer
cado há vinte anos, nunca vi.na minha vida,acon
tecer algo desse tipo. o que acho desastroso para
o mercado de ações.

O País encontra-se hoje no limiar de impor
tantes mudanças: a Assembléia Nacional Consti
tuinte é. sem dúvida. o principal fator político deste
ano. pois ela redigirá a nova Carta Magna deste
País, sobre a qual depositam-se as esperanças
de milhões de brasileiros. Neste sentido. conside
rando o compromisso de modernidade implícito
nos objetivos institucionais da Constituinte, é de
se esperar que o papel do mercado de capitais.
numa economia politicamente aberta. seja objeto
das preocupações dos nossos representantes
nesta Assembléia.

A nossa proposta de reformulação da Lei rr
6.385. de 1976, inspirada na necessidade de se
estabelecer definitivamente uma estrutura institu
cional moderna para o mercado de capitais. que
prova o seu funcionamento ordenado e estável.
tem a seguínte configuração: toda política relacio
nada com o mercado de ações é de atribuição
exclusiva da Comissão de Valores Imobiliários.
Esta. contudo. passaria a incluirem seu colegiado.
além do Presidente e de dois Diretores Executivos.
designados pelo Miílistério da Fazenda, referen
dados pelo Congresso Nacional. mais quatro re
presentantes: o Presidente do Banco Central. o
Presidente do BNDESPAR, o Secretário Executivo
do Fundo Nacional de Desenvolvimento e o Se
cretário-Geral do Ministério da Fazenda. Ao cole
giado caberia a fixação da política global para
o mercado de capitais, enquanto instrumento de
política econômica de Governo.

Naturalmente, dadas as novas atribuições da
Comissão de Valores Imobiliários,no âmbito des
ta proposta.sua sede deverá localizar-se no centro
do poder político e administrativo do Pais, ou seja,
em Brasília.Por seu turno, as atividades cotidianas
de fiscalização do mercado bem como a imple
mentação das decisões emanadas do colegiado.
deverão ser cumpridas pela área executiva do ór
gão, dada a natureza especificamente adminis
trativa dessas atividades. A atuação da Comissão
de Valores Imobiliários complementaria, assim.
a política levada a cabo pelo Conselho Monetário
Nacional. Com efeito. a presença do Presidente
do Banco Central e do Secretário-Geral do Minis
tério da Fazenda no colegiado da Comissão tende
a eliminar os conflitos hoje existentes entre a con
dução das políticas monetárias e fiscal e as neces-

sidades de fomento do mercado de valores. Por
outro lado. a inclusão do Presidente do BNDES
PARnaquele colegiado incorpora a ótica política
de investimento govemamental na construção
das políticas para o mercado de capitais corno
um todo. Mais importante, porém, é a garantia
da estabilidade que esta configuração proporcio
nará ao funcionamento do mercado acionário do
País.

Tal proposta certamente prestigia e reconhece
os novos objetivos de fomento do mercado de
valores imobiliários, sem desprezar a sua neces
sária função fiscalizadora sobre os participantes
do mercado. Na atual conjuntura de mudanças
por que passa a sociedade brasileira, onde se
espera a consolidação de nossas instituições de
mocráticas e do fortalecimento do sistema capita
lista do Pais. é fundamental que o mercado de
capitais tenha uma configuração moderna, para
poder contribuir com eficiência para uma cres
cente democratização da propriedade e do capital.
Estamos certos de que a proposta aqui apresen
tada representa um passo decisivo nessa direção.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDEmE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Passo a palavra ao Constituinte Darcy Deitos
para fazer as suas indagações aos expositores.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr.
Presidente. quero. inicialmente, cumprimentar os
expositores e gostaria de fazer, objetivamente, três
perguntas.

A primeira delas, dirigida ao Dr. Luiz Octávio
da Motta Veiga, da Comissão de Valores Mobiliá
rios, é se o seu pensamento é de que se demo
cratize a Diretoria da Comissão de ValoresMobiliá
rios e que se passe pelo crivo do Congresso Na
cional os nomes dos seus integrantes, para que
os representantes da sociedade brasileira possam
efetivamente examinar os nomes daqueles que
deverão conduzir a bom termo esta Comissão,
que entendemos de relevância dentro do mer
cado brasileiro.

A segunda pergunta seria dirigida ao Dr, Eros
Roberto Grau, a quem quero cumprimentar pela
brilhante exposição, com a qual concordo plena
mente. inclusive quando V.S' dizque as entidades
financeiras têm de cumprir uma função social.
Não podemos mais continuar com o sistema fi
nanceiro como está colocado hoje no Brasil, uma
verdadeira orgia financeira. um sistema espolia
tivo da sociedade brasileira, que. no meu entendi
mento. é produto exatamente do grande conclo
merado financeiro nacional que. com o seu pode
rio. domina o mercado. Ao longo dos anos. vimos
o Banco do Brasil como uma instituição mode
radora do sistema financeiro. que tinha segura
mente em tomo de 40% das atividades nacionais;
hoje, pouco passam de 10%. Quer dizer, ele per
deu o poder moderador dentro do sistema.

Gostaria de perguntar a V.S· - pois ouvi bem
a sua proposta, especialmente em relação à ques
tão do orçamento financeiro, no tocante ao sigilo
- se não avançaríamos muito mais, dentro exata
mente de uma sociedade em desenvolvimento
como o Brasil, se tivéssemos um sistema fínan
ceiro estatizado. onde esses lucros fossem carrea
dos para a função social. Tivemos aqui. há alguns
dias. um depoimento com informações, que repu
to importantes e seguras. de que o Banco Central,
há alguns meses. destinou à rede privada recursos

da ordem de 70 bilhões de cruzados a juros de
15% anuais. mais, evidentemente. a LBC. No
mesmo dia desse repasse, esses bancos estavam
captando dinheiro a juros de 28 a 30% e. conse
qüentemente. emprestando ao público a juros da
ordem de 40 a 45 e até 50% •porque a voracidade
dos banqueiros neste País não tem limites, já pas
sou de qualquer raciocínio lógico. Haja vista o
mercado. hoje, batendo recordes da nossa Histó
ria, chegando em tomo de 39% no over, Já não
sei qual é o mais grave problema nacional. se
a instabilidade politica ou a instabilidade finan
ceira. É evidente que os dois estão co-relacio
nados, mas a situação atual é de loucura lotal.
As informações, os boatos. que correm no interior
do País - sou um homem do interior - são
alarmantes. Fala-se em golpe. fala-se em queda
de autoridades, em fechamento de bancos. Se
tivéssemos um sistema estatizado, não poderia
haver um maíor controle, direcionando estes gru
pos para que cumprissem a função social. num
País tão carente de recursos e de obras funda
mentais? Apenas para exemplificar:os banqueiros
tiveram estes 70 bilhões a juros de 15% ao ano;
conseqüentemente. vamos dizer que eles tenham
emprestado este dinheiro a juros de 30% ao mês,
em 60 dias obtiveram, desta forma, um lucro de
21 bilhões de cruzados. O Ministériodo Desenvol
vimento Urbano. que é um Ministério que trata
da nossa grave questão de infra-estrutura urbana
- não quero dar números errados - tem, segu
ramente, um orçamento. para 87, em tomo de
1/4 disso. Esta é a minha colocação.

Aminha pergunta tem correlação ao Dr, Eduar
do Azevedo. Gostaria de saber a opinião clara
de V. Ex"a respeito da relação das regras fínan
ceíras, hoje colocadas no mercado: se elas criam
esta instabilidade no mercado de ações O que
poderia ser feito, evidentemente, para que o mer
cado de ações não estivesse tão atrelado a esta
política voraz do sistema financeiro? A estatização
não traria uma instabilidade maior ao mercado
de ações brasileiro?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Inicialmente passo a palavra ao Dr,LuizOctávio
da Motta Veiga, Presidente da Comissão de Valo
res Mobiliários,para responder às indagações do
nobre Constituinte Darcy Deitos.

O SR. LUIZ OCTÁVIO DA MOITA VEIGA 
Com relação à primeira pergunta de V. Ex', a
respeito da aprovação pelo Congresso Nacional
dos nomes dos integrantes do colegiado, acho
que isto é absolutamente necessário. Mas apenas
isto não basta. Acredito que os nomes deveriam
ser aprovados para um mandato determinado.

Com relação à formação do colegiado. não
concordo com o Dr. Eduardo Rocha Azevedo.
pois acredito que a forma concebida pela CVM
dá mais autonomia. A falta de autonomia da CVM
é devida justamente à falta de certeza de que
uma decisão do seu colegiado não irá provocar
a demissão adnutum do mesmo. Primeiro: acho
que- um colegiado muito grande tende à inope
rância. Segundo: pessoas interessadas direta
mente no mercado. Por exemplo, o Presidente
do BNDESPAR. que é responsáv.el pela gerência
e administração de uma carteira de ações, de
forma alguma poderá integrar um.colegiado que
decidirá sobre assuntos do seu interesse, em últi
ma análise. Ele amanhã poderá ser alvo de um
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inquérito administrativo por manipulação de pre
ços. Em tese, ninguém está livre ou à margem
da fiscalização da CVM enquanto estiver operando
no mercado de valores mobiliários. De forma que,
respondendo à sua pergunta sucintamente, acho
que é absolutamente necessária a aprovação, pelo
Congresso Nacional, dos nomes e da instituição
dos. mandatos. Acredito que a estrutura da CVM,
hoj'e, que é a mesma concebida há 10 anos atrás
- um pouco mais -, é exatamente adequada
para este mercado em termos de estrutura. Não
teria simpatia pela formação de um colegiado
maior, composto por pessoas que não atuam no
dia-a-dia da entidade, pois não estariam acompa
nhando, na realidade, o dia a dia do mercado,
da entidade, pois é isto o que fazemos.

() SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS 
Igual a esse colegiado que vigora atualmente?

() SR. LUIZ OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA 
É () que viflora desde a promulgação da Lei n°
6.385.Este colegiado é composto por 4 diretores
e 1 presidente, sendo que o presidente é respon
sável pela administração interna da casa e o cole
giado, composto por todos eles, toma as decisões
e delibera externamente,

() SR. PRESIDEl'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao DI'.Eros Roberto Grau
para responderàs indagações do Constituinte.

O SR. EROS ROBERTO GRAU- Diria, a pro
pósíto da indagação feita, Constituinte Darcy Dei
tos, que o que talvez peculiarize a proposta que
trouxe seja a circunstância de ela se colocar em
uma posíção intermediária entre a estatização e
a não estaíízação. Formulei a proposta nestes ter
mos considerando a realidade do momento histó
rico presente. Estou plenamente convencido de
que o que há de mais absurdo no estado das
coisas é precisamente a circunstância de que,
)XlI' exemplo, quando se capita dinheiro no over·
nll)ht a urna taxa como a de hoje, de 38% que
assistimos é à circunstância de se tomar benefí
ciária de uma determinada política econômica
apenas uma parcela da sociedade. Na verdade,
as instituiçôes financeiras teriam até a seu favor,
neste episódio, a efírmaçâo de que não são elas
que fíxarn a política econômica. Não obstante,
não se justíflcaque apenas uma pequena parcela,
urna mínima parcela da sociedade brasileira, seja
beneficiada, usufrua, tenha o gozo dos efeitos de
correntes desta política econômica extremamente
conjuntural. Diria que, no fundo, caminharia para
a solução de estatização, na medida em que se
divisasse ensejo e oportunidade política para isto.
Mas, parece-me que, em função de uma série
de circunstâncias, talvez fosse conveniente epon
tal' os fatos - que, aliás, são evidentes - que
nos levam ,a procurar reincorporar esta atividade
naquela área que defini como inserida entre o
campo do serviço público e o da atividade econô
mica pura e simples. Por isto a minha referência
à circunstância de que estaríamos diante de uma
atividade econômica de interesse social que fica
ria sujeita a um regime muito específico e muito
particular. Outro ponto: penso que a opção entre
estatizar ou não, não é explicitamente formulada
neste termos, pois, muitas vezes, posso estatizar
- eu, Estado - uma determinada atividade e
continuar explorando esta atividade como se tra
tase de uma atividade econômica. Não é este
o caso, Tratar-se-ia de considerarmos, ou não,

a estatização como uma estatização que leve a
consagração da atividade como modalidade de
serviço público ou que não leve. Não bastaria
estatizarmos e transferir para o Estado a compe
tência para continuar a exercitar a atividade sob
as mesmas regras que pautam o exercício desta
atividade pelo setor privado. Corremos este risco
muitas vezes. Então, no meu modo de ver, a op
ção deve ser explicitada nos seguintes termos:
há a possil>i1idade de se estatizar para transformar
em serviço público e há, também, a alternativa
de se estatizar para simplesmente transferir a titu
laridade do capital do setor privado para o setor
público, sem que, contudo, se alterem as regras
de exercício da atividade. Isto não basta. No caso
específico, diante das circunstâncias históricas,
insistiria que, no meu modo de sentir, seria neces
sário consagrarmos aquele regime especial, pas
sando-se a, na medida em que a atividade fínan
ceira é de interesse social, enquadrá-la em regi
mes que a definam como tal, inclusive para o
efeito de limitar o lucro àqueles padrões a que
me referi.

O SR. PRESIDEl'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o DI'. Eduardo Rocha Azevedo,
Presidente da Bolsa de Valores de São Paulo.

O SR. EDUARDO ROCHA AZEVEDO - Vou
começar pela primeira colocação.

Aprimeira proposta é a de que haja um colegia
do, na CVM, composto pelo Presidente do Banco
Central, fundamentalmente, e pelo Presidente do
BNDE. Não acho isso nem um pouco conflitante,
porque quem formula a política econômica, no
Brasil, é o Banco Central. Hoje, há até um apelo
para que o Banco Central desvincule-se totalmen
te do Ministério da Fazenda, com o que também
concordo. O que existe, na realidade, é que a
política econômica muda numa velocidade tal
que não há consulta não só à CVM, como um
todo, mas à sociedade. O que vimos aqui e o
exemplo que cito é sempre o do Plano Cruzado,
em que a Bolsa de Valores atingiu valorização
e o Governo agiu para que perdesse tudo isso.
O número de pessoas que perderam no mercado
ano passado, foi um número de acionistas que,
em 1982, achamos que iria levar vinte anos para
se conseguir. Vamos levar cinquenta anos para
trazer de volta esses acionistas que saíram. O Go-

- vemo interferiu no mercado, diretamente, com
mudanças de regras, de aplicação de fundos mú
tuos, de aplicação nas fundações de seguridade,
com o dinheiro do FND.Acompanhamos mudan
ças drásticas, feitas sem consulta nenhuma, nisso
que representa o mercado de ações. É muito difi
cil explicitar, em termos de Governo - não digo
da CVM, porque aí ela está fora - o funciona
mento do mercado de ações e a sensíbílídade
que esse mercado tem. Este foi um processo
que acompanhei num regime fechado e, agora,
no regime democrático. A colocação que faço
é que a CVMnão somente seja consultada, mas
que formule sugestões também junto ao governo,
que é o órgão fiscalizador. O BNDES é o banco
de fomento do Governo. Temos, hoje não só o
BNDES com uma carteira de ações enorme, mas
desenvolvendo o mercado de capitais, que é mui
to pequeno.

Sobre o problema de estatização, se essa traria
uma tranqüilidade - não tenho nenhuma procu
ração para defender banco aqui - queria abrir
um parênteses. As socidades corretoras só são

tratadas como participantes do sistema financeiro
quando há aumento de impostos, porque nós
não emprestamos dinheiro, não ganhamos
spreads. Temos uma atividade de intermediação,
somos participantes do sistema financeiro. Quan
do aumenta o tributo dos bancos por causa do
ganho a que V. Ex" se refere, isso se transfere
para a nossa atividade. Sobre a estatização, o que
vejo no Brasil,já de algum tempo, é que o Governo
e o Estado competem com a poupança privada.
O Governo é um saco sem fundo de gastos, sem
pre gasta muito. Vemos cada vez mais gastos.
E isso traz como resultado o quê? O Governo
procura poupança e compete com a poupança
privada. Onde está a poupança, o 'Governo vai
tentar pegar. O Governo que estou dizendo é a
máquina do governo; não estou dizendo somente
o de hoje, mas todos os governos passados. É
o famoso "buraco do déficit público", como fa
lam. O que acompanhamos, inclusive na Bolsa,
é que quando a situação do mercado melhora,
o Governo diz: "Vamos vender ações - isto por
que o Governo inclusive, tem em carteira, ações
do Banco do Brasil e da Petrobrás - e ainda
caracterizando a operação como de privatização.
No meu entender, o Governo só privatiza - e
não estou pregando a privatização nem no Banco
do Brasil, nem da Petrobrás, nem da Vale do Rio
Doce - para vender ações do controle. Esse ne
gócio de distribuir ações na mão da população,
como temos visto nos últimos anos, e o Governo
não ficar com o controle não é privatização. Na
minha opinião, é uma estatização da poupança

Outro dia, vi numa colocação feita ao ex-Mi
nistro Dílson Funaro,num programa de televisão,
de uma acionista do Banco do Brasil a seguinte
indagação: "Já que o Banco do Brasil vai financiar
os seus funcionários para pagar o Imposto de
Renda, a partir de dezembro deste ano, quem
pagaria essa diferença da taxade juros? A institui·
ção, o Governo ou a Caixa de Previdência do
Banco?".

Estamos hoje vivendo um conflito muito gran
de entre o que é estatização e o que é privatização.
O que que o Governo tem que é privatizável e
o que não é? A atuação da própria CVM, quando
existe algum problema com empresas estatais,
é completamente diferente - não estou citando
somente o caso do Dr. Luiz Octávio, que aqui
está, e que acompanhamos no passado - da
utilizada para com uma empresa de iniciativa pri
vada. Isso é devido a própria conformação da
CVM, que hoje, ao invés de ser referendada pelo
Congresso Nacional, é nomeada pelo Ministério
da Fazenda ou pelo Presidente da República. O
que vejo é que a estatização não vai levar à tranqüí
lidade o mercado de ações.

O SR. PRESIDEf'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o nobre Relator, Fernando Gas
parian.

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, julgo de grande va
lor para esta Subcomissão do depoimento dos
expositores de hoje e queria fazer algumas consi
derações que talvez venha ajudar a enriquecer
o debate e, inclusive, a permitir que os Consti
tuintes que estão inscritos possam, com as suas
perguntas, terem a discussão um pouco amplia
da.

Quero colocar, inicialmente, aos expositores,
que esta Comissão está recebendo subsídios, in-
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formações, que não serão somente utilizadaspara
a Constituição que ajudaremos a produzir, mas
que ela também juntará para a elaboração das
leis complementares e ordinárias que serão feitas
a po.ster1orf, possivelmente até pelos membros
desta Subcomissão também. Esta é a idéia da
Constituinte, como um todo, que dá um prazo
bastante curto para que essas leis complemen
tares à Constituição não demorem - como acon
tece na Constituição anterior, em que alguns arti
gos nem foram regulamentados - a fim de que
realmente todas essas idéias incluídas na Consti·
tuição sejam rapidamente colocadas em vigor.
Por isso, queria colocar aqui, para que se pudesse
pensar de forma mais ampla, por exemplo, a su
gestão apresentada pelo Presidente da Bolsa de
Valores de São Paulo, que está, de certa forma,
raciocinando sobre a realidade atual, em que o
Executivo legisla com a maior agilidade, até de
forma negativa, sobre matéria financeira e econô
mica, sem ouvir o Congresso Nacional. Isso então
dá origem à idéia, por exemplo, do Presidente
da Bolsa de Valores de São Paulo, de inclusão,
para que possam ser ouvidas, de partes relacio
nadas ao sistema financeiro, colocadas dentro da
Comissão de Valores Mobiliários. .
- Queria informar aos Srs. Expositores que diver

sas propostas foram apresentadas aqui, nesta Co
missão, no sentido de ser incluída na Constituição
a formação, no Congresso, de uma Comissão
Mista, de Senadores e Deputados, que, de certa
forma, tiraria do Conselho Monetário Nacional
quase todas as suas atribuições. Na verdade, o
Conselho Monetário Nacional hoje é o Executivo
e só o Ministro da Fazenda e, inclusive, aprova
medidas a serem tomadas pelo telefone, ficando
muitos a mercê das regras do jogo. Então, isso
seria totalmente modificado. A idéia genérica do
Orçamento é colocá-lo com o déficit que seria
imaginado e imediatamente aprovado, vamos di
zer, o seu financiamento através da emissão de
títulos da dívida pública. Dentro desse parâmetro,
se o Congresso aprovasse o Orçamento, o Execu
tivo teria que executá-lo. Para qualquer modlfí
cação que quisesse, como por exemplo, emitir
títulos mais do que estava programado, o Execu
tivo teria que pedir a aprovação desta Comissão
e o seu presidente pediria ao Congresso. E esta
Comissão, que seria pequena, teria agilidade para,
em casos graves, resolver questões rapidamente.
Então, ela teria que ser ouvida, para ver se ele
poderia emitir mais, ampliar a dívidainterna acima
dos parâmetros gerenciais. Nesse sentido, o Po
der Legislativo passaria a exercer o seu poder
fiscalizador e também a criar normas que teriam
que ser executadas pelo Poder Executivo. No ca
so, por exemplo, da Comissão de Valores Mobiliá
rios, existe a idéia de que, praticamente, ela vai
se reportar a esta Comissão e não ao Executivo,
para que tenha mais independência, inclusive pa
ra fatos como os que ocorrem hoje em dia, em
que Executivo considera Comissão de Valores
Mobiliários como sendo um órgão ligado ao Mi
nistério da Fazenda e não ao Banco Central, o
que no fundo, é a mesma coisa. No futuro, a
idéia seria a l:Ieatravés desta Comissão, controlar
a atuação do Banco Central, também dentro dos
parâmetros que foram colocados inicialmente.
Eventualmente, isso ainda vai ser discutido na
grande Comissão, não teríamos mais orçamento
monetário, que é uma novidade que existe só
no Brasil, porque o Orçamento é um só, onde

se colocariam as subvenções que se quisesse dar
ao crédito e, inclusive, a forma pela qual seria
financiado o déficit público. Então, seria impor
tante colocar isso. Na verdade, a Comissão de
Valores Mobiliários, que se está discutindo aqui,
teria mais a ver com o Congresso, porque, no
fundo, as suas funções são de execução de uma
política, que já está formulada inicialmente, e de
fiscalização desse mercado. Por exemplo, hoje
em dia vemos muitas irregularidades sendo co
is que depõem contra ele, como o lançamento
de ações com informações erradas, como aconte
ceu há pouco tempo, e não ocorre nada. Gosta
ríamos de ter a informação do Presidente da Co
missão de Valores Mobiliários sobre os diversos
lançamentos que são feitos. A famosa impuni
dade brasileira continua funcionando. Exemplo
disso foram determinadas ações colocadas no
mercado por valores vinte vezes superiores ao
que valem hoje. O mercado aceitou as informa
ções fornecidas pelos bancos e pelas empresas
e as vendeu. Com isso, o mercado teve um pre
juizo brutal, aumentando, vamos dizer, a descon
fiança do público em relação às ações no Brasil.
E seria importante também ouvir a opinião dos
Presidentes da Bolsa de Valores e da Comissão
de ValoresMobiliáriossobre o fato que está sendo
discutido aqui, já em algumas reuniões, de que
o mercado acionário não prospera, não tem a
importância que deveria ter - gostaria, neste as
pecto, de ver se nos poderiam fomecer estatísticas
comparativas do volume da importância desse
mercado, no Brasil e, por exemplo, nos Estados
Unidos ou em países mais desenvoMdos, onde
esse mercado funciona bem, com relação ao PIS
de cada País porque o Brasil realmente tem a
oitava economia do mundo, mas o seu mercado
acionário, não ocupa nem o vigésimo lugar no
mundo. Este seria um número interessante para
termos em nossa Comissão, a fim de nos referir
mos a ele. Achamos que, no fundo, isso ocorre
em grande parte porque os juros reais no Brasil
são tão altos que a opção que, normalmente,
ocorre entre o mercado de renda fixae o mercado
de risco, que é o mercado acionário, em outros
países, tem pago juros, talvez, de 4 a 8% reais,
enquanto o mercado de ações consegue 15 ou
20% de lucratividade. Isso é que permite que o
mercado de ações seja bastante rigoroso, impor- ,
tante, e consiga cumprir o seu papel social de. "
fomecer os capitais necessários ao desenvolvi
mento das empresas inclusive democratizando
o capital pela sua pulverização na mão da popula
ção. Então, gostaria, se fosse possível, de ouvir
as explicações sobre a Comissão de ValoresMobi
liários e as críticas que a ela se faz.Ela realmente
não está policiando como deveria, o mercado
acionário, permitindo que o público adquira ações
que, de um dia para o outro, perdem o seu valor
de forma violenta, desvalorizando-se substancial
mente, pelas informações errôneas prestadas ao
público?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, portanto, o Dr. Luiz Octávio
da Motta Veiga, Presidente da Comissão de Valo
res Mobiliários.

O SR. LUIZ OCTÁVIO DA MOITA VEIGA 
Vimos no final do ano passado, um caso típico,
a que todos se refiriram, aqui, de uma empresa
que fez uma emissão de ações e estabeleceu um
pr~o para ela e divulgou para o público e as

instituições que estavam liderando essa emissão.
Hoje, pela Lei das Sociedades Anônimas, pode
mos fazer a emissão baseada em três critérios:
o cÍitério de valor do patrimônio líquido, ou seja,
valor patrimonial da ação, o valor de mercado
da ação ou o lucro projetado dessa ação. Op
tou-se pelo valor de mercado dessas ações. O
que aconteceu, no momento da colocação, é que
houve uma projeção de lucros, que veio a público,
que não consta da documentação apresentada
pela empresa à CVM, alterando substancialmente
a projeção que havia sido divulgada durante a
colocação das ações. A providência que a CVM
tomou foi a abertura de um inquérito adminis
trativo, onde foram indiciadas a empresa e os
três Bancos que coordenaram o lançamento. Es
se inquérito está em curso, já tivemos o depoi
mento do Presidente da empresa, do Presidente
do Conselho de Administração da empresa e de
três diretores: o Diretor Financeiro, o atualDiretor
de Relações com o Mercado-que, como empre
sa de capital aberto, está obrigada a ter - e o
antigo Diretor de Relações com o Mercado. Esse
inquérito encerra-se no dia 25 de junho. Entbo,
deverão ser julgados os responsáveis. É impor
tante que se diga que é um caso inédito no Brasil
- pelo menos o seu tamanho é inédito - é
um caso que suscita dúvidas. Esse tipo de caso
só foi regulamentado no mercado americano, por
exemplo, que é um mercado maior e mais sofisti
cado do que o nosso, há praticamente três anos,
quando a Sec:uritiea anel Exchange Commis
5ion baixou normas especificas para o que se
chama proftt fOI'em quer dizer, a projeção de
lucros de empresas e o uso dela para a obtenção
de recursos via mercado acionário. É importante
que se diga também que o que estamos tentando
fazer - parece-me que vamos obter sucesso nis
so - é definir a responsabilidade, primeiro, pela
confecção dessa projeção de lucros; segundo, pe
la divulgação dessa projeção de lucros. Em ne
nhum momento tivemos menção do nome da
CVM - em nenhum papel dessa empresa ou
dos Bancos que coordenaram esse lançamento
- ligado a essa projeção de lucros utilizada na
colocação dessas ações. Esse processo está em
curso, tem um prazo para julgamento, que é até
25 de junho. Estamos em fase finalde elaboração
do relatório e já ouvimos os depoimentos dos
indiciados. Agora, estamos em fase de apresen
tação de defesa por parte dos indiciados. Elabo
rado, então, o relatório final, irá o caso a julga
mento através do colegiado da CVM. Evidente
mente, as punições, quando aplicáveis, são aque
las estabelecidas em lei. Não posso pretender,
por exemplo, como há hoje nos Estados Unidos,
formas de punição de ações fraudulentas come
tidas no âmbito do mercado financeiro que vão
até a determinação de prisão dos envolvidos. Es
tamos restritos à lei, o que não impede, como
não tem impedido, no caso da CVM, a remessa
dos autos do próprio inquérito administrativo ao
MinistérioPúblico, para formulação de denúncia,
ou à Secretaria da Receita Federal, quando o caso
envolve algo que nos tenha deixado a evidente
impressão de que existe um ilícito fiscal.

E o que, também, me parece importante dizer
é que a CVM, até hoje, tem mantido essa norma
de conferir aos indiciados em inquéritos adminis
trativos o mais amplo direito de defesa possível,
como acho que é do interesse de todos os brasi
leiros que vivem num regime democrático. Não
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podemos, de forma alguma, nos adiantar em de
cisões nem nos omitir em analisar defesas e argu
mentações que venham a ser apresentadas por
aqueles indiciados.

O SFt PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, para responder à mesma per
gunta, I) Dr, Eduardo Rocha Azevedo.

O SFt RELATOR(Fernando Gasparian) - Se
V.Ex"me permite, gostaria, só para dar uma idéia
aos companheiros Constituintes, de dizer,que es
se caso é típico e realmente vale à pena racioci
narmos sobre ele. Na verdade, a empresa, com
base em seu lucro projetado, ofereceu as ações
por 25 cruzados. E foram colocadas à venda as
ações, adquiridas e quando foram entregues já
estavarn a 4 cruzados. Isso, em pouco tempo.
Aí, o lucro projetado já se complicou, porque era
diferente. Agora, no começo do ano, o lucro proje
tado deu prejUÍJOC>. O prejuízo que os investidores
tiveram foi monumental.

O SR LUIZ OCTÁVIO MOITA VEIGA - Srs.
Constituintes, este é que é o problema: as ações
não foram colocadas com base no lucro proje
tado, mas com base no valor de mercado. O lucro
projetado foi utilizado no esforço de venda, o que
me parece mais grave do que se errar no lucro
projetado. Quelr dizer, foi feito com base numa
das formas que a lei determina como maneira
de deterrnínação de valor de emissão e de forma
sorrateira, eu diria,porque não consta de qualquer
documento ofic:ial. Foi utilizado esse conceito de
lucro projetado e divulgado aos pretendentes.

Acho que não saberia informar a V.Ex'" o tama
nho do prejuízo. Basicamente, há vários pontos
que devem ser verificados. Primeiro, o valor de
mercado. O valor de mercado, antes da emissão,
era real ou foi manipulação? Este o primeiro pon
to. Talvez o valor de mercado estivesse excessivo,
em função de manipulação nas ações. Segundo,
os bancos que colocaram as ações, colocaram
nas porque acreditavam que eram uma boa op
ção de investimento ou para captar dinheiro do
público, para que essa empresa pagasse a eles
eventueis créditos que tivessem contra as empre
sas. Terceiro, critérios para a elaboração dessa
projeção de lucro. Um lucro projetado de 246
milhões de cruzados passou para um lucro proje
tado de 30 milhões de cruzados, com prejuízo
projetado de 70 milhões de cruzados, e acabou
num prejuizo real de 230 milhões de cruzados.
De forma que costumo dizer que isto é como
mais ou menos, embarcar-se num avião para No
Va Iorque e acordar em Bombaim, é algo total
mente desprovido de tecnicidade.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Eduardo Rocha Azevedo
sobre o mesmo assunto.

O SR. EIXIARDOROCHAAZEVEDO-Primei
ro, quero deixar claro que essas ações não foram
colocadas em Bolsa, O primeiro estágio não foi
feito no mercado, mas diretamente com as insti
tuições. que fizerem o pool comprador, no mer
cado primário. O que tenho de informação é que
essas ações não chegaram ao público. Em sua
rnaíoría ou na sua totalidade, ficaram elas nas
mãos das ínstítuíções que compuseram o pool
de lançamento. Na minha opinião, ocorreram dois
fatos. Primeiro, acho que as informações não es
pelharam a verdade neste caso. Mas há um outro
detalhe que queria colocar: é que a instituição

intermediadora sabia o que estava fazendo. Se
a informação não bateu com a informação da
empresa para as projeções feitas, acho que a insti
tuição que intermediou e que ficou com prejuízo,
no caso, também tem culpa porque ela tem a
obrigação, no caso específico, de saber o que
está fazendo. Se ela as tivesse repassado para
o público, aí, sim, o público ou quem tivesse sido
prejudicado teria de responsabilizar a instituição
intermediadora e esta responsabilizaria a empresa
que fez o lançamento. Esta é a minha idéia.

O SR. LUIZ OCfÁVlO DA MOITA VEIGA
Pela Deliberação rr 13, da CVM, as instituições
financeiras e a empresa são co-responsáveis por
toda a informação que chega ao público durante
o prazo de lançamento, de forma que são concor
rentes as responsabilidades.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Com a palavra o Constituinte Walmor de Luca.

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs, convidados,
congratulo-me com V.Ex"" que aí estão trazendo
as suas luzes e contríbuíções para que possamos
atingir aquilo que é o objetivo colimado, hoje,
por toda a Nação, ou seja, dar ao País uma Carta
moderna e efetivamente democrática.

Quando fui escolhido pelo Líder do meu parti
do, para fazer parte desta Comissão, meu primeiro
cuidado foi pesquisar nos textos constitucionais
anteriores, e encontrei, até mesmo no anteprojeto
Afonso Arinos, tão pouca coisa sobre o sistema
financeiro, no âmbito constitucional, que me as
sustei. Acho que é uma tradição brasileira ter me
do de escrever na Constituição aquilo que deve
reger o sistema financeiro que, conforme ouvimos
hoje pela manhã, aqui, somente ele, mobiliza 10%
do PIB nacional, sem, naturalmente, analisarmos
as implicações outras que têm como instrumento
de desenvoMmento em todas as atividades eco
nômicas. Quanto a este aspecto, quero, antes de
tudo, dizer-lhes que me sinto realizado porque,
atendendo à sugestão do nobre Constituinte Nel
son Jobim, sugeri a esta Comissão a vinda do
Prof. Eros, a quem, inclusive, quero louvar por
seu depoimento. Ele nos mostrou exatamente o
oposto daquilo que tem sido a norma brasileira.

Podemos fazer através da Constituição aquilo
que não foi feito até agora. Nesse sentido, pediria
a V. S' que as suas sugestões, com as quais me
entusiasmo, nos fossem encaminhadas, embora
tenhamos esgotado o primeiro prazo ontem, data
limite de apresentação das propostas. Teremos
ainda, no percorrer dos trabalhos da Constituição,
prazos para a apresentação de emendas aos tra
balhos dos Relatores tanto nas Subcomissões
quanto nas Comissões gerais e, finalmente, em
Plenário.

Ficaria extremamente honrado se pudesse, in
clusive, subscrever parte dessas emendas aqui
expostas pelo Prof. Eros, a fim de que pudés
semos escrever alguma coisa no texto constitu
cional.

Lembraria, principalmente, a questão de inte
resse social do sistema financeiro, o tratamento
que se deve dar à usura e à questão do sigilo
bancário. Colocaria ainda mais uma questão: o
desvio das atividades - fins do sistema financeiro.
Explico: é como principalmente nos grandes con
glomerados financeiros que, ao invés de fazerem
a intermediação da moeda, exatamente a sua ati-

vídade-fím, passam a exercitar outras atividades.
Há conglomerados aí, hoje, que têm dezenas de
empresas agropecuárias, muitas vezes se utilizan
do, inclusive, do crédito subsidiado, ou seja, pago
pelo povo brasileiro, em seu próprio benefício.
Há instituições financeiras vendendo seguros 
seguridade social, seguro-saúde - atividades que
me parece fugir totalmente do fim a que se desti
nam. Como poderíamos, no texto constitucional,
tratar dessas questões? Se o Prof. Eros puder
nos dar essa contribuição, ficaria muito grato. Elas
poderiam ser encaminhadas a posteriori.

Gostaria de fazer duas perguntas, sobretudo
agora: uma, ao ilustre Presidente da Bolsa de Valo
res de São Paulo. Quando se fala em democra
tização do capital- e tenho uma convicção con
trária à de V. S· - acho que se o Estado detém
90, 100% das ações de uma empresa - como
é o caso da Petrobrás, da Vale do Rio Doce, do
Banco do Brasil - que tem mostrado, ao longo
da história, sua eficiência, e o Estado coloca essas
ações nas mãos do povo, está democratizando
o capital. Democratizar não significa apenas priva
tizar. Se fosse assim, diríamos que tão-somente
os regimes de economia privada seriam efetiva
mente aqueles onde haveria liberdade, o que não
me parece ser verdadeiro. Temos economias s0

cializadas em que o regime é democrático. En
quanto isso, temos no País um regime de livre
iniciativa bastante aberto, inclusive, e no entanto,
em termos democráticos, não é exemplo para
nenhum outro pais. Se fosse assim, também a
Itália de Mussolini ou a Alemanha de Hitler não
seriam exemplos de democracia, segundo a colo
cação de V. S· Não quis trazer isso para debate;
é, tão-somente, uma observação.

Então, a Bolsa de Valores que é necessária,
há que se valorizar e democratizar o capital. V.
S· inclusive, acusou as empresas privadas que
se negam a colocar suas ações no mercado, ou
seja, não querem democratizar o seu capital, o
oposto do que faz o Governo. Perguntaria a V.
S· quanto por cento, hoje, do movimento da Bolsa
de Valores se fazem termos de empresas públicas
como Petrobrás, Vale do Rio Doce e Banco do
Brasil. Qual o percentual, em média, que repre
senta o movimento das ações somente dessas
três empresas?

o SR. EDUARDO ROCHA AZEVEDO - Na
Bolsa de Valores de São Paulo, hoje em dia, é
qualquer coisa em tomo de 40% do volume. Que
ro fazer um parêntese: no ano de 1985, foi 20~
do volume. No ano de 85, quando venceu meu
primeiro mandato como presidente, era 20% do
volume; chegou a 70, caiu para 20.

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCA
Estou satisfeito com a resposta, Sr. Presidente:
chegou a 70 e hoje está em 40% . Louvo o Gover
no por isso.

Tenho uma segunda pergunta, agora dirigida
ao Dr. Luiz Octávio da Motta Veiga, a respeito
de punição aos que se utilizam de expedientes
tão condenáveis, como citados aqui, e discutidos
principalmente nas respostas e intervenções do
nobre Relator e de V. S· Quem, realmente, foi
punido neste País? Que tipo de punição houve?
Há alguém na cadeia em função disso? A legisla
ção brasileira, por exemplo, conseguiu colocar
na cadeia o Sr. Mário Gamero?
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr, Eduardo Rocha Azevedo.

O SR. CONSTITOINTEWALMOR DE LUCA
Aliás, se qualquer outro dos nobres expositores
quiser fazer a sua colocação sobre a questão da
punição, ficaria agradecido.

O SR. EDUARDOROCHAAZEVEDO - O Po
der de xerife no mercado brasileiro é da CVM
e não das Bolsas. Sobre esse problema - prisão,
cadeia - o xerife é o Dr. Luis Octávio.Mas, quero
colocar o seguinte a V. Ex": não disse, na minha
argumentação, que o Governo não estava demo
cnrtizando o capital, mas que ele veste de privati
zaçãoas colocações de suas ações e, na realidade,
não está privatizando. Não falei, em nenhum mo
mento, que a colocação de ações pelo Governo
na Bolsa não é uma democratização do capital:
é, porém não é uma privatização.

Outro fato que queria colocar, nobre Deputado,
é que, em toda a minha andança como Presidente
da Bolsa de Valores, sempre lutei para que ne
nhum titulo, nenhuma ação - govemamental ou
particular - detivesse do mercado, como um
todo, uma participação tão grande. Nossa pro
posta, hoje, é abrir a Bolsa de Valores ao maior
número de participantes, porque, no meu modo
de entender, a sociedade tem que ser participativa
e o que temos visto são bolsas de países socia
listas e até comunistas abrirem-se à participação
da população. Temos exemplos de socialismos
avançados, como na Espanha e na França, que
estatizaram as empresas e agora estão num pro
cesso enorme de privatização das mesmas. No
caso francês, houve a privatização de uma só em
presa no primeiro estágio, que vai reunir, agora,
grande número de acionistas.

O SR. CONSTITOINTEWALMOR DE LUCA
Permite-me V.S' um aparte? V.S' está esquecen
do-se de que o regime francês não é socialista,
mas tem um presidente eleito pelo Partido Socia
lista e um Gabinete Conservador recém-eleito.
Convém dizer a V. S'que essamudança da França
é decorrente de um processo eleitoral da vontade
do povo francês. A privatização que ocorre lá não
é bem no sentido colocado por V.S·

a SR. EDUARDO ROCHA AZEVEDO - Ela
é nesse sentido - poderemos debater isto aqui
a noite inteira, mas aceito a opinião de V. Ex'
de privatização.

O SR. CONSTITOINTEWALMOR DE LUCA
Arcada pelo atual Gabinete socialista.

O SR. EDUARDO ROCHAAZEVEDO- Sem
dúvida nenhuma, e com 2.500 milhões de acio
nistas, Deputado. Se fosse uma privatização erra
da não teria o número de acionistas que tem.
O 'que eu quero colocar é que não é o Esta~
que vai reger a Bolsa de Valores. Se, amanha,
houver menor participação de empresas estatais
no volume das Bolsas, esse volume vai existir.
a acionista da empresa estatal nem sempre rece
be bom tratamento de todas essas empresas.
Existe o Banco do Brasil, que é um exemplo de
bom tratamento aos acionistas, mas o acionista
não participa da empresa. Ao contrário, o Governo
nomeia a sua diretoria, a empresa dâ o lucro que
o Governo quer. No passado, o Banco do Brasil
foi usado até, em determinados casos, para anga
riar recursos para o País. V. Ex' sabe disso. a
acionista foiprejudicado e não tem cornose mani-

festar. Esta é a minha colocação: o tratamento
dado ao acionista de uma empresa estatal é dife
rente do dispensado ao de uma empresa da inicia
tiva privada. Tenho acompanhado isso nos últi
mos cinco anos.

O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Concedo a palavra ao Dr,LuizOctávio da Motta
Veiga,Presidente da Comissão de Valores Mobiliá
rios, para responder às mesmas indagações.

O SR. LUIZ OCTÁVIO DA MOTTA VElGA
Com relação à punição de envolvidos em delitos
no sistema financeiro, diria que a CVM éa respon
sável pela fiscalização e punição de fraudes ou
manipulações e estabelecimento de condições
não eqüitativas de mercado no mercado espe
cífico de valores mobiliários. Por dispositivo legal,
estou limitado a determinado elenco de penas
que vão da simples admoestação por e~crito, até
à exclusão do réu, por tempo detemmado, de
funções de administrador de uma instituição fi
nanceira ou de administrador de valores mobiliá
rios. Tenho certeza C:le que se faz necessária, na
esteira da Constituinte, a reeIaboração da Lei o"
6.385, para que ela dê ao órgão fiscalizador pode
res para aplicar multas condizentes com os ga
nhos daqueles que fraudam o mercado de valores
mobiliários como acontece - não me canso de
citar, porq~e é o mercado nesse particular mais
envolvido - no mercado americano, onde a mui
ta pode ser arbitrada em até três vezes o valor
do ganho auferido numa açãojulgada fraudulenta
pela SecurIty anelExc:hangeCommJuion.

O SR. CONSTITOINTEWALMOR DE LUCA-
V. S' acredita, antão, que a fraude e o dolo poderão
ser punidos tão-sornente p.eIam~ e. não por
outra penalidade? V.S' admite a pnsao, ínclusíve?

O SR. LUIZ OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA 
Eu não acho que a CVM deva deliberar sobre
isso.

O SR. CONSmOINTE WALMOR DE LUCA
Isso contribuiria para a melhoria do sistema?

a SR. LUIZ OCTÁVIO DA MOTTA VElGA
Acho que nós aplicariamos as penalidades que
a lei determinasse e enviariamos o caso ao Minis
tério Público para que este, com base nas deci
sões administrativas, tivesse fontes de direito sufi
cientes para até colocar na prisão pessoas envol
vidas no âmbito do mercado de valores mobiliá
rios. Estou plenamente de acordo com isso e
acho que é de necessidade absolutapara a morali
zação do sistema e até paraá sobrevivência deste.
Quando se coloca um 1nskIer, como se colocou
nos Estados Unidos o Ivan Boesch, na cadeia,
ninguém sai perdendo. Pelo contrário, só ele pró
prio. Quem sai ganhando é o mercado. Estou
plenamente de acordo com V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de CarvaIho)
- Concedo a palavra ao Prof.Eros Roberto Grau,
para uma comunicação.

O SR. EROS ROBERTO GRAU- As palavras
do Constituinte Walmor de Luca muito me honra
ram. Quero dizer a S. Ex" que aceito a incum
bência que ele me passou. Estou muito grato
aS. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Constituinte Mauro Cam
pos.

O SR. CONSmUINTE MAURO CAMPOS 
Sr. Presidente, Srs. Expositores, na verdade não
tenho perguntas a fazer. Queria apenas congratu·
lar-me com V. S's, especialmente com o Prof.
Eros - não que os outros não tivessem o mesmo
brilho - cuja exposição, como disseram anterior
mente dois companheiros, realmente nos encan
tou, sobretudo pela sua elegância intelectual e
pelo rigor acadêmico com que colocou as ques
tões. De modo que a nossaSubcomissão sai enri
quecida pelo depoimento desses três expositores.

Na continuidade da questão inicialmente levan
tada pelo Constituinte DarcyDeitos, que na verda
de é uma das grandes preocupações que nos
movem, quero falar sobre a questão do papel
do Estado na economia. Esta questão foi levan
tada aqui e respondida peJoProf. Eros,mas gosta
ria de aprofundá-Ia um pouco mais, fazendo al
guns reparos à posição do nosso companh~!o

que se retira agora, porque temos uma reuraao
de Líderança, com relação à estatização do siste
ma financeiro. Já que o Prof. Eros dispôs-se a
enviar à nossa Subcomissão a sfntese dos seus
pensamentos, não gostaria de perder a 0portu
nidade de pedir a S. S' que fizesse um registro
deles agora - uma vez que o nosso Relator vai
ter um trabalho de final de semana no sentido
da preparação do relatório final da nossa Suboo
missão, que deverá ser apresentado já no inicio
da próximasemana- para que não perdêssemos
esta oportunidade, ou que pudesse agilizara sua
colocação entregando algum documento ao nos
so Relator, Deputado Fernando Gasparian.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- S. S, compromenteu-se a apresentá-lo o mais
breve possível e haverá tempo para fazê-la. Inclu
sive, todo o seu depoimento está gravado e as
notas taquigráficas serão passadas para o nosso
Relator, Deputado Fernando Gasparian. No mais,
o pedido do Constituinte Walmor de Luca é mais
no sentido das emendas e dos substitutivos que
o partido possa apresentar. Informo que hoje, na
reunião da bancada do PMDB no Senado da Re
pública, fiz uma proposta a qual comunico ao
nobre companheiro: pedi que o PMDB tivesse
um projeto de Constituição, como arma secreta,
um verdadeiro substitutivo, já pronto, para ser
apresentado se assim foi necessário. Esseprojeto
do PMOB,de uma Constituição integral será pre
parado com todas as sugestões do PMOBe apre
sentado a Constituinte. A bancada nomearia um
Relator especial, porque poderia acontecer algu
ma coisa de que não gostássemos. No projeto
final, já teríamos o substitutivo pronto. Esta idéia
está sendo estudada pela bancada do PMDB.Esta
é a comunicação que faço ao nobre colega, com
muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS 
Ouço, com muita atenção, a comunicação do
Sr. Presidente, mas, data venia, S. Ex' vai me
permitir discordar da sua colocação. No meu ca
so, sendo remanescente do quadro antigo do
MDB,oriundo aindado combate à ditadura, acho
importante que registremos esta posição ~e .wn
militante do antigo MOB:o processo Constituinte
que vivemos não é um privilégio do nosso partido.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- De forma alguma. Pelo contrário. Interrom
pendo o colega, quero dizer que acho importan
tíssima a presença dos pequenos partidosprinci-
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palmerrte aqui na nossa Subcomissão, onde eles
têm tido uma atuação substancialmente impor
tante, assim corno em toda a Constituinte,diga-se
de passagem.

o SR. CONSTITrnNTE MAURO CAMPOS 
Sr. Presidente, acho que a conquista do povo bra
sileiro, na verdade, surgiu do nosso partido, que
foi quem lançou a idéia da Constituinte, em con
frontação com o regime autoritário. Sendo o nos
so partido dernocrétíco, e defendendo um regime
pluralista, aberto, o nosso pensamento é o de
que este momento é de extrema fertilidade para
o País. Talvez V. Ex" não tenha sido muito feliz
ao se expressar dizendo que teremos uma Consti
tuição de bolso para apresentar.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Nãc., eu não disse isso. Permite o nobre colega
um aparte? Eu disse: um projeto completo de
Constituição do partido. Inclusive,o PT tem um
projeto completo. Alguns partidos poderão apre
sentar projetos integrais de Constituição, porque
estamos vivendo apenas uma primeira fase. A
fase mais importante virá depois da apresentação
do projeto, quando ele já estiver em plenário, para
receber substitutivos e,emendas. Foi a essa nova
fase que me reportei, mas entendi perfeitamente
a boa intenção do colega, a quem tanto respeito.

Passo a palavra ao Constituinte Adroaldo
Streck.

O SR. CONSTlTrnNTEADROALDO STRECK
- Em primeiro lugar, quero dizer que aprendi
muito com o que disseram o Dr. Luiz Octávio
e o Dr. Eduardo. Dado o adiantado da hora, vou
fazer uma pergunta que não é de caráter técnico,
é mais de caréter emocional, ao meu coestadua
no, Prof,Eros Grau. Antes de começar esta reu
nião, recebi um telefonema do meu Estado, o
Rio Grande do Sul, perguntando sobre aconteci
mentos aqui no Planalto: que amanhã seria feria
do bancário, porque um pacote novo estaria sen
do editado, que o próprio Presidente da República
talvezIfosse renunciar hoje. Informeique não tinha
qualquer conhecimento a respeito desse tipo de
boato que circula em Porto Alegre. Estou tradu
zindo isso apenas para que todos sintam o clima
de intranqüilidade que estamos vivendo neste
País.

Nãc,tenho a menor dúvida de que vamos pro
duzir um texto excelente, com as informações
.que todos os senhores nos têm dado, e já entrevis
tamos aqui 37 pessoas, conforme ouvi do Depu
tado Gasparisn, hoje. Vamos fazerum texto muito
bom. Mas lembro a V. Ex'" que, em termos de
primor de texto, nada melhor do que a Consti
tuição de Weimar, que nada tinha a ver com a
realidade alemã daquele momento, que teve co
mo resultado o surgimento do Sr. Adolf Hitler,
cujas conseqüências todos nós conhecemos.

Aminha pergunta específica ao Prof.Eros Grau
é a seguinte: Temos condições de viver um pro
cesso de adaptação a um novo tempo da vida
brasileira sob a égide de um nova Constituição?
Com" se diz no nosso Estado, podemos esperar
que, no andar da carreta, as melancias se acomo
dem?

O SR. PRESIDENTE.(Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Dr. Eros para responder
ao Constituinte Streck.

O SR. EROS ROBERTO GRAU - Meu caro
coestaduano, quando nos debruçamos sobre os
textos constitucionais do nosso País e vamos mais
além das Constituições Federais, e encontramos,
por exemplo, aquela pérola feitapor Júlio de Casti
lhos, começamos a sentir que o processo consti
tuinte é um processo de vivência.Devo confessar
que até, em um pequeno livro,invectivei, no mo
mento em que surgiu aquela emenda que convo
cou o Congresso Constituinte, contra a forma sob
a qual se c.onvocavaa Constituinte. Procurei enfa
tizar o fato de que o Poder Constituinte é um
Poder de fato, não é um poder jurídico, Mas tenho
aprendido, com o passar dos dias e as experiên
eras que se têm vivido, que a legitimidade é uma
conquista. Eu devolveria a pergunta, mas o faria
na nossa linguagem, com ull) laço de esperança,
em termos quase enfáticos. E um pedido: façam
a Constituição legítima que o povo brasileiro aspi
ra, porque terá de ser assim, pois em caso contrá
rio, corremos o risco de não termos a oportu
nidade de fazê-Iaem paz. De modo que a minha
pergunta não é mais uma pergunta, é um apelo.
Digo que confio em V. Ex'" É só isto que queria
dizer.

O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Queremos agradecer a presença, em nome
da Subcomissão do Sistema Financeiro, a todos
aqueles que vieram à nossa Comissão nesta últi
ma reunião pública cujo encerramento ocorre
agora. Quero dizer aos que atenderam aos pedi
dos que suas presenças foram, de um modo mui
to claro, de grande aproveitamento para todos
os Constituintes e que mais aproveitamento ainda
haverá no exame dos documentos que se formam
a partir da realização desta reunião. O Sr. Relator
vai trabalhar, neste finalde semana, na produção
do relatório, a ser apresentado à Comissão. Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar esta reunião
da Subcomissão do Sistema Financeiro, antes
convocando uma reunião ordinária para a próxi
ma terça-feira, às9 horas da manhã.

Está encerrada a sessão.

4' Reunião Ordinária da
C~~-8 de Siatematização

Aos vinte e um i::Iias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta e dois minutos, no Plenário do Senado
Federal, reuniu-se a Comissão de Sistematização
sob a Presidência do Senhor Constituinte A1uízi~
Campos, Primeiro-Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, presentes os seguintes Senhores
Constituintes:Celso Dourado,VIrgílio Távora, Ber
nardo Cabral, Adolfo Oliveira, Rodrigues Palma,
Raim~ndo B:zerra, Paulo Ramos, Abigail Feitosa,
Joaquim Bevilácqua,Oscar Corrêa, LuísEduardo
AntônioCarlos Konder Reis, José Thomaz Nonô'
Francisco Benjamim, Nilson Gíbon, Renato Via:
nna, Francisco Rossi, Sandra Cavalcanti, Gerson
Peres, José Lins, Ademir Andrade, Haroldo Sa
bóia, Manoel Moreira, Christóvam Chiaradia, Cid
Carvalho, Osvaldo Coelho, José Ulisses de Olivei
ra, Eraldo Tinoco, Amaldo Prieto, Jamil Hadad
José Santana, Antônio Farias, Marcondes Gade
lh?, José Geraldo, Severo Gomes, Brandão Mon
t~lro, Jos~ Maurício,Siqueira Campos, José Igná
CIO Ferreira, Haroldo Uma, Lysâneas Maciel Nel
son Carneiro, Prisco Vianna,Gastone Righi,José
Queiroz, Délio Braz, Enoc Vieira, Paes Landim,

Roberto Balestra, Luiz Salomão, João Menezes,
Jonas Pinheiro, UlduricoPinto, Ricardo Izar, João
Agripino e José Geoníno - todos membros da
Comissão, e mais Senhores Constituintes não
membros: Átila Lira, José Mendonça de Morais
e DaviAlves Silva. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, anunciando a leitura da Ata da reunião ante
rior, com correções que determinara, tendo o Se
nhor Constituinte Oscar Corrêa requerido a dis
pensa dessa medida, considerando a distribuição
prévia, por cópia. Em seguida, o Senhor Presi
dente, após esclarecer que as retificações das Atas
devem ser solicitadas por escrito à Presidência
anunciou a Ordem do Dia, que se destinou à
apreciação do Substitutivo do Relator - Consti
tuinte Bernardo Cabral, com as respectivas Emen
das, ao Projeto de Resolução na1/87 CS, de auto
ria do Senhor Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis,dispondo sobre as normas de trabalho deste
Órgão e dando outras providências. Com a pala
vra, o Senhor Relator ofereceu, inicialmente, al
guns esclarecimentos sobre o Projeto e agrade
ceu a colaboração dos membros da Comissão
~edianteas Emendas oferecidas e com as suges:
toes que I~e foram encaminhadas diretamente,
passando à apresentação do seu Parecer sobre
as Emendas, examinando-as, separadamente,
tanto aquelas que mereceram aprovação total ou
parcial, como as de parecer contrário. Concluída
a apresentação do Parecer do Relator, o Senhor
Presidente declarou iniciada a discussão da maté
ria. Concedida a palavra ao Autor do Projeto, o
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis teceu
considerações elogiosas à iniciativada Comissão
em elaborar as suas normas internas de funciona
mento e registrou a precisão do Senhor Relator,
na sua 7xposição, com o qual congratulou-se,
e aplaudiu o interesse de todos em colaborar nes
te objetivo comum; contínundo, defendeu a ex
pressão "Projeto de Resolução", como inicial
~ente indicada na proppsição, levantando ques
tão de ordem para ser adotada essa denominação
em vez de "projeto de Deliberação". O Senhor
Presidente decidiu pela adoção de "Projeto de
Resolução", com apoio do Plenário. durante a
discussão da matéria falaram, ainda, os Senhores
Constituintes: Gerson Peres, Nilson Gibson Ade
mir Andrade, Inocêncio Oliveira, José Thomaz
Nonô, Sandra Cavalcanti, Adolfo Oliveira, Délio
Braz,Joaquim Bevilácqua e Gastone Righi,todos
apresentando cumprimentos ao Senhor Relator
e oferecendo suas sugestões. O Senhor Consti
tuinte Ademir Andrade, em intervenção, solicitou
ao Senhor Presidente o registro de sua posição
contrária à Ata da reunião realizada no dia qua
torze de maio corrente, assegurando que o Projeto
de Decisão na 1/87 ANC teve apreciação com
número insuficiente.Em resposta, o Senhor Presi
dente informou que o dito Projeto já fora enviado
à Presidência da Assembléia Nacional Constituin
te, com o respectivo parecer. E, em seguida, de
clarando encerrada a discussão da matéria, anun
ciou que se passaria à sua votação, o que não
ocorreu, considerando a ausência de quôrurn,
lembrada pelo Constituinte Virgílio Távora. O Se
nhor Constituinte Adolfo Oliveira, a propósito do
quórum nas reuniões, requereu ao Senhor Presi
dente fossem informadas às lideranças partidárias
~bre as reuniões desta Comissão, com apelo
tido de convocar os respectivos integrantes de
suas bancadas, membros desta Comissão, para
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se fazerem presentes, ressaltando o baixo índice
de presenças verificado naquelas realizadas até
o momento, com visível prejuízo à boa ordem
dostrabalhos. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhorPresidente convocou reunião para o dia vinte
e seis de maio, às nove horas, no Plenário do
Senado Federal, com a finalidade de ser votada
a matéria cuja discussão se encerrava, declarando
finda a reunião às doze horas e vinte minutos.
O inteiro teor desta reunião foi gravado, devendo
ser traduzido e publicado no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte e constituir-se-á
na Ata circunstanciada dos trabalhos. E, para
constar, eu, Maria Laura Coutinho, Secretária, la
vrei a presente Ataque, após lida e assinada pelo
Senhor Presidente, irá à publicação.

cOMISSÃo DE SISTEMATIZAÇÃO
Reunião realizada em 21-5-87, às 9:3Oh

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Ha
vendo número legal, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Comissão de Sistematização.

Convido o nobre Relator, Constituinte Bemardo
Cabral, a integrar a Mesa desta Comissão.

Desejo esclarecer aos Srs. Constituintes que,
no final da pãgina 2 da Ata da reunião anterior,
na parte referente ao parecer do Relator Substi
tuto, Constituinte Adolfo Oliveira, determinei retifi
cação da redação, nos seguintes termos:

O SR. PRESIDENTE (Aluísio Campos) 
"Após ouvir os últimos pronunciamentos, deter
minou-se a exclusão, da Ata da reunião anterior,
de algumas declarações do Sr. Constituinte Paulo
Ramos, sobre a redação da Ata apresentada pela
Secretária da Comissão."

Na última página, suprimi a palavra "desres
peitosa", deixando apenas "anti-regimentais" e,
por último, citei: "com a exclusão determinada
pelo Presidente".

Com tais retificações, submeto a AtA aos Srs.
Constituintes apenas para efeito de retificação,
por escrito, que a Mesa fará incluir.

O SR. CONSTITrnNTE OSCAR CORm 
Requeiro dispensa da leitura da Ata.

(Éaprovado apedidode dispensa daJeitu
1'8 daAtlt.)

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Pas
samos, agora, à matéria da Ordem do Dia.

A reunião de hoje destina-se a discutir o Projeto
de Resolução referente às normas de trabalho
desta Comissão.

Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte Bernaniv Cabral, para proceder à leitura
do seu parecer, que é um Substitutivo à propo
sição apresentada pelo nobre Deputado e Consti
tuinte Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral) -Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, em primeiro lugar, devo
esclarecer aos eminentes Srs. Constituintes, que
somente hoje pela manhã foi distribuído o avulso
desse Substitutivo.

Creio que é a primeiravez que, numa Comissão
de Sistematização da Assembléia Nacional Cons
tituinte, se leva a efeito a distribuição de Substi
tutivo como este que será levado ao julgamento
de V.EX"

LamentaJvelmente, a Secretaria teve que apon
tar os números das emendas de forma menus-

crita, apesar de ter recebido a tempo a devida
programação.

Foram oferecidas 84 emendas, das quais 23
receberam parecer favorável; 10 receberam pare
cer favorável, em parte, e foram prejudicadas 31
emendas, porque eram de teor semelhante a algu
mas outras. Apenas 20, um número muito redu
zido, recebeu parecer contrário. V. Ex'" poderão
ver, a partir da página 23, no item 4, a relação
das emendas que receberam parecer favorável
e de que me permitirei, com a anuência de V.
Ex"', dar conhecimento.

AEmenda rr2, de autoria do Constituinte Boni
fácio de Andrada, pede que no art. 10, inciso IV,
em vez de nove integrantes da Comissão para
a verificação de voto, fosse o número reduzido
para três. É o que a maioria aqui solicitou. A maio
ria acha que nove é um número muito grande
e o Relator acolheu esta emenda, que tem parecer
favorável.

Conseqüentemente, o art. 10, inciso IV, passa
a vigorar, quando for para se requerer verificação
de votação, com um reduzido número de apoia
mento de três ilustres Srs. Constituintes.

A Emenda n° 3, também de autoria do Consti
tuinte Bonifácio de Andrada, casa-se com o dese
jo de uma grande maioria dos integrantes desta
Comissão, dispondo que, da decisão da Presi
dência em questão de ordem, quando se preten
dia dar ao Presidente um poder maior, caberá
recurso escrito, com efeito suspensivo para a As
sembléia Nacional Constituinte, com apoiamento
de, no mínimo, três integrantes da Comissão.

AEmenda rr 7, de autoria do Constituinte Boni
fácio de Andrada, é ao § 3° do art. 18.

O art. 18, no original, tem esta redação:

"Encerrada a discussão, o Relator terá cin
co dias para emitir parecer sobre as emen
das, concluindo, se for o caso, por novo pro
jeto de Constituição que, uma vez aprovado
pela Comissão, será encaminhado à Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte."

S. Ex"fez a alteração, dizendo que:

"Encerrada a discussão, o Relator terá cin
co dias para emitir parecer sobre as emen
das, concluindo pelo projeto de Constituição
que, uma vez aprovado pela Comissão, será
encaminhado à Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte."

A Emenda n° 9, ainda sobre a matéria de exi
gências inseridas, que é de autoria do Constituinte
Raimundo Bezerra, foi acolhida e com parecer
favorável do Relator. A Emenda do Constituinte
Raimundo Bezerra diz o seguinte:

"M 15. Inclua-se um parágrafo único."

O art. 15,naredação original, lembra as propos
tas de emenda popular, com as exigências daque
las assinaturas, para que fosse cumprida uma veri
ficação.

O Constituinte Raimundo Bezerra apresentou,
juntamente com a ilustre Constituinte Sandra Ca
valcanti - os objetivos se casavam-, a seguinte
emenda:

"Inclua-se no art. 15 o seguinte:
Parágrafo único. As exig~nci8s inseridas

no art. 24, inciso I, do Regimento Intemo,
serãoefetivadas através da análise, por amos-

tragem, da assinatura e dados que i?entifi
quem um percentual confiável dos sIgnatá
rios de proposta de Emenda Popular, utilizan
do-se o sistema de computação."

Essa Emenda foi acolhida, assim como a
Emenda n° 13, de autoria do Constituinte José
Genoino.

O inciso IV do art. 10 da redação original previa
um número maior para a verificação de votação,
e o Constituinte José Genoino pede que esse nú
mero seja reduzido para três integrantes da Co
missão. A Emenda recebeu parecer favorável.

A Emenda n° 17, inciso VII do art. 3°, que, como
V. Ex'" estão lembrados, motivou alguma discus
são, diz:

"São atribuições do Presidente, além das
que estão expressas nesta deliberação ou de
corram da natureza de suas funções ou prer
rogativas, e quanto às reuniões da Comissão:

Vii':::::'~~'~J';;;-d~~";~'I~~~~t~~"~"~~'~~iã'~
quando entender necessário."

A Emenda, de autoria do Constituinte Gerson
Peres, que recebeu parecer favorável, tem o se
guinte texto:

"Suspender ou levantar a reunião quando
a ordem dos trabalhos e as normas desta
deliberação não estiverem sendo respeita
das."

A Emenda rr 19, ainda de autoria do Consti
tuinte Gerson Peres, também recebeu parecer fa
vorável. S. Ex", tentando disciplinar, juntamente
com vários outros Srs. Constituintes, o problema
dos Suplentes nesta Comissão, deu a redação
que pareceu ao Relator a mais apropriada, com
o seguinte texto:

"O art. 8° passa a ter a seguinte redação:
"Os suplentes partidários da Comissão se

rão convocados pelo Presidente, ao anunciar
a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos,
obedecida a ordem de suas assinaturas no
livro próprio e em número correspondente
aos respectivos titulares ausentes, que só po
derão assumir seus lugares na mesma reu
nião após a votação de um dos itens cons
tantes na referida Ordem do Dia."

A redação original, que pretendia apenas pre
miar aqueles que comparecessem, dava a relação
de que os titulares ausentes não poderiam mais
assumir os lugares na mesma reunião.

Com esta redação, fica corrigida a estreiteza
que poderia haver na redação original.

Portanto, a Emenda ao Substitutivo n9 19, de
autoria do Constituinte Gerson Peres, foi acolhida.

O SR. CONSlTTGINTEJOSÉ UNS -Sr. Presi
dente, por ora, é só exposição do Relator?

O SR. RElJ\TOR (Bemardo Cabral) - Sim.
Depois, o Presidente colocará em discussão

as Emendas.
A Emenda n9 20, ainda de autoria do Consti

tuinte Gerson Peres, mereceu aprovação, porque
o original previa o número de nove, e aqui se
reduzem para três os integrantes desta Comissão.
Está, portanto, com parecer favorável, a Emenda
do Sr. Const,ituinte Gerson Peres.
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Ade número 25~deautoria do eminente Consti

tuinte Ademir Andrade, mereceu a aprovação do
Relator. S. Ex" anuncia, na sua Emenda, que se
corrija o inciso XIII, item 13 do art. 3°

O art, 3° tinha, na sua redação original, dentre
as atribuições do Presidente:

"Designar a Ordem do Dia das reuniões."
O Constituinte Ademir Andrade melhora

a redação, dizendo que o inciso XIII passa
a ter a seguinte redação:

"Designar a Ordem do Dia das reuniões,
de acordo com esta deliberação."

A Emenda n- 26, ainda de autoria do Consti
tuinte Ademir Andrade, também mereceu a aco
lhida do Relator, porque S. Ex", ao apresentá-Ia
quanto ao art. 10, pede que seja acolhida a verifi
cação de votação, com o apoiamento de três inte
grantes da Comissão.

A Emenda n' 30, de autoria do também Consti
tuinte Ademir Andrade, mereceu acolhida. S. Ex"
aponta para a necessidade de que o caput do
art. 14 passa a ter a seguinte redação:

"Projeto de Resolução, visando a ,regula
mentar e a disciplinar consulta plebiscitária
a respeite) de redação final do projeto de
Constituição, será recebido, juntamente com
as emendas a ele apresentadas, para que
a Comissão emita seu parecer por maioria
absoluta de votos, no prazo de cinco dias,
reservados os primeiros dois ao Relator."

S. I::X> reduz o prazo do Relator, e o Relator
acolhe a Emenda de S. Ex"

A Emenda n° 36, de autoria do Constituinte
BrandãoMon~eiro, também recebeu parecer favo
rável, dando-se a seguinte redação ao caput do
art. 4°;

"Asreuniões ordinárias ou extraordinárias
terão a duração de três horas, podendo ocor
rera sua prorrogação, a critério do Presidente
ou a requerimento de seis de seus integran
tes."

É que o art. 4° só previa, no original, a "prorro
gação, a critério do Presidente" e, com a Emenda,
torna ..se mais democrática a convocação. Por is
so,mereceu acolhida a Emenda de S. Ex'

A Emenda nO 37, ainda de autoria do Consti
tuinte Brandão Monteiro, também mereceu aco
lhida. É que no original, o art. 5° previa, para que
fossem convocadas as reuniões extraordinárias,
que, além da competência do Presidente, de ofí
cio, 1/3 dos integrantes da Comissão fizessem
essa convocação. S. Ex' reduziu para 18 e recebeu
parecer favorável deste Relator.

A Emenda n° 41, também de autoria do emí
nente Constituinte Brandão Monteiro, mereceu
acolhida. S. I~' registra que a alínea a do art.
16 passe a ter a seguinte redação:

a) AsEmendas com parecer contrário se
rão votadas em globo, salvo os destaques
requeridos com apoiamento de seis assina
turas de integrantes da Comissão."

Foi também acolhida a Emenda rr 42, de auto
ria do Constituinte Brandão.Monteiro, quando S.
Ex" dá nova redação à alínea b do art. 16.

S. & dá a seguinte redação;

b) AsEmendas com parecer favorávelse
rão votadas em globo, salvo destaque reque
rido por 12 integrantes da Comissão."

É que no original havia um número de 18.
Pareceu um tanto alto. A média das discussões
era que fosse reduzido esse número, e o Relator
acolheu a redução para 12 integrantes.

A Emenda rr 44, de autoria do Constituinte
Nilson Gibson, também mereceu acolhida. O §
3° do art. 18 passa a ter a seguinte redação:

"Encerrada a discussão, o Relator terá cin
co dias para emitir parecer sobre as emen
das, concluindo, se for o caso, por novo pro
jeto de Constituição, que, uma vez aprovado
pela Comissão, será encaminhado à Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte."

O eminente Primeiro-Vice-Presidente, Consti
tuinte AluizioCampos, também sobre a matéria
apresentou uma emenda, dando a seguinte reda
ção:

"Encerrada a discussão, o Relator terá cin
co dias para emitir parecer sobre as Emen
das, concluindo pela apresentação de projeto
de Constituição; nos cinco dias subseqüen
tes, o projeto será discutido e votado."

É que S. Ex" disciplinou a divisão do tempo
para que não ficasse nem muito tempo para o
Relator, nem pouco tempo para o Plenário. Foi
feita a divisão, a Emenda se casa com a do emi
nente Constituinte Nilson Gibson. Por isso, ambas
se completam e foram acolhidas pelo Relator.

A Emenda n° 49, de autoria do Constituinte
Chagas Rodrigues, dá nova redação ao inciso IX
do art. 3° No original, o art. 3°, no seu inciso
IX, dizia, dentre as atribuições do Presidente:

"Decidir conclusivamente as questões de
ordem e as reclamações."

S. Ex" deu uma redação mais clara. Desdobrou
o inciso IX em dois parágrafos, que passam 
se acolhidos pelo Plenário, uma vez que já acolhi
dos pelo Relator - a ter a seguinte redação:

"O inciso IX do art. 3° deve ser desdobrado
em dois, assim redigidos:

Decidir conclusivamente as reclama-
- " Açoes... r.:

Porque, no original, não havia essa dicotomia,
que passa a ter clareza na Emenda do eminente
Constituinte Chagas Rodrigues. Decide conclusi
vamente as reclamações e decide questões de
ordem, observado o disposto no parágrafo único
do art. 12, ou seja, se for contrária desta decisão
da Presidência, cabe recurso com o apoio de nove
Constituintes para a Assembléia Nacional Consti
tuinte. Não fica apenas estanque, ao bel-prazer
da Presidência. A emenda foi devidamente aco
lhida.

V.Ex" estão observando que o Relator está-se
reportando, por enquanto, às emendas acolhidas
com parecer favorável.

AEmenda n°64, de autoria do eminente Consti
tuinte Roberto Freire, disciplina o art. 3°, no seu
inciso XIII, quando dá uma nova e melhor redação
ao original. No original, apenas diz que o Presi
dente tem a atribuição de designar a Ordem do
Dia das reuniões. S. Ex" apresenta a emenda com
a seguinte redação:

"Organizar e decidir a Ordem do Dia, com
a colaboração de um representante de cada
Partido com assento no Órgão."

Isto é nitidamente democrático. De modo que
o Relator acolhe a Emenda, a fim de que a Ordem
do Dia passe a ser também elaborada com um
representante de cada Partido.

A Emenda n° 71, de autoria do Constituinte
Renato Vianna, também foi acolhida. S. Ex" díscí
plinou, com a maior objetividade, o problema de
vaga do preenchimento da Mesa. No original, não
se dizia claramente do que se tratava. Apenas
se fazia referência às hipóteses previstas no art.
6°, combinado com os incisos VIII e IX do art.
13 do Regimento Interno. S. Ex" com mais clareza,
deu-lhe a seguinte redação:

"Art. 2° - ..
§ 2° - Verificando-se a vaga de qual

quer cargo na Mesa, far-se-é, imediatamente,
a eleição para o seu preenchimento, nos
mesmos moldes da anteriormente efetuada."

A Emenda n° 73, ainda de autoria do Consti
tuinte Renato Vianna, prevê a hipótese do art. 12,
mandando que se lhe dê nova redação, porque,
no original do substitutivo, estava constando o
seguinte:

"M 12 - O integrante da Comissão poderá
fazer uso da palavra, pela ordem, pelo prazo de
3 minutos, para reclamação quanto à observância
desta deliberação; ou do Regimento Intemo da
Assembléia Nacional Constituinte ou quanto aos
serviços administrativos, para esclarecimento s0

bre a ordem dos trabalhos, ou para sustarquestão
de ordem, vedado o aparte."

S. Ex" suprime, do original, a segl!inte expres
são: "Fazer uso da palavra, pela ordem". Sua Ex"
se fixa apenas em "fazer uso da palavra", e foi
devidamente acolhida a Emenda.

A Emenda n° 76, ainda de autoria do Consti
tuinte Renato Vianna, manda suprimir, no § 39

do art. 17, a expressão "em todos os seus termos".
Realmente, a redação fica melhor com esta su
pressão.

AEmenda n° 77, também de autoria do Consti
tuinte Renato Vianna, reJembra a praxe parlamen
tar e a técnica legislativa, que consagrara o uso
das expressões "Redação do Vencido" e "Parecer
do Vencedor" e manda que se substitua, no §
5° do art. 17, a expressão "Novo Parecer" por
"Parecer Vencedor."

S. Ex' tem razão. A técnica legislativa e praxe
parlamentar observam esta situação. Acolhida a
Emenda. ~

AEmenda n°78, tarnbém do Constituinte Rena
to Vianna, aprecia o problema da expressão "se
for o caso", em vez de "por novo" ficará "pelo",
uma vez que, no art. 18 do § 3°, a redação que
se encontrava no original dizia o seguinte:

"Art. 18. . ..
§ 3° Encerrada a discussão, o Relator te

rá 5 (cinco) dias para emitir parecer sobre
as emendas, concluindo, se for o caso, pot
novo Projeto de Constituição que, uma ver
aprovado pela Comissão, será encaminhade
à Mesa da Assembléia Nacional Constituin
te."

Em vez de "por novo" S. Ex' sugere "pelo'
e, inegavelmente. S. Ex' tem absoluta razão.

Os pareceres favoráveis, em parte, a alguma
emendas, têm começo na Emenda n9 6, de auto
ria do Constituinte Bonifácio de Andrada.
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Como se pode notar, S. Ex" apresenta esta
emenda, que já tem, com outras, a mesma corre
lação. Por igual, a Emenda n° 12, de autoria da
eminente Constituinte Sandra Cavalcanti, se casa
com a do Constituinte Raimundo Bezerra. Por
esta razão, as emendas dos Constituintes Raimun
do Bezerra e Sandra Cavalcanti têm parecer favo
rável só em parte, para complementar.

AEmenda n° 18, de autoria do eminente Consti
tuinte Gerson Peres, encontra-se, também na
mesma circunstância.

AEmenda rr 43 recebeu parecer favorável,em
parte, porque se casava com outra, do eminente
Constituinte Nilson Gibson, V.Ex- devem ter nota
do que esta emenda é sobre o problema da su
plência.

Igualmente recebeu parecer favorável a Emen
da n° 46, também de autoria do Constituinte Nil
sonGibson.

A Emenda n° 51, de autoria do Constituinte
Chagas Rodrigues, sobre o problema dos suplen
tes.

A Emenda n° 56, de autoria do Constituinte
Haroldo Urna, prevê o problema de usar a expres
são "pela ordem" ao invés de expressar foi tirada,
"da ordem". O parecer é favorável em parte, por
que já foi complementada pela emenda anterior
mente lida.

A Emenda n° 63, de autoria do Constituinte
Roberto Freire também recebeu parecer favorá
vel, em parte, pelas mesmas circunstâncias, pois
resolve as questões de ordem e as reclamações.

A Emenda de rr 65, de autoria do Constituinte
Roberto Freire, também prevê o probelma das
reuniões extraordinárias, com a duração de três
horas, podendo ocorrer a sua prorrogação pelo
Presidente. Já vimos que foi aprovado o texto
que se casa com o presente, de outro eminente
Sr. Constituinte.

A Emenda n° 74, de autoria do Constituinte
Renato Vianna, também já está complementada
pela anterior, quanto ao prazo de 5 minutos para
o autor e para o Relator. Toda a matéria desta
emenda só pôde receber parecer favorável, em
parte e parecer contrário às vinte emendas.

A Emenda n° 10 prevê, no art. 5°, que se supri
ma a expressão "ou a requerimento de 113". Foi
acolhida a emenda que manda apenas 9 ao invés
de 1/3. Esta emenda tinha que receber parecer
contrário, porque se chocava com a emenda dos
"eminentes Constituintes" Ademir Andrade ou
Roberto Freire. ~

AEmenda no16, de autoria do eminente Consti
tuinte Gerson Peres, pede que seja suprimido o
inciso IVdo art. 3°, que prevê solicitar ao orador
que declare, quando for o caso, se irá falar a
favor da proposição ou contra ela. Como a Emen
da do ilustre Constituinte Gerson Peres manda
suprimir o inciso IV, porque o considera autori
tário, frcomo é praxe...

O SR. COJ'IISTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Permite-me V. Ex"? Há um erro de datilografia.
Trata-se do inciso VI e não IV.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Perdão!
As minhas notas estão corretas. O inciso VI deter
mina o não apanhamento do discurso, ou aparte
pela Taquigrafia. V. Ex" tem razão. O eminente
Constituinte Gerson Peres apresentou emenda di
zendo que não fosse taquigrafado o discurso. O
Relator não acolhe a presente emenda, porque

é praxe que se tome o discurso para que conste
dos Anais da Casa. Sei que o que moveu S. Ex"
foi o ânimo elogiável de se pouparem certas coi
sas. Veja em que situação ficaria a Presidência,
se passasse a determinar que a Taquigrafia não
anotasse, numa hora de discussão, mais acesa,
uma palavra ou expressão mais forte. Teria que
interrompê-Ia a todo instante. É preferívelque cor
ra, como é hábito do nosso Parlamento.

Com muita tristeza, tive que dar parecer con
trário à Emenda do eminente Constituinte.

AEmenda n°27, do Constituinte Ademir Andra
de, aponta para a necessidade de suprimir o inciso
Dl do art. 11, que manda que haja prorrogação
do prazo para apresentação do parecer, pelo Re
lator.

Queria fazer um apelo ao eminente Constituinte
Ademir Andrade para que verificasse o terrivel
trabalho que se deverá ter se não puder ser prorro
gada, por mais 2 ou por mais 24 horas, a apresen
tação do parecer que envolverá todo o trabalho
dos oito Relatores das Comissões Temáticas. É
mais um apelo do que, propriamente, uma discor
dância, que faria a S. Ex", quanto à Emenda rr
27.

AEmenda rr28, do eminente Constituinte Ade
mir Andrade, é pelo encerramento da discussão,
falando quatro oradores, dois a favor e dois contra,
garantindo-se a palavra ao autor da proposta. Na
redação original, o art. 11 prevê, no inciso IV,
o encerramento da discussão, tendo usado da
palavra, pelo menos, quatro oradores, sendo dois
a favor e dois contra, parece que é mais consen
tãnea, porque o autor terá sempre sua palavra
garantida pelo dispositivo que já existe no Regi
mento da própria Assembléia.

A Emenda rr 29, ainda do eminente Consti
tuinte Ademir Andrade, prevê a supressão do pa
rágrafo único do art. 12, que já foi regulamentado,
e, aqui, S. Ex"pede que, da decisão da Presidência
caberá, como apoiamento de, no mínimo, nove
senhores integrantes da Comissão, recurso escri
to, sem efeito suspensivo, à Presidência.

A Comissão já acolheu e, em vez de suprimir,
como deseja s.,Ex", aquela redução para três Srs.
Parlernentares,' que foi a emenda que maior nú
mero de opinião tinha, que se reduzisse de nove
para três; ao invés de suprimir, ficamos, então,
com essa disciplina, o que, aliás, faço com muita
tristeza, porque é sempre muito dificil discordar
do eminente companheiro Constituinte Ademir
Andrade.

AEmenda rr 30, que suprime o parágrafo único
do art. 12, foi exatamente sobre a que acabei
de falar.

AEmenda rr33, de autoria do eminente Consti
tuinte Ademir Andrade, refere-se ao art. 16, alínea
d, cujo texto, no original, especifica:

"Concluída a votação do projeto com
emendas, o Relator apresentará à Comissão
a redação do vencido, no prazo de 3 dias."

Aqui S. Ex" reduz. Eu faço o mesmo apelo.
Na outra redução, com muita alegria, acolhemos
a emenda do eminente Constituinte Ademir An
drade. Preferimos aceitar aquela outra emenda
do eminente Primeiro-Vice-Presidente, quando S.
Ex" divide de 5 em 5. Por isso, a emenda não
mereceu parecer favorável.

A Emenda rr 34, também de autoria do emi
nente Constituinte Ademir Andrade, registra:

"Encerrada a discussão, será dada a pala
vra ao Relator, se este o desejar, por até 10
minutos, procedendo-se em seguida, à vota
ção doparecer, garantindo-se o encaminha
mento de votação ao autor da proposta."

O art. 17, no original, § 2°, diz:

"Encerrada a discussão, será dada a pala
vra ao Relator, se este o desejar, por até 20
minutos."

É um prazo pequeno, o de 10 minutos, quando
se tiver que discorrer mais sobre a emenda. Evi
dentemente, se não for necessário, não será esgo
tado.

Também faria um apelo ao eminente Consti
tuinte Ademir Andrade, que concedesse ao Rela
tor essa dilatação que se encontra no original,
de 10 para 20 minutos, a fim de que se possa
apresentar um trabalho mais correto, mais escor
reito e mais limpo.

A Emenda n° 35, ainda de autoria do Consti
tuinte Ademir Andrade, dá redação ao caput do
art. 22. O original, do art. 22 prevê a seguinte
redação:

"Concluída a votação, em segundo turno,
a matéria voltará à Comissão, que, em cinco
dias, oferecerá a redação final do texto, reser
vados os primeiros três para o Relator."

Não é que o eminente Constituinte Ademir An
drade esteja de má vontade com o Relator; S.
Ex"pede apenas que se reduza de um dia, e o
Relator lhe faz um apelo para que deixe os três,
porque em dois dias vai ser muito difícil concluir
uma votação em segundo turno, que a matéria
possa ser devidamente apreciada.

Esta a razão do parecer contrário.
A Emenda n° 38, do eminente Constituinte

Brandão Monteiro, prevê:

"Os Trabalhos da Comissão serão inicia
dos com a presença de, no mínimo, nove
de seus integrantes e obedecerão à seguinte
ordem."

O art. 6° do original prevê que o início seja,
pelo menos, com 18 Srs. Constituintes. Explico
a S. Ex" as razões do parecer contrário: se não
fixarmos um número de 18 - e hoje, conforme
estamos vendo aqui, ainda não temos nem a nos
sa reunião propriamente dita - um grande núme
ro é uma forma de não estimularmos o compare
cimento. O Relator entendeu que é preferívelper
maneça o número do original, previsto em 18
Srs. integrantes.

AEmenda rr45, de autoria do eminente Consti
tuinte Nilson Gibson, prevê a retirada da seguinte
expressão: "da manhã". Éque no original se fixou
nove horas da manhã, como pleonasmo, como
uma idéia, para que não houvesse confusão. Evi·
dentemente há uma grande distância entre 21
horas e 9 horas da manhã, mas foi a propósito,
posso até lembrar à Casa que esta expressão eu'
discuti muito com o eminente Constituinte Adolfo
Oliveira, na qual eu ressaltava que na expressão
"às 9 horas" já estaria subentendido que era na
parte da manhã, porque 21 horas seria à noite.
S. Ex"observou, juntamente com outros Compa
nheiros, que seria melhor o reforço. Fica a critério
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de V. Ex"', apenas com o parecer contrário ao
proposto pelo eminente Constituinte Nilson Gib
son.

A Emenda n° 47, acrescenta parágrafo único
ao art. 14. O art. 14, conforme V. Ex'" sabem,
visa sobre Projeto de Resolução, no sentido de
regulamentar e disciplinar a consulta plebiscitária.

Entende S. Ex' que deve existir um parágrafo
único, dizendo;

"Ao Membro da Comissão que pedir vista
ele projeto ser-lhe-á concedida esta por 3
días.'

Esclareço ao eminente Constituinte Nilson Gib
son o que levou este Relator a dar parecer contrá
rio. Se cada membro da Comissão ao receber
o projeto, pedir vista, não vamos ter condição
de julgar nunca mais o Projeto de Decisão. É
preferível discutir aqui, para não furtarmos do
Companheiro que quiser ter a possibilidade de
ver votado o seu Projeto de Decisão.

AEmenda 11° 50, de autoria do eminente Consti
tuinte Chagas Rodrigues, prefere que, ao invés
de se utilizar, como se vê no texto, "deliberação",
leia-se "resolução".

O Relator apenas transcreveu o termo usado
pelo Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, que fala em "deliberação", e não "reso
lução".

Por isso, o parecer é contrário.
A Emenda rr52, ainda de autoria do eminente

Constituinte Chagas Rodrigues, não tem razão de
ser apresentada, porque S. Ex' não quer que no
art. 11 se tenha discussão nem encaminhamento.
Não é possível que se frustre dos demais Srs.
Constituintes a oportunidade de poder discutir e
encaminhar.

Por isso, o parecer é contrário.

A/Emenda rr 60, de autoria do eminente Consti
tuínte Haroldo Uma, prevê que, encerrada a dis
cussão, seja dada a palavra ao Relator.

O Art. 17, § 2° prevê:

"Encerrada a discussão, será dada a pala
vra ao Relator por até vinte minutos."

S. Ex" lembra o mesmo número de minutos
do eminente Constituinte Ademir Andrade, a
quem já fIZ um apelo e faço também ao Consti
tuinte Haroldo Urna, no sentido de manter os
vinte minutos, para que não se prejudique um
parecer mais, bem-elaborado.

A Emenda n° 61 do art. 3°, do Constituinte Ro
berto Freire, é uma espécie de disciplinamento
daquilo que tinha apresentado o Constituinte Ger
son Peres, no sentido de não determinar o apa
nhamento de discurso ou aparte pela Taquigrafia.
AqUR, S. Ex' pede, pelo menos, concordância de,
no mínimo, metade dos presentes.

O Relator, no seu entendimento, acha que o
ideal é que a Taquigrafia apanhe, até para os
Anais, tudo o que se passar na reunião.

O Sr. Constituinte Gerson Peres - Poderia V.
Ex' dar-me um esclarecimento? (Assentimento
do Relator.) - Tenho a impressão de que está
havendo um equívoco com relação à redação.
Seria bom logo esclarecer, para não perdermos
tempo com discussões.

o. que se pede é a supressão do ato discrimi
natório da Presidência, segundo o qual S. Ex' de
termina à T,aquigrafia que o discurso não seja
apanhado, quando o discurso pertence ao orador.

Creio que essa atribuição não deve ser dada ao
Presidente: Impedir que meu discurso ou aparte
seja apanhado pela Taquigrafia, salvo nos casos
que a ética assim o determine. Queremos supri
mir essa atribuição autoritaria, a de o Presidente
ter poderes para impedir que determinado discur
so seja apanhado pela Taquigrafia. Esse é o sen
tido do dispositivo. Parece-me que V. Ex' ainda
não atinou para a justificativa do nosso pleito nes
se aspecto. V. Ex' eliminou muitos outros dispo
sitivos de atribuições autoritárias, mas esse V.Ex'
deixa. Não sei se estou equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - APre
sidência encarece que o Relator não seja inter
rompido durante o pronunciamento do parecer,
ficando, naturalmente, todos com a faculdade de,
depois, na discussão, apreciar a matéria.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) -Sr. Presi
dente, ainda assim é sempre uma alegria ouvir
o Constituinte Gerson Peres.

V. Ex' tem razão, Constituinte Gerson Peres.
Um esclarecimento final, especial a V.Ex', apenas
para não interromper a seqüência.

O art. 3°, incico VII, prevê que:

"O Presidente pode suspender ou levantar
a reunião quando entender necessário."

Diz o Constituinte Roberto Freire, acrescentan
do, que:

"O Presidente pode suspender ou levantar
a reunião quando entender necessário, ouvi
do o Plenário da Comissão."

Sabe V.Ex' que essa é uma atribuição do Presi
dente, quando, inclusive, pelo tumulto, pode sus
pender, levantar a reunião, ou retirar-se do Plená
rio; é realmente, uma praxe, além do que, um
dispositivo regimental. Apenas o Relator copiou
o preceito.

AEmenda n°66, de autoria do eminente Consti
tuinte Roberto Freire, dispõe que os trabalhos da
Comissão possam iniciar com o número mínimo
de 9 membros presentes. O Relator já justificou
o porquê do parecer contrário dado a emenda
rigorosamente idêntica a esta, a fim de que tenha
mos um número razoável no começo dos nossos
trabalhos.

A Emenda n° 72, de autoria do nobre Consti
tuinte Renato Vianna é um tanto quanto polêmica.
Acrescenta S. Ex' um parágrafo único ao art. 8°
do Regimento, dizendo:

"Em hipótese alguma, será permitida a
substituição por indicação de Liderança e de
ferida pelo Presidente da Constituinte, de
qualquer membro da Comissão, uma vez ini
ciada a reunião."

Lembro aos mais antigos, que há cerca de 20
anos estávamos juntos, e vejo aqui os eminentes
Constituintes Cid Carvalho, e o hoje Senador Vrrgí
lio Távora, que também era Deputado Federal,
como eu, o que me levou a dar parecer contrário
a hipótese semelhante. Presidia a Comissão de
Constituição e Justiça o eminente Deputado Fe
deral, de saudosa memória, Djalma Marinho. E
houve uma substituição dos Membros, que ficou
histórica, feita pelas lideranças. Ficou assentado,
então, que era uma atribuição da liderança. E
não seria eu que iria cortar uma atribuição da
liderança por entender de forma diversa. Manti-

ve-a, dando parecer contrário ao acréscimo desse
parágrafo único.

Emenda n° 75, também de autoria do eminente
ConstitUinte Renato Vianna.

Parágrafo 2° do art. 17:

"Encerrada a discussão, será dada a pala
vra ao Relator, se este o desejar, por até vinte
minutos, vedados os apartes, procedendo-se
em seguida a votação, sem encaminhamen
to."

O texto original é o seguinte:

"Encerrada a discussão, será dada a pala
vra ao Relator, se este o desejar, por até vinte
minutos, procedendo-se em seguida a vota
ção."

Não permite o aparte, proíbe o aparte na sua
emenda. Entendo que não é democrático a proibi
ção de apartes. Mantenho o texto original permi
tindo o aparte; a palavra do Relator e o parecer
é contrário à emenda.

A Emenda n° 79, de autoria também do Consti
tuinte Renato Vianna, no art. 20 pede que se subs
titua o termo "redação do vencido"por "redação
para a segunda discussão". Ao Relator pareceu
que aí no caso tem que haver uma redação para
a segunda discussão, porque senão se tolheria
que houvesse a manifestação para estes termos
que se vêem no art. 20:

"Votado o projeto de Constituição, em pri
meiro turno, com emendas, a matéria voltará
à Comissão de Sistematização, a fim de ser
elaborada a redação do vencido."

S. Ex'não quer que se fale nisso e sim numa
outra discussão, mas o fato é que volta mesmo
é para a redação do vencido, e não para se discutir
novamente no seio desta Comissão.

A Emenda n079 é feita ao art. 20. A emenda
de S. Ex< prefere que seja substituída a expressão
"redação do vencido" por "redação para a segun
da discussão". Não é possível.

As demais emendas estão prejudicadas, sendo
desnecessário passar à leitura, porque se casa
ram, não receberam parecer, nem contrário, nem
favorável, porque eram apenas repetitivas e com
plementares - as de rr 1, 4,5, 8, 11, 14, 15,
21 22,23, 24, 31, 32, 39,40, 48, 53,54, 55,
57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 84.
Como os Srs. Constituintes verificarão pela leitura
das demais, elas ou se acoplam ou se misturam,
e o resultado final seria que se tomassem pr~u

dicadas.

Devo ressaltar, Sr. Presidente. o trabalho mag
nifico que os Srs. Constituintes fizeram na apre
sentação das emendas, além de outros compa
nheiros que preferiram dar a sua colaboração di
reta ao Relator, sem a apresentarem como emen
da, como fizeram vários Constituintes.

Sr. Presidente, este é o Relatório.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -Antes
de prosseguirmos nossos trabalhos, permito-me
sugerir a S. Ex" o Relator uma certa compati
bilização, para que fique bem clara a matéria a
ser submetida a discussão.

A nossa experiência, que sempre contribui para
a racionalização, é de que Ata não deve ser votada
nem discutida. No art. 6°, inciso I,fala-se em vota
ção da Ata da reunião anterior. Propondo que
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se substitua a expressão "votação com qualquer
número " pela expressão "apreciação da Ata "
distribuídaem cópias, permitindo-se a sua retifica
ção como já consta dos regimentos.

A segunda sugestão é relacionada ainda com
o mesmo art. 6°, inciso IV, quando se trata da
Ordem do Dia, pois já foi acolhida a Emenda
do Constituinte Ademir Andrade e, por questão
de compatibilização, proponho se redija esse inci
so IV, apenas com a expressão "Ordem do Dia",
sem fazer outras especificações. Será a Ordem
do Dia que a mesa adotar com a colaboração
dos representantes partidários, deixando mais fle
xível a composição da Ordem do Dia,para a reali
zação dos trabalhos.

O SR. CONSTITOINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Jamil Hadad.

O SR. CONSTITOINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, nobre Relator:

Parece-me que o Presidente está sugerindo no
vas emendas, e o prazo para apresentação de
emendas já está mais do que encerrado. S. Ex"
tem todo o direito de emitir opinião a respeito
da matéria em discussão; ocorre que o Relator,
inclusive,já deu o parecersobre todas as emendas
apresentadas dentro do prazo hábil. Discordo,
muito contrariado, de V.Ex", Sr. Presidente, mas
parece-me que o Relator não pode, em absoluto,
acolher a sugestão de V. Ex'

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) - APre
sidência, oportunamente, apreciará a impugna
ção de V.Ex" e a submeterá ao Plenário.

Encerrada a apresentação do parecer, vai ser
estabelecida a seguinte ordem para os trabalhos:
terá a palavra, por 10 minutos, o autor da propo
sição, o eminente ConstituinteAntôniocarlos Kon
der Reis;em seguida, cada Membro da Comissão
poderá dispor de 5 minutos para a discussão e
os Constituintes não pertencentes à Comissão po
derão dispor de 3 minutos.

A discussão poderá ser encerrada depois do
debate por quatro membros da Comissão! Até
o momento encontram-se inscritos os Constituin
tes Gerson Peres, Sandra Cavalcanti,Ademir An
drade e José Thomaz Nonô. Os outros que dese
jarem poderão se inscrever na lista que se encon
tra sobre a mesa.

Concedo a palavra ao Constituinte Antôníocar
los Konder Reis, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDERREIS-A minha intervenção será rápi
da, Sr. Presidente.

Em primeiro lugar, desejo registrar a oportu
nidade da apresentação do Projeto de Resolução
dispondo sobre as normas que hão de disciplinar
os trabalhos da Comissão de Sistematização.

A iniciativafoi singela. Logo na terceira reuníão
desta Comissão, pelo que haviaocorrido nas duas
primeiras reuniões, julguei que era indispensável
à Comissão aprovar um elenco de regras capazes
de permitir a normalidade, a segurança e, acima
de tudo, a eficácia dos trabalhos da Comissão
de Sistematização, que são de grande importância
para a eIabor8Ção da Constituição que se reves
tem, em razão do que dispõe o Regimento Interno

da Assembléia Nacional Constituinte, de um alto
nívelde complexidade.

Quero também) Sr. Presidente, registrar aqui
a precisão do Relatóriodo Sr. Relator-Geral,Cons
tituinte Bemardo Cabral.

Aquele embrião que foi apresentado por nós,
com a colaboração da eminente ConstituinteSan
dra Cavalcantie com o apoio logístico do PRODA
SEN, mereceu, inicialmente, um substitutivo que,
trazidoa Plenário,despertou o interesse, a atenção
dos Srs. Membros da Comissão e, em razão desse
interesse, foi objeto de quase uma centena de
emendas, deixando bem clara a importância, a
oportunidade e a necessidade de regras capazes
de disciplinar os nossos trabalhos. Trata-se de
uma questão sem maior relevância, mas quero
aqui consignar a minha inconformidade com a
alteração da designação do ato que vai ser apro
vado pela Comissão de Sistematização. Entendo
que vamos aprovar uma resolução da Comissão
de Sistematização e, não, uma deliberação. Uma
deliberação é coisa bem diferente do que está
sendo aqui discutido. O elenco de normas desti
nadas a disciplinar os nossos trabalhos, só pode
ser considerado, sob o ponto de vista da técnica
legislativa, uma resolução, uma resolução da Co
missão de Sistematização e, não, uma delibera
ção. Uma deliberação é uma decisão sobre deter
minado assunto, sobre uma questão concreta.
Deliberação que se faz através da votação, da
manifestação individual de cada um dos mem
bros da Comissão, isso é uma deliberação que
tem como conclusão imperativa a aprovação ou
a rejeição. Um elenco de normas que visem a
disciplinaros nosso trabalhos, só pode ser consi
derado, de acordo com a técnica legislativa, como
uma resolução da Comissão. Mas é uma questão
de nomenclatura, sem maior importância. Apenas
quero fazer o registro de defesa da iniciativa que
tive,qual seja a de um projeto de resolução esta
belecendo as normas que hão de disciplinar 05

nossos trabalhos.
A Resolução que está sendo objeto de discus

são, com base no substitutivo apresentado pelo
Sr. Relator-Geral,em face das quase 100 emen
das apresentadas, demonstrou a necessidade
dessa medida da Comissão de Sistematização,
sem prejuízo do Regimento Intemo, da Assem
bléia Nacional Constituinte, que estabeleceu as
regras gerais. E sem contrariar essas regras ge
rais, teremos agora um roteiro para os nossos
trabalhos, porque o transcorrer das últimas reu
nlôes demonstra a necessidade desta Resolução.

Feitas essas considerações, Sr. Presidente, e
registrados o trabalho do Sr. Relator-Geral,quero
valer-me destes dez minutos, que a generosidade
de V. Ex" me concedeu, como autor da propo
sição, para levantar uma questão de ordem, ou
o que assim entender V. Ex" para dirigir-lhe um
pedido de esclarecimento.

Pediria ao nobre Sr. Presidente, Constituinte
A1úlZio Campos, que me distinguisse com a sua
atenção.

Terminada a exposição que fiz, como autor da
iniciativa, e feito o devido registro do trabalho do
Sr. Relator e também dos Srs. Membros da Co
missão, apresentando cerca de 100 emendas e
com a verdadeira medida da importância da ini
ciativa,cumpre-me pedir a V. Ex' como questão
de ordem, que solicite ao nobre Sr. Relator escla
recer um dos pontos do seu parecer.

O nobre Sr. Relator Bemardo Cabral, na pri
meira parte do trabalho, emitiu parecer favorável,
em conjunto, às Emendas n° 9 e 12 a primeira,
de autoria do nobre Sr. Constituinte Raimundo
Bezerra, e a segunda, subscrita pela nobre Sr"
Constituinte Sandra Cavalcanti;ambas as propo
sições acessórias objetivam incluir regra ao art
15 do substitutivo do Sr. Relator.

A primeir~sLas emendas propõe que se acres
cente ao art. 15.0 seguinte parágrafo único:

"As exigências inseridas no art. 24, inciso
I,do Regimento Intemo, serão efetivadasatra
vés da análise por amostragem da assinatura
e dados que identifiquem um percentual con
fiável dos signatários de proposta da Emenda
Popular, utílízando-se o sistema de compu
tação."

Esta é a proposta do nobre Sr. Constituinte
Raimundo Bezerra, que visa a contomar um obs
táculo, uma dificuldade que a Comissão irá en
frentar, no que toca à identificaçãodas assinaturas
que convalidem a chamada Emenda Popular. .

A nobre Constituinte Sandra Cavalcanti, na
Emenda n° 12, propõe que se acrescente ao art,
15 do Substitutivo dois parágrafos. O primeiro
deles está assim redigido:

"Averificação a que se refere o artigo 24, inciso
I, do Regimento Intemo da Assembléia Nacional
Constituinte poderá ser feita por amostragem es
tatística, com adoção de percentagens confiá
veis."

Realmente, essas duas proposições coincidem;
apenas a redação é que difere. Mas na emenda
da nobre Constituinte Sandra Cavalcantihá, ainda,
proposta de outro dispositivosobre a mesma ma
téria, a do § 2°

Segundo a nobre Constituinte, ao artigo 15 de
ver-se-á acrescentar não apenas um parágrafo,
mas dois. E o segundo que S. Ex" propõe tem
a seguinte redação:

"§ 2° Sempre-que a Emenda Popular
coincidir,nos seus objetivose nas suas defíní
ções, com emenda de igual teor apresentada
nos Relatórios das Subcomissões ou por

Constituintes, a Emenda Popular será consi·
derada comoverificada e, nos termos do artí
go 17, § 1· um de seus signatários poderá
discuti-Ia e debatê-Ia."

Consulta ao nobre Sr. Relator:No parecer favo
rável às Emendas n'" 9 e 12, S. Ex" considerou
também o § 2° da Emenda n° 12, de autoria da
nobre Constituinte Sandra Cavalcanti?

É a questão, Sr. Presidente.
E agradeço a V. Ex'a oportunidade de ter usado

da palavralogo no inicioda discussão, como autor
da proposição.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE(Aluizio Campos)-Apro
posição de V. Ex" começa com a consulta ao
Relator que deve, realmente, apresentar soluções
que levem a compatibilizar as duas proposições.
Passo a palavra ao Relator. para ouvi-lo, a fim
de poder tomar decisão depois do seu pronun
ciamento.
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o Sft RELAlJ"OR (Bernardo Cabral) - Nobre
Constituinte Antoniocarlos Konder Reis, V.Ex" tem
razão. Nas minhas anotações, talvez até pela pres
sa, consta que a Emenda Raimundo Bezerra foi
aproveitada totalmente, para ser incluída como
§ 1°, e a Emenda da ilustre Constituinte Sandra
Cavalcanti recebeu em parte, porque foi aprovei
tada para o sequndo parágrafo; ou seja, o § 1°
fica com a redação porque é mais completo nesta
redação do eminente Constituinte Raimundo Be
zerra. I:: o § 2°, in tobJm, é o apresentado pela
eminente Constituinte Sandra Cavalcanti".

Faltou ao Relator esclarecer isso, mas V. Ex',
com a perspicácia que Deus lhe deu, conseguiu
complementar através de seu esclarecimento.

De modo que, Sr. Presidente, quando V. Ex"
decidir a questào de ordem, pode fazê-lo levando
em conta que a Emenda apresentadapelo Consti
tuinte Raimundo Bezerra será o teor do § 1°, ao
art.'15. E o § 2° de autoria da Constituinte Sandra
Cavalcanti fica exatamente tal qual está apresen
tado no seu texto. É o esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - A Pre
sidência decide que a matéria será compatibi
lizada pelo Relator e novamente reapreciada
quando tivermos de ~inar a redação final do
chamado Projeto de Deliberação.

Outro ponto mencionado pelo nobre Consti
tuinte Antôniocarlos Konder Reis é que 'a propo
sição deva ser, como aliás está na capa do impres
so, um Projeto de Resolução da Comissão de
Sistematização. Peço ao Relator que se pronuncie
sobre esta proposição a fim de que possamos,
oportunamente, submetê-Ia à votação do Plená
rio.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, a melhor técnica talvez tenha sido colocada
um pouco à margem, porque se entende que
a Assernbléía Nacional Constituinte está emitindo
resoluções. Temos a Resolução n° I, a Resolução
n° 2, que criou o projeto; depois, já, hoje o nosso
Regimento lnterno. E pareceu ao Relator, Sr. Pre
sidente e isto foi objeto de discussão aqui, porque
alguns Srs. Constituintes levantaram impugnação
ao termo "resolução", que o Projetó de Delibe
ração se ajustalria melhor à Comissão de Sistema
tização, para que não houvesse confusão com
as resoluções que, porventura, venham a ser emi
tidas pela Assembléia Nacional Constituinte. Mas
isso pode ficar a critério do Plenário.

O SR. COI'ISTITUINTE GERSON PERES 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CotiSTITUlNTE GERSON PERES 
Vamos começar logo pela conceituação de reso
lução, porque me parece que o Constituinte Antô
niocarlos Konder Reis tem razão. O § 1° do art.
59 conceítua.

"Os projetos de resolução destinam-se a
regular matéria de caráter administrativo."

Isto que estamos fazendo, no meu entendimen
to, é uma resolução que vai disciplinar o caráter
admínístratívo interno desta Comissão. Portanto,
a titulação de projeto de resolução em nada con
f1ita c:om outro tipo de resolução; basta que seja
projeto de resolução da Comissão de Sistema
tízeção, ou - diz ainda - de natureza regimental,

que não é o caso, porque aqui não estamos esta
belecendo um Regimento Interno.

O segundo ponto que me parece prejudicado
é a proposição do ilustre Presidente Aluízio Cam
pos, quando pede se acrescente ao art. 3° o se
guinte inciso:

"Constituir Subcomissões especiais para
determinados objetivos, aplicando-se à com
posição do funcionamento, no que couber,
o disposto no art. 22 e seus parágrafos, do
Reg~~ento Interno da Câmara dos Deputa
dos.

Este inciso contraria o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, que não per
mite - embora esteja implicitamente dito - divi
são da Comissão de Sistematização em subco
missões.

S. Ex" ressalva que apenas a Comissão de Siste
matização não poderá subdividir-se em Subco
missões. É do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte. Havia anotado, aqui, o art.
13, § 2° Essa colocação não me parece válid~,

nem regimental.
A segunda, do Constituinte Aluízio Campos,

completa o espírito do art. 20 do Regimento Inter
no, quando S. Ex' diz que

"Encerrada a discussão, o Relator terá cin
co dias para emitir parecer sobre as emen
das, concluindo pela apresentação prévia da
Constituição. Nos cinco dias subseqüentes,
o projeto será discutido e votado."

S. Ex" apenas complementa o espírito do art.
20, que não fala em prazo para votar e discutir
o parecer do Relator.

Vou falar sobre a emenda de outro Colega e
sobre essas três. Trata-se da emenda do Consti
tuinte Renato Vianna que diz: "Substitua-se no
art. 20 a expressão "redação do vencido" por "re
dação para segunda discussão". Isso contraria
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, que também usa a expressão no art.
28:

"Concluída a votação do projeto das
emendas e dos destaques, a matéria voltará
à Comissão de Sistematização, a fim de ser
elaborada a redação do vencido."

Essa palavra "redação do vencido" é expressa
para o segundo turno no prazo de até dez dias.
O nobre Relator quer colocar na nossa redação
uma expressão que não se compatibiliza com a
que está no art. 28 do Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - E~i
nente Constituinte, V.Ex' poderia repetir a argu
mentação?

O SR. CONSTITaINTE GERSON PERES _
No Substitutivo, parece-me que V. Ex' aprovou
a Emenda n° 79. Diz S. Ex": "Substitua-se, no
art.20 a expressão "redação do vencido" por "re
dação para a segunda discussão".

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Foi rejei
tada. Recebeu parecer contrário.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Está bem. Quero congratular-me, não porque al
gumas das minhas emendas foram aceitas, mas
pelo trabalho meticuloso e beneditino do ilustre

Relator que, realmente, para somar estrutura e
dar uma redação fínal boa, parece-me que teve
muita dor de cabeça. Congratulo-me com S. Ex',
pelo tempero inteligente que deu, aproveitando,
de quase todos os Colegas, as melhores coloca
ções ao trabalho. Isso prova a grandeza de humil
dade e, ao mesmo tempo, de competência.

Vou, agora, falar das minhas emendas:
Sr. Presidente, no inciso I do art. 6° pedi que

a redação da Ata - e V.Ex"apresentou sugestão
que se vai compatibilizar com o que apresentei
como emenda - eu tirava a palavra "aprovação"
mesmo porque a Ata pode ser retificada a qual
quer momento por um dos Membros desta As
sembléia. No inciso Ido art. 6°, coloquei a redação
"Leitura da Ata da reunião anterior, distribuída
em cópias aos Membros da Comissão, permitida
sua retificação oralmente ou por escrito". Disse
na minha justificativa, que não me parecia coe
rente com a regra geral da votação das matérias
previstas, nesta deliberação que se escreva "Vota
ção com qualquer número", mesmo porque o
Projeto de Resolução não prevê essa situação,
tampouco o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, e nem o que estamos vo
tando. A vetação de uma matéria sempre tem
que ser dada por maioria simples ou por maioria
absoluta.

Ora, se se permite começar a reunião da Co
missão de Sistamatização com 18 Membros, este
número não pode votar uma Ata, por não se cons
tituir nem maioria simples nem maioria absoluta,
da Comissão de Sistematização. Logo, parecia
me contraditório, e o certo seria deixar na redação,
pura e simplesmente, a leitura da ata e silenciar
sobre a votação. E quem a quisesse retificar o
faria por escrito ou oralmente, porque o objetivo
da votação da ata, justamente, era este: colocá-Ia
aprovada, com ou sem rejeição. Uma vez retifica
da, estaria corrigido o erro; não haveria por que
rejeitar uma ata que é um relatório de ocorrências.

De forma que eu pediria, e insistiria, ao Relator,
reexaminasse a minha proposição, que me parece
não foi aceita por S. Ex"

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não!
Perdoe V. Ex', mas houve parecer favorável à
Emenda n° 18.

O SR. GERSON PERES - Eu a ouvi mal.

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral) -Emenda
rr 18 - o inciso I do art. 6° passa a ter a seguinte
redação:

"Leitura da Ata da reunião anterior, dístrí
buída em cópia aos Membros da Comissão,
permitida a sua retificação oralmente ou por
escrito."

Essa, a emenda de V.Ex'
Veja V. Ex", na página 23: "parecer favorável

em parte".

O SR. GERSON PERES - Então, não foi em
parte. V.Ex' acolheu a minha emenda total e inte
gralmente, conforme acaba de ler.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não é
essa a emenda de V.Ex"

O SR. GERSON PERES - Sim.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
tem razão: na página 23, está "parecer favorável
em parte", mas na minha anotação, aqui, está
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"por inteiro". De modo que V.Ex-pode considerar
a opinião do parecer favorável, por inteiro.

O SR. GERSON PERES - Muito obrigado.
Agora, vou passar a outra emenda minha, que
é a supressão do inciso VIdo art. 3°,que eu tachei
de discriminatória e autoritária.

Mas V. Ex- me disse que iria justificar-me na
oportunidade.

Porque, a meu ver, ao Presidente compete o
resguardo do nome e o funcionamento da Comis
são, e determinar que os discursos e apartes não
infrinjam a ética.

Portanto, o que S. Ex- não pode é determinar
que os discursos e os apartes dos Membros desta
Comissão não sejam apanhados, porque me pa
rece que representa uma discriminação; eles têm
que ser apanhados. Agora, se estão com expres
sões incompatíveis com a ética ou com as normas
regimentais, o Presidente, aí, sim, teria atribuição
para mandar cortar essas expressões.

Esse, o meu pensamento. Não sei como o Rela
tor acolheria essa minha justificativa. É o inciso
VIdo art.3·

Posso prosseguir, então?

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral) - Eu pedi
ria a V. Ex- que verificasse também a Emenda
rr 61, inciso VI. O eminente Constituinte Roberto
Freire aceita, desde que seja com metade dos
Membros presentes.

V.Ex- manda suprimir pura e simplesmente...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Mas aí há uma contradição do Constituinte, por
que o Regimento manda que comece com 18.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Eu pedi
ria que V.Ex-ouvisse.

Neste particular houve duas emendas, e eu aco
lho a emenda de V.Ex-Retifico a minha posição
anterior, porque realmente, o que V.Ex- pretende
é mais democrático, porque cabe ao Presidente,
na hora que ele quiser, determinar que sejam
riscadas expressões não convenientes, ou que
não sejam tomados...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
E é do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, inclusive.

Agora, vamos ao art. 8°, para esgotar o meu
tempo, Sr. Presidente.

Quero agradecer que foi acolhida a minha
emenda integralmente, não tendo nada mais a
falar. V.Ex" acolheu o meio-termo.

Agora, quanto ao inciso IV do art. 10, passa
ele a ter a seguinte redação: ''verificação de vota
ção, com o apoiamento de três integrantes..... V.
Ex- também acolheu a Emenda do Constituinte
Bonifácio de Andrada, que bate com a minha
e com a do ConstituinteAdemir Andrade também.

..... o encerramento da discussão, tendo
usado a palavra pelo menos 10 oradores,
sendo 5 a favor e 5 contra."

V.EX' parece que não acolheu.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Qual
o número da emenda?

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Não sei, esse avulso não traz o número da emen
da.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ THOMAZ NONÓ
- No avulso tem o n°21, que o relator considerou
prejudicado.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Veja V.
Ex- à página 26, art. 11, IV.

A subemenda de autoria de V.Ex" ficou prejudi
cada porque há uma outra emenda que já disci
plina melhor.

Emenda n° 28, do eminente Constituinte Ade
mir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Faço uma colocação porque eu acho que o n°
5 se compatibiliza mais com o valor numérico
dos Partidos aqui representados. Parece-me que
aqui há dez Partidos e haveria uma chance de
cada membro de cada Partido, em combinação,
talvez,na hora de encerrar a discussão, falar sobre
a matéria; poderia, nesta oportunidade, falar um
de cada Partido, não digo formalmente. V. Ex
sabe que aqui dentro, às vezes, há composições,
e isso possibilitaria essas composições.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Dese
jo ponderar ao Constituinte Gerson Peres que o
tempo que temos é de 5 minutos para cada inter
venção, na discussão do projeto. V.Ex-, na verda
de, está pedindo que o nobre Relator explique
a razão, que já foi exposta por S. Ex-, do parecer
contrário de cada uma das suas emendas. Como
V. Ex' apresentou várias, se cada autor fizer a
mesma coisa, a discussão vai ser muito prolon
gada e pediria a sua boa vontade para apreciar
o que considerar mais importante.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Realmente, esse problema de elaboração de Regi
mento deveria ter uma outra metodologia; em
vez de o Sr. Relator falar sozinho, deveria logo
discutir com a gente as emendas; seria mais práti
co, uma maneira mais cordial. Mas é pouco difícil,
Sr. Presidente, de forma que se toma um pouco
complicado gravar tudo o que o Relator disse
lá, e depois discutir.

Mas vou encerrar, para V. Ex- ter oportunidade
de passar a palavra a outro e não falarei mais.

A Emenda modificativa, referente à letra "a",
do art. 16:

.....as emendas com parecer contrário se
rão votadas em globo, salvo com o apoia
mento de três assinaturas de integrantes da
Comissão."

Veja bem, venho acompanhando a coerência
da Resolução. O Relator acatou aqui as emendas
de rr 3, as quais tratam sobre pedidos de verifica
ção de votação, pedidos de votação contrária, etc.
Essa outra parece que se acatou, porque se com
patibiliza com a dos demais companheiros. Mas
a letra "b", do art. 16 - e aí é que está o cerne
do problema e parece-me que nos priva da última
oportunidade - é como o exemplo daquele cida
dão que está na prisão da cidade norte-americana
de São Francisco, que mesmo ele restando 2
minutos para ser condenado à morte, mesmo
sabendo que não tem mais nenhuma oportuni
dade, assim mesmo fica lá esperando a resolução
do perdão da Suprema Corte -, parece-me que
se amarra, e se dá o golpe fatal na oportunidade
que tem aquele parlamentar de defender uma
emenda.

"Art. 16. b) as emendas com parecer
favorável serão votadas sem encaminhamen
to de votação, salvo destaque lido por 3 inte
grantes da Comissão."

V.Ex-rejeitou esta emenda e ficou com a que
dá o número de 12 ou 11 membros, se não me
falha a memória. Nã seguiu a coerência das de
mais que permitem que, com três, se peça verifi
cação, se peça quOI1IID. Mas, no destaque, é que
V.EX' amarrou e com isso V.EX' também coloca
um obstáculo terminativo às minorias. Aqui, os
Partidos, que não têm número suficiente de 11
membros, jamais poderão pedir destaque das
suas emendas ou das emendas dos seus mem
bros ou daqueles que estão lá fora, solicitando
às minorias que peçam destaque para uma apre
ciação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. EX
me permite, nobre Constituinte Gerson Peres?
Quantos Deputados tem o PDT?

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Nenhum de nós tem 18, a não ser o PDT.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Justa
mente eu acolhi a emenda do nobre Constituinte
Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Qual foi?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Emenda
n° 42.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Quantos são os integrantes?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Doze
integrantes. Quem sugere é S. EX'

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Mas S. Ex-não atentou para esse ponto.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Atentou,
EX' É a emenda com parecer favorável. Se, even
tualmente, o ilustre Constituinte recebeu um pare
cer favorável, não é justo que se bloqueie este
colega Constituinte, que teve o parecer favorável.
Não é desfavorável.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Mas S. Ex' está fazendo o contrário, está bloquean
do aqui aquelas emendas que foram rejeitadas.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não.
Não, Ex- Então V. Ex- se ,equivocou.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -
S. Ex" deu parecer favorável a uma emenda mi
nha, e conseqüentemente, que estava se sobre
pondo a ela, a do Constituinte Ademir Andrade;
ela ficou com o parecer contrário e S. Ex- fica
sem o direito de pedir o destaque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não é
isso. Desculpe-me. Vou ler para V. Ex', permi
ta-me, por favor: a alínea b, do art. 16 dizia: "As
emendas..." - para que V.Ex" veja como a idéia
do Relator é proteger o Constituinte minoritário,
é que quando na alfnea a se fala em emenda
com parecer contrário, temos o número de 9;
na alínea b, que trata do parecer favorável, temos
o número de 18.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Do contrário V. Ex- não permite à minoria ter
oportunidade.

O SR. RÉlATOR (Bernardo Cabral) - Não.
Até pelo contrário, estpu garantindo. Veja que o
próprio Constituinte Brandão Monteiro, é Líder
de um partido que não tem 12 membros. S. Ex-
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apresentou emenda de sua autoria, com parecer
favorável, as quais serão votadas em globo, salvo
destaque requerido por 12 integrantes.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Porque S. Ex"como minoritário, não atinou para
a dificuldade' que vai ter na ocasião em que a
Secretaria começar a funcionar.

O SR. REI.ATOR (Bernardo Cabral) - Se o
parecer é favorável...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -
N. é o contrérío, são nove. Ninguém tem nove.
O PDS, por exemplo, tem três membros.

O SR. RElATOR (Bernardo Cabral) - Mas é
quando o parecer é contrário.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -
V. EX" deveria, então, deixar três membros para
o parecer contrário; e nove membros para o pare
cer favorável, N. V. EX" possibilitaria ao parecer
contrário as minorias se destacarem.

O SR. REI.ATOR (Bernardo Cabral) - V. EX"
ainda, talvez, não tenha alcançado, por dificuldade
minha, o raciocínio que fez o Relator.

Veja V. Ex' que, quando houver uma emenda
com parecei' contrário de um Constituinte que
faça parte de um bloco menor, V,Ex"vai encontrar
- veja V. EX", no art. 16, a1inea "a", a colhida
que dei à emenda do Constituinte José Genoino.
Se V. Ex" perceber - chamo a atenção de V.
EX" para a emenda n°...

A emenda acolhida para o contrário...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Tenho profundo respeito pela inteligência de V.
EX" Na minha opinião, tudo é uma questão de
lógica e de coerência. V. EX" adotou a linha de
coerência de dar às minorias a oportunidade de
terem facilidades para ver matérias - oriundas
dos seus programas, da sua linha de ação política
e doutrínáría - correrem e serem julgadas pelo
Plenário. Qui~ndo peço verificação de votação, te
nho três elementos que me dão suporte. Então,
posso pedir. Quando peço quorum, também te
nho três elementos que me dão suporte. Quando
cheqa na parte do destaque, que é a parte mais
importante do período processual do projeto, V.
Ex"coloca 9 e 12 membros. Quando V.EX" coloca
9 membros para o destaque - falo em tese, nobre
Relator- verifico que num determinado proble
ma eu tenho um destaque a fazer no projeto,
para ver o Plenário julgar aquela idéia perante
a opinião pública. Vamos admitir um problema
de reforma agrária, por exemplo o caso do lotea
mento proposto pelo Constituinte Cid Carvalho.
Ele quer destacar, para que os Constituintes jul
guem em plenário. S. Ex"não vai ter essa oportu
nídade, porque aqui não foi destacado. Já foi se
pultado no início. E sepultado de início, não chega
lá.

() SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Des
culpe V. Ex" continua fazendo confusão, Consti
tuinte Gerson Peres.

() SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Vamos ver. Convença-me para eu dar a mão à
palmatória.

() SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Quando
o parecer for contrário não haverá essa facilidade.
Mas se for a favor, por exemplo, da reforma agrá
ria, porque é que vamos impedir aqui na nossa

Comissão, com apenas três votos, que o parecer
favorável à reforma agrária não vá para o Ple
nário?

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
O destaque é para votação. É para que toda a
Comissão se pronuncie sobre a matéria, por cau
sa da relevância. Era esta a minha opinião.

Respeito a de V. EX", apenas não o acompa
nharei na votação porque entendo que o destaque
deve ser facilitado. Deveria ser facilitado até para
o autor da proposição; o autor deveria ter atribui
ção para destacar a sua matéria e vê-Ia julgada
pelo Plenário sem discussão, só votação. N. não
haveria perda de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -Agra
deço ao nobre Constituinte Gerson Peres ter aten
dido à solicitação de encerrar a discussão de suas
emendas, e esclareço que o objetivo do Relator
foi exatamente impedir que as emendas com pa
recer contrário possam ser utilizadas, ou que o
parecer contrário o seja por um menor número
de Constituintes, para fazer obstrução.

O SR. CONSTITUINTEINOCÉNCIO OUVEIRA
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

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

O SR. CONSTITUINTEINOCÉNCIO OUVEIRA
- Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho
ao nobre Constituinte Gerson Peres, um dos mais
brilhantes Constituintes nesta Casa, quero deixar
registrado que S. Ex" discutiu por mais de 15
minutos, esquecendo-se que V.Ex"anunciou que
cada Constituinte tinha 5 minutos para discutir
a matéria. Ou se coloca aqui nesta Casa o que
a Presidência decide, ou não chegaremos a lugar
nenhum. É bom que se frise isso.

Gostaria que essa Presidência cumprisse rigo
rosamente os prazos, porque há outros Consti
tuintes inscritos. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço desculpas ao nobre Consti
tuinte Inocêncio Oliveirapor ter infringido a norma
presidencial.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos)-APre
sidência agradece a colaboração de V.EX"

Tem a palavra a nobre Constituinte Sandra Ca
valcanti.

A SR· CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI
- Sr. Presidente, vou tentar utilizarrigorosamente
os cinco minutos que a Presidência determina.
Queria registrar antes de mais nada o meu aplau
so pelo excelente trabalho do nobre Relator,

O SR. CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL
- Muito obrigado a V.EX"

A SR· CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI
- ...apresentando realmente uma síntese muito
feliz da colaboração de todos os companheiros
Constituintes da Comissão de Sistematização. Eu

. estava inscrita exatamente para levantar a questão
que foi argüida com muita perspicácia e com
muita rapidez ao Constituinte Antônio Carlos Kon
der Reis e que já foi resolvida pela Mesa.

Tenho ainda duas dúvidas com relação a esse
trabalho. Eu apóio a observação feita pelo Consti
tuinte Antonio Carlos Konder Reis, de que este

nosso trabalho não é um projeto de deliberação,
e sim um projeto de resolução. É uma questão
talvezde uma filigrana da língua portuguesa, talvez
um hábito maior de utilização de certas palavras
em determinados momentos, mas a minha im
pressão é de que a deliberação já é sempre sobre
matéria substancial que tem como objetivo já dís
cutir os assuntos relativos à elaboração da própria
Constituição. N. sim, nós aqui vamos deliberar.
Isso é um projeto de resolução na medida em
que ele estabelece normas de trabalho. Mas não
acho que isso deva ser motivo suficiente para
que nos atrasemos um pouco mais na aprovação
dessa matéria. E acho que a questão levantada
pelo Constituinte Gerson Peres tem fundamento.
Na minha modesta maneira de entender esse as·
sunto há, de fato, no número estabelecido para
o destaque, um bloqueio aos Partidos de menor
representação. o que me parece também que é
matéria de fácil solução, uma vez que outras lide
ranças aqui se manifestam.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de deixar
bem claro que a fórmula encontrada por esta
Comissão para o atendimento da melhor maneira
possível das dificuldades criadas pelas chamadas
emendas populares, mais uma vez prova a nossa
capacidade brasileira de contornar obstáculos
quando eles se tomam realmente intransitáveis,
como era o caso.

Quero registrar de novo, então, o meu aplauso
pelo trabalho e desejar que estas normas possam
ser votadas ainda hoje para que a Comissão de
Sistematização já disponha da sua ferramenta de
trabalho daqui por diante. Acho que não gastei
os 5 minutos, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Relator, Consti
tuinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Quero
que fique registrado nos Anais que nada terei a
opor. A minha idéia, quando coloquei um número
maior, foi para permitir que aquele companheiro
que tivesse parecer favorável a um assunto polê
mico não fosse bloqueado na Comissão.

De modo que, Sr. Presidente, se assim se deci
dir, nada tenho a opor. Pelo contrário, não quis
pôr um número reduzido para não dizerem que
o Relator estava prejudicando a minoria. Como
também não tenho nada a opor, Sr. Presidente,
quanto ao projeto de deliberação ou de resolução.
Apenas justifiquei a minha posição.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, na ver
dade. propôs uma questão de ordem para argiJir
que o projeto deveria chamar-se "Projeto de Reso
lução".

Agora, a Constituinte Sandra Cavalcanti e o
eminente Relator se pronunciam de acordo com
a questão de ordem.

Atendendo à preocupação do Constituinte ino
cêncío Oliveira, de que não devemos perder tem
po, a Mesa não precisa submeter a matéria à
deliberação da Comissão. Decide que o projeto
deva realmente chamar-se "Projeto de Resolu
ção", porque é de tal natureza, e o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte não
impede que as Comissões baixem projetos de
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o critério de entendimento da necessidade é
do Presidente, qual seja, o de dar a esse entendi
mento de natureza subjetiva uma limitação mate
rial. Quando? Quando houver desordem ou des
respeito nos trabalhos da Casa.

Estas eram as observações que eu gostaria de
levantar.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - V.
Ex' requer destaque também para o inciso VII?

O SR.CONSTITOINTEJOSÉ THOMAZ NONO
- Com essas observações!

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) -Sr. Presi
dente, pediria a palavra para que eu pudesse res-

gino que se nós tivermos a votação de 50 ou
de 100 destaques aqui na Comissão, em cada
um desses destaques, após a discussão pelos
Constituintes, o relator terá sempre 20 minutos
para discutir cada uma dessas questões, quer di
zer, não se permitindo encaminhamento de vota
ção.

Então, a minha proposta é esta. E quando ima
ginei isto, achei que discutiríamos pontos, peque
nas questões, limitadas a determinados assuntos
e, portanto, não amplas e não tão necessárias
para que se conceda 20 minutos ao Relator. Na
nossa emenda, de n° 34, sugeri 10 minutos e
que se garantisse a palavra de encaminhamento
de votação ao autor do destaque, ou da emenda
ou da proposta, enfim.

Acho que é um desejo de particpação do pró
prio autor, para que não fique sempre a última
palavra com o Relator da Comissão e por um
período tão espaçado de tempo.

Queria, também, aqui registrar a apresentação
da emenda Renato Vianna, conforme segue, a
qual foi também rejeitada pelo relator:

"Em hipótese alguma será permitida a
substítuíção, por indicação de Liderança e
deferida pela Presidência da Constituinte, de
qualquer membro da Comissão, uma vez ini
ciada a reunião."

Acho que é justo aprovar uma medida como
esta. Até eu gostariade que fosse aprovada que
não pudesse mudar desde o momento da consti
tuição da Comissão, porque, não aprovado isso,
fica evidente que os membros de cada Partido
terão que votar de acordo com o que determine
a sua Liderança e não com o que determina a
sua consciência, o seu compromisso político com

PDS, o seu Partido, no caso especifico, contaria
apenas com três representantes nesta Comissão,
considero-a, em primeiro lugar, como sendo um
equívoco; o PDS não tem três representantes, tem
seis. Coligado a qualquer outro Partido, como o
PDT, por exemplo, que tem 3, já fica com 9, um
quorum mais do que suficiente para exercer as
suas prerrogativas no caso de pedidos de desta
que. Isto posto, elogiando sobretudo o espírito
democrático da feitura do Relatório, gostarfamos
também de primar pela sua perfeição formal. Não
se trata, única e exclusivamente, de filigranas,
mas, sim, porque isso também vai funcionar, no
final, como Comissão de Redação, como Comis
são encarregada no sentido de que as normas
sejam o mais aproximadamente possível de per
feição, substancial e formalmente.

Gostaria de pedir destaque para o art. 59,exata
mente por causa da expressão expletíva "9 horas
da manhã". Parece-me que nenhum Constituinte
terá dúvida de que 9 horas será, necessariamente,
da manhã; e todos farão inserir essa disposição,
em que pese a intenção, que me parece translú
cida e cristalina do Relator, de enfatizar o cunho
matinal dessa reunião; parece-me plenamente
dispensável - "9 horas", e pronto. Se quiserem,
se insistirem na expressão "da manhã", que se
dê uma redação do tipo: "as reuniões ordinárias
serão realizadas às terças, quartas e quintas-feiras,
pela manhã, às 9 horas"; ai sim, seria cabível
a inserção dos dois termos.

A outra questão diz respeito ao inciso VII do
art. 39 A redação original dizia: "Suspender ou
levantar a reunião quando entender necessário".
Isso como atribuição do Presidente.

O nobre Relator acolheu a Emenda rr 17, que
diz o seguinte: "Suspender ou levantar a reunião,

as su~s bases eleito.rais. .. ., quando a ordem nos trabalhos e as normas desta
Então, acho que e absol~ente lnadlrnísslvel deliberação estiverem sendo desrespeitadas". Pa-

que, p~Jf:ausa de uma posiçao po lf11sé! que~gum • rece-me que a intenção foi aprimorar, mas eontí-
Constituinte venha a adotar nesta :t"Ól11tS"sao, de nua um vazio' novamente necessita-se de uma
repent~:chegue o s~u Líder,depois de começa~a busca, de um 'perfeccionis~o desejado.
a reuruao, e o substitua, pelo.fato de aquele ~ao Quem é que determina ou entende o momento
votar de acordo com o desejo deste. Acho ISSO em que as normas desta deliberação estejam sen-
um abs~d~. Portanto, sou favorável à. Emenda do desrespeitadas? Parece-me que a redação
do Constitwnte Renato Vianna, e:. gostana de. que mais perfeita e mais adequada seria: "Suspender
ela fosse ?estacada para a votaça? em separado. ou levantar a reunião, quando entender neces-

No mais, Sr: Presidente, gostan~ d~ congratu- sárío".AInão poderia ser o término da proposição,
lar-me com o i1u~e Relator, Constitumte Bern?I"- porque o Presidente, por exemplo, poderia resol-
do Cabral, pelo bril?~te trabal~o que fe~, asSIID ver dar um telefonema, ou entender subjetiva-
c~o com o C::onstitulnte Antôruo Carlos Kon~er mente que era necessário e se retirava. Então,
R~IS, pelo P~oJ~to que apresentou a esta Comís- a expressâo tem que ser mantida: .....quando ente-
sao, dando ínícíoa este~ trabal,!'t0s. der necessário, quando a ordem dos trabalhos

Era esta a nossa manifestaçao. e as normas desta deliberação estíverem sendo
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Obri- desrespeitadas".

gado a V.Ex"
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José

Thomaz Nonô.

O SR. CONSTIT(J(NTE JOSÉ THOMAZ NONÓ
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Gostaria de aduzir, também, as nossas congra
tulações ao trabalho do Relator Bernardo Cabral,
pelo fato de ter marcado seu trabalho por um
cunho notadamente democrático. Atendência do
Relator foia de diminuição do quorum, emlimites
até certo ponto desconformes com as práticas
da Casa, que são havidas como democráticas.
Dequalquer forma, a tendência, emtodas as vota
ções, foi reduziro quOlUlD.A observação argüida
pel& nobre Constituinte Gerson Peres, de que o

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Bem, entre outras, eu gostaria, também, que fosse
destacado - apesar de ter a maior confiança
no eminente Relator Bemardo Cabral- o seguin
te: "No processo de discussão - como está
no projeto original - em que o Relator tem a
palavra final sobre toda e qualquer tema em dis
cussão por 20 minutos, não se permitindo enca
minhamento devotação".

Eu entendo que é uma prerrogativa muito gran
de,porque em toda e qualquer discussão eu ima-

resolução internos. Então, está resolvida esta
questão.

Tem a palavra o Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTIT<IlNTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Antes de iniciar a discussão da matéria, nesta
oportunidade, pela falta de condições de compa
recer à última reunião desta Comissão, gostaria
de deixar registrado na Ata desta reunião o meu
voto contrário à aprovação da Ata da reunião de
segunda-feira próxima passada.

Quero deixar consignado também o meu en
tendimento de que a rejeição do Projeto de Deci
são n" 1 não foivotada com número na Comissão
de Sistematização. Foi portanto, de certa forma,
uma manobra que levou a um resultado não ver
dadeiro.

Era só para registrar nossa posição.
Com relação ao nosso Projeto de Resolução

n9 1, ou de Deliberação, eu gostaria de chamar
a atenção para alguns aspectos: o eminente Rela
tor aprovou emenda de nossa autoria a de n°
25, e também a Emenda n° 64, do Constituinte
Roberto Freire. Creio que a redação dada pelo
Constituinte Roberto Freire, na Emenda n° 64,
cabe melhor no projeto final, porque há, ai, su
pressão sobre o mesmo tema, e a redação dada
pelo Constituinte Roberto Freire me parece muito
mais lógica. Portanto, seria o caso de não se apro
var, de não se considerar a nossa emenda a res
peito deste assunto.

O SR. REU\TOR (Bernardo Cabral) - V. Ex"
aceita que está prejudicado, então?

O SR.CONSTIT<.IINTE ADEMIR ANDRADE
Exatamente.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Obri
gado.

O SR.CONSTIT<.IINTE ADEMIR ANDRADE
Com relação a nossa Emenda n° 24, que fala
sobre a questão de ordem e as reclamações, "ca
bendo recursos ao Plenário com o apoio de três
Constituintes", gostaria de colocar em destaque,
porque na reunião da última quinta-feira se deu
umaquestão desse tipo, quer dizer, uma decisão
de certa forma tomada pelo Presidente, que não
convém ao interesse da maioria da Comissão.
Gostaria que, no caso de uma questão de ordem,
pudesse haver recursos ao próprio Plenário, com
a aprovação de três Constituintes. Apesar de ter
sidorejeitada pelonobre Relator, gostaria que ela
fosse destaca;fa para a votação em separado no
momento ela votação deste Projeto de Resolução.

O SR. PRESIDENTE'(A1ulzio Campos) - Soli
citaria ao nobre Relator que anotasse as observa
ções durante o período de discussão e, no final,
pudesse apreciá-lo em globo, para que pudés
semos ganhar tempo.
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pender, esclarecendo parte a parte. senão fica
um pouco difidl acompanhar depois o raciocínio.

O SR. PRES.IDENTE (Aluízio Campo;) - Con
cedo a palavra a V.Ex'. solicitando que seja breve.
porque estamos com menos de meia hora para
encerrarmos e reunião.

O SR. REU\TOR (Bernardo Cabral) - Serei
muito breve.

Sr. Presidente. a razão da Emenda do eminente
Conslituinte Ademir Andrade. quando S. Ex' se
reporta ao problema do prazo - § 2° do art. 17,
sem encaminhamento-, é porque o Relator teve
em vista que no art. 17 o autor dispõe de 20
minutos, assim como o Relator. para se mani
festar; depois, na votação, isso cabe ao Relator
para uma melhor seqüência do trabalho. se assim
o desejar. Quer dizer. impede-se o encaminha
mento não como proibição. mas até para uma
melhor norma de trabalho.

Segundo, a Emenda rr 34. quando S. Ex' lem
bra que .....encerrada a discussão. será dada a
palavra ao Relator. se este o desejar. por 10 minu
tos. prossequíndo-se, seguido da votação...... é
aquele apelo que eu havia feito a S. Ex"

Na Emenda n° 72, Sr. Presidente. precisarei
de um minuto só para fazer uma consideração.
O eminente Constituinte Ademir Andrade vai fazer
com que eu reformule a minha posição, com
a história da Liderança dos Partidos. S. Ex' falou
numa coisa que me tocou profundamente, que
é a conscíência que deve presidir a votação de
cada Constituinte; que ele não se submeta, dentro
daquilo que a sua consciência diz. a um ditame.
a uma imposição do Líder do Partido.

Reconsidero minha posição, para aceitar a con
sísderação de S. Ex' e acolher ou dar parecer
favorável à Emenda n° 72, do Constituinte Renato
Vianna.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - En
tão. a emenda será incluída entre aquelas que
receberam parecer favorável?

O SR. REI.ATOR (Bemardo Cabral) - Sim,
a Emenda n° 72, Sr. Presidente. realmente, como
veu-me.

O eminente Constituinte José Thomaz Nonô
pede: destaque para a emenda que cuida do art.
S". dizendo que a melhor redação será aquela
que incluir que "as reuniões ordinárias serão reali
zadas nas terças. quartas e quintas-feíras, pela
manhã. às 9' horas". Estou de pleno acordo e
acolho, também. o destaque do inciso VII do art.
3,°

Era o esclarecímento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o Constituinte Nilson Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes; inicialmente de
sejo associar-me aos demais Constituintes que
parabenizaram o Relator pelo excelente e demo
crático trabalho, votos estes extensivos aos auxí-

-Iíares,
Um assunto que já foi esboçado pelo nobre

Constituinte José Thomaz Nonô era referente a
uma emenda nossa. a Emenda n° 45, que dispõe
sobre o problema de retirar a expressão "da ma
nhã". Inclusive. aqui estava conversando com o
Constituinte Adolpho Oliveira. que independen
temente até dos Estados Unidos. que utilizam ho
rário um pouco assemelhado ao nosso. mas que

não cometem essa heresia. Nove horas, evidente
mente. é uma conceituação que significa ser na
parte da manhã, mas a redação dada está total
mente concorde com o nosso entendimento.

(Intervenção fora do microfone. InaudíveL)

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Exatamente! Somos brasileiros. Acho que V.Ex'
sabe disso. Acho que se pudéssemos defender
isso ainda mais. seria bem simpático. Divirjoda
nobre Constituinte Sandra Cavancanti que me
deu a oportunidade de abordar o seguinte...

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOLIVEIRA
- Levanto uma questão de ordem. Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente. V. Ex"me assegura a palavra? Ou.
então. desconte o meu tempo. Concedo o meu
tempo ao nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTIT<lINTE INOCÊNCIOOLIVEIRA
- Eu não quero o tempo de V. Ex' Quero uma
questão de ordem da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Mas,eu estou falando. como pode haver a questão
de ordem?

O SR.PRESIDENTE(Aluízio Campos)-APre
sidência supõe que V.Ex- não vai insistirna manu
tenção do tempo. Então. está concedida a palavra
ao Constituinte Inocêncio Oliveira. para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOLIVEIRA
- Sr. Presidente. creio que esta Comissão deve
ser séria.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Deve ser séria?! V.Ex' está-nos acusando de que
não somos sérios?

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOLIVEIRA
- Lamento. Deve ser séria, e vou concluir. Mas.

o Sr. Presidente. até agora...

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Esta é uma acusação muito grave. Não aceito
essas acusações.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex' não pode interromper o orador, nobre Consti
tuinte Nilson Gibson. enquanto S. Ex"levanta uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOLIVEIRA
- Sr. Presidente, volto a dizer: eu suponho que
esta Comissão deve ser séria. Já pensei até em
retirar-me dela. porque 05 trabalhos aqui não têm
sido presididos de uma maneira que faz bem à
Comissão de Sistematização. Esta é a Comissão
mais importante da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Vou mostrar, Sr. Presidente: iniciamos nossos
trabalhos com mais de 30 Srs. Constituintes. Está
havendo uma esvaziamento desta Comissão, pela
maneira como os trabalhos estão sendo condu
zidos. Não é possível que. durante uma matéria
que está sendo discutida por um Constituinte,
se façam brincadeiras. galhofas e outras coisas
mais. E é o que está acontecendo, freqüente
mente neste Órgão Técnico.

Por isso. Sr. Presidente, levo essa questão de
ordem a V.Ex", esperando que nas próximas reu
niões esta Comissão dirija05 trabalhos com serie-

dade e de acordo com a resolução feita e apro
vada, nesta reuníão,

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente. peço a palavra a V.Ex" para con
testar a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Vou ser breve. porque quero consumir um minu
to, apenas.

O Sr. Constituinte Inocêncio Oliveira,hoje. está
com a síndrome do cumprimento do dever e es
tou muito preocupado com S. Ex' S. Ex-já me
censurou porque usei lS minutos; só em questão
de ordem S. Ex' já levou dez. S. Ex"falou quatro
minutos; com mais quatro. oito; quase dez mi
nutos.

Creio que o Constituinte Inocêncio Oliveiranão
está percebendo bem que a nossa Comissão ain
da está numa fase de elaboração de regimento,
os temas ainda não chegaram para o debate.

Quanto àqueles que gostam de fazer humor,
isso e problema de cada um. Vejo que o Presi
dente está dirigindo com seriedade. Acho que
a Mesa não está levando nada em brincadeira.
Nós já adiantamos bem o trabalho. foi muito pro
veitoso.

Portanto. acho que improcede a questão de
ordem de S. Ex" pela censura que faz à Mesa
e pelo tempo que está tomando dos outros com
sucessivas questões de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Na
verdade, o Constituinte Inocêncio Oliveira não
apresentou uma questão de ordem. fez um apelo
à Mesa.

Mas eu desejava ponderar aos nobres compa
nheiros que não devemos confundir tolerância
com negligência. Estamos realmente num perío
do de acomodação e. pelo espírito democrático
do Presidente. Constituinte Afonso Arinos, e pelo
meu próprio. queremos transformar 05 nossos
trabalhos num debate ameno, em que não seja
mos. pelo formalismo, conduzidos a posições de
uma dureza que não permita o bom humor no
desenvolvimento dos trabalhos. que é um ponto
imanente até ao desenvolvimento dos entreveros
intelectuais. De maneira que registro ...

O SR. CONSmmNTE INOCÊNCIOOUVEIRA
- Pela ordem. Sr. Presidente. Fui citado nominal
mente pelo Constituinte Gerson Peres ...

O SR. PRESIDENTE ('Aluízio Campos) - Peço
a V.Ex' que anuncie qual é a matéria da questão
de ordem. para que eu possa ou não admitir a
questão de ordem.

O SR. CONSTITmNTE INOCÊNCIOOLIVEIRA
- Não. Sr. Presidente. A questão.de ordem é
feita durante a exposição.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sim.
mas qual é a matéria?

O SR. CONSmmNTE INOCÊNCIOOLIVEIRA
- Pela ordem...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É
sobre a direção dos trabalhos?

O SR. CONSm<lINTE INOCtNCIO OLIVEIRA
- Sim. é sobre a direção dos trabalhos.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta
matéria não comporta questão de ordem, porque
a Mesa tem a prerrogativa de dirigir os trabalhos
como entender conveniente.

O SR. CONSmUlNTE INOCJ::NCIO OLIVEIRA
- Pela ordem. Não é uma questão de ordem;
é pela ordem. Fui citado pelo Constituinte Gerson
Peres e tenho todo o direito de dizeralguma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra V.Ex-, porque foi citado nominalmente
- V. Ex", que é tão empenhado em agilizar os
trabalhos, e está agora, contribuindo ainda mais
para dificultar o seu andamento.

O SR. CONSmUINTE INOCJ::NCIO OLIVEIRA
- Não concordo com V.Ex-, e penso que quem
mais perturba os trabalhos nesta Comissão de
Sistematízação é V.Ex', freqüentemente interrom
pendo os oradores. Desculpe-me V.Ex'!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - For
mule V.Ex' a sua resposta.

O SR. CONSmUlNTE INOCJ::NCIO OLIVEIRA
- O nobre Constituinte Gerson Peres disse que
eu, com minhas questões de ordem, venho inter
rompendo os trabalhos. Sr. Presidente, se uma
questão de ordem interrompe os trabalhos, avalie
o Constituinte Gerson Peres, que tem cinco minu
tos e fala 15. Era isto o que eu queria dizer.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, V. Ex" assegura a minha palavra?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" já encerou a discussão da matéria?

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Não, Excelência! Eu estava com a palavra e V.
Ex" concedeu a questão de ordem ao nobre Cons
tituinte Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu
a concedi com a concordância de V. Ex' Caso
contrário, não o teria feito.

O SR. CONSmUlNTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, inicialmente, voltando com a pala
vra, estava numa colocação para me referir à
Constituinte Sandra Cavalcanti no tocante ao pro
blema do bloqueio aos pequenos partidos. Não
existe isto na Assembléia Nacional Constituinte.
Existe, efetivamente, interesse na participação do
povo nas eleições. Tivemos maioria no PMDB,
que elegeu trezentos e três Constituintes. Quer
dizer que, dentro do percentual que realmente
atingimos, com a vitória dada pelo povo, temos
o direito de participação nos segmentos da As
sembléia Nacional Constituinte. Assim, divirjoda
expressão referente ao problema do bloqueio aos
pequenos partidos e parabenizo, mais uma vez,
o Relator no tocante à modificação do art. 15,
quando S. Ex" aceitou a emenda dos Constituintes
AluízioBezerra e Sandra Cavalcanti.

Fmalizando, quero rechaçar, divergirtotalmente
das acusações que são colocadas à Mesa desta
Comissão de Sistematização. Não aceito. Sou um
dos homens mais assíduos do Congresso Nacio
nal. De segunda a sexta-feira trabalho de sete
horas da manhã até altas horas da noite, com
dignidade e honestidade. Honro o mandato que
recebi do povo da minha terra. Não vivo brincan
do. Tenho todo o respeito e admiração por V.
Ex", que foi Presidente, com toda dignidade, da

Comissão de Constituição e Justiça na Câmara
dos Deputados, um excelente Presidente, que
soube trazer muitos subsídios, através de Semi
nário, por V.Ex" presidido naquela Comissão, so
bre temas constitucionais, a fim de que seus parti
cipantes pudessem, neste ano, trazer a sua cola
boração nesta Assembléia Nacional Constituinte.
Não somente V.Ex" está trazendo esses subsídios,
mas também o ilustre Senador Afonso Arinos,
que temos a honra de ter como Presidente desta
Comissão.

A Comissão vem trabalhando com grande dig
nidade. Filemos já, praticamente, esse Projeto de
Resolução, de acordo com o entendimento dos
Constituintes Gerson Peres, Ademir Andrade e
Sandra Cavalcanti. Então, Sr. Presidente, por que
dizer que aqui não se está trabalhando? Por duas
vezes examinamos projetos de decisão. Tivemos
uma decisão histórica. O nobre Relator vem de
sempenhando papel extraordinário dentro da sua
atuação. O Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis vem também participando diretamente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Seu
tempo está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON -
V. Ex" concedeu ao Constituinte Gerson Peres
quinze minutos. Não vou atingir esse limite.

VejaV.Ex' que tivemos cerca de 139 emendas
apresentadas. Não aceito a expressão "a Comis
são está brincando". Dou meu voto de apoio e
de solidariedade à Mesa que preside os trabalhos,
particularmente a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (AluíziQ Campos) - Esta
Presidência sensibilizada agradece a V. Ex' Tem
a palavrà o nobre Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSmUlNTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, serei muito breve. Acompanhei de
perto o trabalho desenvolvido e realizado pelo
eminente Relator Bemardo Cabral.

O SR. RElATOR (Bemardo Cabral) - V. Ex"
me permite, para que fique registrado nos Anais?
V. Ex" não só acompanhou de perto, como foi
um colaborador da mais alta valia para este seu
velho amigo e companheiro.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
Agradeço a generosa referência de V. Ex' Mas
eu gostaria de apontar que, neste parecer, foi pos
sibilitada, foi tornada amplamente democrática
a participação de todas as correntes aqui repre
sentadas. Por exemplo, reduziu-se, para o apoia
mento - quase que simbólico - ao número
de três Constituintes membros da Comissão, no
caso do pedido de verificação de votação, como,
também, no caso de recurso quanto à decisão
em questão de ordem dada pela Presidência.
Quanto ao problema de destaque para as emen
das que receberam parecer contrário ou favorável
e que, regimentalmente, são votadas em globo,
o Relator aproveitou, na íntegra, emenda de um
ilustrelíderde um partido da minoria - a Emenda
Brandão Monteiro.Então, quem fixouos números
de 6 e de 12, foi a minoria, foi o eminentíssimo
Líder Brandão Monteiro, que constatou que, nos
casos realmente razoáveis e justos, ele não terá
dificuldade, porque aqueles que são representan
tes minoritários, aqui se somam e facilmente con
seguem alcançar esse quOlUmde apoiamento.

É claro! O nobre Constituinte Gerson Peres,
que teve várias de suas sugestões oportunas e
judiciosas acolhidas pelo Relator, deveria se lem
brar que o PDS não tem '3 representantes aqui;
tem 6. Agora, S. Ex" terá sempre a colaboração
dos integrantes dos demais Partidos.

De qualquer forma, Sr. Presidente, foi aceita
emenda de um representante da minoria, dos
mais ilustres, o eminente LíderBrandão Monteiro.

Sr. Presidente, quanto ao problema de possibi
lidade de recurso ao plenário de questões de or
dens resolvidas pelo Presidente, isto é vedado pelo
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Nas Comissões, não há recursos ao Plenário,
como também encaminhamento de votações, e
temos que seguir o figurino, o modelo do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados que
é, subsidiariamente, aplicado e recomendado pe
lo Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. RElATOR (Bernardo Cabrai) - V. Ex'
me permite? Para facilitar, o art. 5", inciso VIII,
do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, diz pura e simplesmente que o Presidente
resolve a questão de ordem.

O SR.ADOLFOOLIVEIRA-Conclusivamente,
Sr. Presidente, eram estas as considerações que
tinha a fazer e não posso deixar de anotar um
reparo que, tenho a impressão, será de todos
quantos aqui comparecem, trabalham e se dedi
cam.

Quando foiorganizada a Comissão de Sistema
tização, houve quase brigas para que se conse
guisse uma vaga nesta Comissão. Na hora de
se comparecer para os trabalhos, notamos que
as fisionomias são poucas e mais ou menos as
mesmas.

Acho que deveria haver uma comunicação às
Lideranças para informar das dificuldades que a
Comissão de Sistematização está encontrando,
até mesmo quanto ao quorum necessário às
votações, porque, agora é que estava no mo
mento de se demonstrar que toda,a luta para
se fazer parte daC~cfe Sistematiza
ção tem o seu complemento, qual seJa, a pre
sença de cada lJRl aqui, colaborando com o
seu trabalho e" com o seu'apolo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos)-AMe
sa acolhe a sugestão de V. Ex' e fará oportuna
comunicação às Lideranças.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Délio
Braz.

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ- Inicial
mente, desejo cumprimentar o Relator pelo exce
lente trabalho desenvolvido.

O SR. RElATOR (Bernardo Cabral) - Obri
gado a V.Ex"

O SR. CONSTITQlNTE DÉUO BRAZ - Em
segundo lugar, ajudaram-me muito, devo dizer,
as palavras do Constituinte Adolfo Oliveira, nas
colocações que vou fazer.

Foi aceita pelo Relator a Emenda do Consti
tuinte Gerson Peres, com referência à participação
dos Suplentes nesta Comissão.•

No meu entendimento, está-se criando, com
essa Emenda, Constituinte de primeira e segunda
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categorias; também, no nosso entendimento, es
tá-se abríndo possíbílídade para que as Uderan
ças ínterfíram nas decisões desta Comissão. Se
não, vejamos: tenho um ponto de vista, quero
defendê-lo; a Liderança tem outro ponto de vista
e convoca o titular para que aqui compareça; de
acordo com o substitutivo que V.Ex' está acatan
do, no segundo item, o titular já pode estar aqui
presente por convocação do Líder, Isso nos faz
lembrar um velho adágio popular de que "a emen
da ficou pior de que o soneto", Sr. Presidente,
e queríamos, entêo, trazer a V.Ex"...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos, fazendo
soar a campainha.) - Desejo esclarecer a V.Ex"
que a Emenda do Constituinte Ademir Andrade
foi acolhida pelo nobre Relator e a matéria já ficou
esclarecida antes. Creio que V. Ex" não acompa
nhou...

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ - Quero
lembrar ao Presidente que não faz referência ao
art. 8" É simplesmente um parágrafo, apenas ele
completa:

"Ao art. 8°
Aut. Renato Vianna
Propõe a inclusão de um Parágrafo único:

"em hipótese alguma será permitida a substi
tuíção, por indicação de Uderança deferida
pela Presidência da Constituinte, de qualquer
membro de Comissão, uma vez iniciada a
reunião."

Então, versa sobre outro assunto, o que estou
falando, que ~: uma Emenda do Constituinte Re
nato Vianna.

O que queríamos, Sr. Relator, é que ficasse
a sua proposta, tal como está:

"Os suplentes partidários da Comissão se
râo convocados pelo Presidente ao anunciar
1:1 Ordem do Dia a partir dos trabalhos de
cada reunião, obedecida a ordem de suas
assinaturas em livro próprio e em número
correspondente aos dos respectivos titulares
ausentes, que não mais poderão assumir
seus lugares na mesma reunião."

Isto, inclusive, nos traz as palavras do Consti
tuinte Adolfode Oliveirapelo não-comparecimen
to dos titulares. Nós somos vários suplentes que
estamos aqui. Chego todos os dias 20, 30 minutos
antes do horário, para fazer jus à minha presença,
assino o livro de presença e aqui estou. Agora,
não é justo que um Constituinte que dorme um
pouco mais tarde, ou que vá ao médico, como
referiu o nosso nobre Relator, chegue aqui e tome
o meu lugar CiUde outro dos membros suplentes.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -
V.Ex' me con~ede um aparte?

O SR. CotiSTITUlNTE DÉUO BRÁZ - Com
muito prazer.

O SR. COI'lSTITUINTE GERSON PERES 
Eu não quis, absolutamente, com a emenda, criar
Deputado de primeira ou de segunda categorias,
muito pelo contrário, eu quis encontrar um meio
termo, porque os suplentes se queixavam de que
os titulares poderiam depô-los da função por oca
sião da votação da matéria. Mas como a titulari
dade do carqo prevalece, então seria o caso de
não haver humilhação do Suplente. Ele Suplente,
estando presente no primeiro item da pauta -

por exemplo, o primeiro item de hoje, que é este,
e V.Ex" está discutindo -, se chegasse o titular,
agora, V. Ex", que é Vice-Presidente, ficaria aí no
seu posto de Presidente até o final da votação
da matéria. Terminada a votação da matéria, o
outro item da pauta seria iniciado pelo Titular,
porque não há primeira ou segunda categorias,
há Constituinte titular e há Constituinte suplente.
E o Suplente é para subsituir o Titular. Chegando
o Titular, o Suplente tem que sair e o Titular tem
que entrar.

o SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ - Acho
que o Constituinte Gerson Peres não entendeu
bem o que eu quis dizer; eu não disse que o
Constituinte estaria criando a figura de primeira
e segunda categorias; eu disse que a sua emenda
criaria essa figura; é completamente diferente.

Então, eu queria pedir ao nobre Relator que
reconsiderasse e desse destaque para que fosse
colocado em votação o art. 8', na redação original.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Com
a permissão do Presidente, posso usar da palavra?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o nobre Relator, para esclarecer o as
sunto.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Então,
V.Ex"pede destaque para a Emenda Gerson Pe
res? Se a Emenda Gerson Peres cair, for derru
bada pelo Plenário, prevalece o texto anterior, o
texto original. É isso que V.Ex" pede?

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ - Exato.

O SR. RELATOR (Bemdardo Cabral) - Então,
está decidido.

Sr. Presidente, há um pedido de destaque para,
no momento oportuno, ser registrado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já
está registrado o pedido de destaque para a emen
da.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOUVEIRA
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIOOUVElRA
- Sr. Presidente, gostaria de dizer que não tive
a intenção de atingir Constituinte A ou B e nem
tampouco atingir a Presidência. O que visei com
as minhas questões de ordem foipara que fossem
disciplinados os trabalhos desta Comissão, para
que ela pudesse, realmente, ter um melhor de
sempenho. Porque, ultimamente, o nobre Depu
tado Constituinte Nilson Gibson frisou quejá apro
vamos um Projeto -de Resolução, já decidimos
sobre dois Projetos de Decisão, o que também
não é verdade. Decidimos sobre um e o segundo
foi arquivado por falta de decisão, por decurso
de prazo. O nobre Constituinte NilsortGibson pe
gou a carapuça e a jogou na cabeça. Aqui não
há ninguém que não tenha sido eleito pelo povo.
Todos os 51'S. Constituintes aqui, desta Casa e
desta Comissão de Sistematização, foram eleitos
pelo povo, livremente em voto direto. Aqui não
existe mais Constituinte biônico. Estes foram ex
tintos, tiveram seus mandatos emcerrados em
1982, graças a Deus.

Sr. Presidente, continuo com o meu ponto de
vista: a Comissão de Sistematização. através de

sua Mesa, tem o dever e o direito de melhor orde
nar seus trabalhos, para que atinja realmente sua
finalidade precípua, que é sistematizar os traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte, para
que, até o próximo dia 15 de dezembro, possamos
ter uma nova Constituição no País. Continuando
deste modo, não vamos ter uma Constituição nes
te ano, o que seria lamentável para o País e uma
grande decepção para o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Devo
declarar a V. Ex:' que acompanhei sempre a atua
ção de V. Ex"com respeito. Na Comissão de Cons
tituição e Justiça, V.Ex" sempre, através dos proje
tos que eram alisubmetidos, se revelou um Repre
sentante dos mais eficientes da Bancada do seu
Partido. Louvo a preocupação de V. Ex" voltada
para a celeridade dos nossos trabalhos. Estamos
exatamente a discutir a disciplina que deve ser
adotada, para que os trabalhos se tomem mais
rentáveis. Temos tempo suficiente para isso, por
que o trabalho produtivo da Comissão de Siste
matização somente começará no próximo mês
de junho, a partir do dia 15. De maneira que
podemos discutir e votar a nossa Resolução sobre
as normas de trabalho com muita tranqúilidade.

Concedo a palavra o nobre Constituinte Joa
quim Bevilácqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVIlÁC
QUA - Sr. Presidente, nobre Relator, Colega da
Comissão e Colegas da Constituinte:

Gostaria de elogiar o trabalho do ilustre Relator,
que se mostrou extremamente flexível e demo
crático na apreciação das contribuições trazidas
pelos Constituintes, no tocante às normas de tra
balho da Comissão de Sistematização.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Obri
gado a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVIlÁC
QUA - Não tenho nada praticamente a acres

'centar, uma vez que, no curso dos debates desta
reunião, aquilo que eu deveria falar já foi aqui
exposto pelos nobre Colegas. Apenas reforçaria
- e o nobre Relator, aliás, já admitiu essa nova
redação, que é uma redação intermediária, a da
emenda do ilustre Constituinte Nilson Gibson 
que a substituição da expressão "9 horas da ma
nhã", por "pela manhã, às 9 horas", é uma salda
bem brasileira, adotada que foi pelo Constituinte
José Thomaz Nonô e acolhida pelo nobre Relator.
É uma questão de redação. Como somos uma
Comissão essencialmente técnica e também de
redação, foi interessante esta colocação. No mes
mo sentido, dentro desta mesma linha de pensa
mento, ratifico, se é que assim posso fazê-lo, as
colocações aqui feitas pelo ilustre Constituinte An
tônio Carlos Konder Reis, no tocante à designa
ção, à nomenclatura, o nome, enfim, daquilo que
vamos resolver. Parece-me que S. Ex" tem razão
quando prefere a expressão "Projeto de Resolu
ção". Entretanto, o ilustre Relator, que é Professor
de Direito, grande Advogado e conhecedor das
letras jurídicas haverá de encontrar, evidentemen
te, a melhor decisão. Parece-me que a expressão
"Projeto de Resolução" é mais simpática, parece
ser mais adequada. Em todo caso, também não
se trata de uma questão de vida ou morte.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Nobre
Constituinte Joaquim Bevilácqua, essa questão
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de ordem já foi decidida pela Presidência, aco
lhendo o nome "Resolução".

O SR. CONSTITmNTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Obrigado a V.Ex'

Quero salientar aqui também, da mesma forma
que o Sr. Presidente já o fez,o espírito combativo
do querido Colega da Legislatura 75!78, nobre
Constituinte Inocêncio Oliveira,que leva as coisas
realmente muito a sério. Solidarizo-me com S.
Ex." quanto ao objetivo, porém discordo de V.Ex"
um pouco quanto à forma, porque, às vezes, um
pouco de humor, na medida em que seja dosado,
realmente não faz mal para o debate intelectual,
como bem salientou S. Ex' o Sr. Presidente.

Nobre Colega Inocêncio Oliveira, na medida
em que o nobre Presidente, atendendo às ponde
rações do Constituinte Adolfo Oliveira, fizer con
tato com as Uderanças e para aqui, trouxer os
Membros da Comissão para o efetivo trabalho,
a seriedade estará mais no comparecimento aos
debates e muito menos. nesta ou naquela blague,
que evetualmente possa surgir, e que é caracte
rística própria do debate parlamentar. De resto,
congratulo-me com o Relator e com a Mesa, por
que parece-me que o trabalho ficou muito bom.
A parte adjetiva dos nossos trabalhos, as normas
para o nosso procedimento - acredito - ficaram
muito boas, e vamos ter condições de dar uma
contribuição séria aos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos)-APre
sidência vai encerrar a discussão, por não haver
mais oradores inscritos.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Permite V.Ex" uma intervenção, antes de encerrar
a discussão? (Assentimento do Sr. Presidente.)

Apenas para consignar um voto de louvor ao
trabalho desempenhado pelo ilustre Sr. Relator,
que realmente nos fomeceu um projeto, um subs
titutivode Regimento para a nossa Comissão, que
possibilitará um maior dinamismo, uma maior
eficiência de nossos trabalhos. Faço este registro
porque realmente S. Ex", o ilustre Relator, me tem
decepcionado em oportunidades recentes quanto
a um posicionamento que me pareceu incon
gruente, na votação das duas últimas matérias.
Não esperava isso, destoando de uma posição
permanentemente serena, equilibrada e liberal,
mas fundamentalmente jurídica em todos os ins
tantes. Quando do jurídico se passou ao passional
e ao facíoso, realmente me causou dor, e dor
porque a minha estima, a minha amizade, o meu
apreço pelo Sr. Relator- Companheiro de distan
tes jornadas, Companheiro até na cassação, Com
panheiro da perseguição política, Companheiro
na luta pela redemocratização - me impelem,.
toda vez que perceber um desvio seu, a participar
atormentado do procedimento. Mas devo dizer
que mantenho como intocada minha confíança
e lhe asseguro que em todas as oportunidades
agirei sempre com a sinceridade deste momento.

O SR. RELATOR(Bemardo Cabral] - V. Ex"
me permite um aparte?

O SR. CONSTITmNTE GASTONE RIGHI 
Por favor, é honroso para mim.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Depu
tado Gastone Righi, V. Ex" sabe o quanto este
apreço é recíproco. A minha posição foi exata-

mente de coerência. Eu assinei, como co-autor,
o Projeto Hermes Zaneti,

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sim, mas isso é para encaminhamento. Eu tam
bém assinei, não tem importância.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Não,
não. M,ostro a V. Ex." que, pelo Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte, não. Se V. Ex"
me permítír, a assinatura de apoiamento não é
o mesmo caso quando se apresenta o Projeto
de Decisão.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI ""'7

Posso até achar que V.Ex' teve um problema.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Queria
que V.Ex'visse a minha coerência, e é uma home
nagem que quero prestar a V.Ex" Por issoaparteei.

Como me considerei co-autor, achei que etica
mente não estaria bem situado para dar um pare
cer e declarei isto à frente de todos.

A segunda posição foi porque, também por
igual circunstância, tinha dito ao Constituinte Vic
tor Facioni que ali estava o meu apoio. Por esta
razão votei contra a redação da Ata. Não que
a no~ Secretária, Dona Maria Laura Coutinho,
que merece inteira confiança, pessoa da maior
seriedade, tivesse falhado. Não fui por aí. Quis
apenas ficar coerente com o que defendi.

Veja V. Ex" que, às vezes, pagamos um preço
alto por essa coerência, demonstrada agora nesta
nossa admiração. Esse preço alto li no bom senti
do. Não fosse esta coerência, V. Ex- não teria
feito o registro que fez.

V.Ex" me conhece. Fomos deputados federais
juntos, numa época muito dificil, em que não
se sabia se se voltaria para casa. V. Ex", como
eu, recebeu gás lacrimogêneo e, de certa feita,
terrível bordoada. Fomos espaldeirados, cassa
dos. Esta é a coerência que me mantém.

O ponto de vista que transmiti ao Constituinte
Hermes Zaneti, eu o cumpri. Se não me tivesse
considerado como co-autor, talvezminha posição
jurídica na preliminar - e aí V.Ex" tem absoluta
razão - fosse outra.

Só para ficar registrado nos Anais, lembro um
episódio ocorrido um dia entre Pedro A1eixo e
o nosso grande Djalma Marinho, na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputa
dos, quando Djalma Marinho virou-se e disse para
Pedro A1eixo que estranhava que, sendo ele um
grande jurista, homem da maior categoria, tivesse
dado um voto que não era jurídico. Ele disse:
"Não faz mal, dei um voto politicamente cívico".
Foi o meu caso.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Louvo e chego até a compreender, apesar de
considerar equivocada, a alegada coerência de
V. Ex" no primeiro episódio, mas a incoerência
do segundo permaneceu. Votar Ata de uma reu
nião, a qual V. Ex" não esteve presente, e votar
contra, de fato não dá para explicar. V. Ex' não
tinha estado na reunião e, no entanto, votou contra
a redação da Ata. Como poderia julgá-Ia?

O SR. REI.ATOR (Bernardo Cabral) - Descul
pe-me, mas estive presente à primeira reunião.
Invoco aqui o testemunho dos Companheiros. Eu
me encontrava na reunião.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) -Antes
de encerrar a discussão, quero prestar uns escla-

recimentos rápidos, inclusiveao nobre Consiituin
te Ademir Andrade, informando que os dois Proje
tos de Decisão que não receberam pareceres con
trários aqui, na Comissão, foram devoMdos à Pre
sidência da Assembléia Nacional Constituinte,
exatamente por não ter havido o parecer contrário,
para que lá fosse dada a tramitação que o Presi
dente Ulysses Guimarães considera regular. En
tão, a matéria está sob a apreciação da Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte.

Outro esclarecimento é sobre uma advertência
do Constituinte Jamil Hadad, que já foi superada,
porque a matéria foi objeto de emenda com pare
cer favorável do Relator.

Por último, desejo esclarecer uma objeção do
Constituinte Gerson Peres, porque, embora Mem
bro da Mesa, agora presidindo os trabalhos, o
Regimento da Con!tituinte permite que os partici
pantes da Mesa possam apresentar proposições.
discuti-las e votá-Ias.

Apresentei uma emenda propondo a consti
tuição de Subcomissões Especiais, com apoio
de 1/3 do Plenário da Comissão, para eventual
mente poderem desempenhar tarefas que fossem
determinadas com a anuência do Plenário, como
ocorre na Câmara dos Deputados.

Temos um prazo agora, um interstício, entre
a aprovação deste Regimento até o recebimento
dos anteprojetos das Comissões, durante o qual,
se resolvêssemos constituir essas Comissões, de
acordo com a preferência dos Constituintes que
são Membros originários da Comissão de Siste
matização, poderíamos desenvolver um trabalho
de acompanhamento e de análise do próprio de
sempenho das Comissões Temáticas, a fim de
facilitar depois o maior conhecimento do desem
penho de todos nós na Comissão de Sistema
tização.

Este foi o objetivo da emenda. fi. emenda não
é anti-regimental, porque o § 6° do art. 13 não
proíbe à Comissão de Sistematização adotar,
eventualmente, Subcomissões. Ela apenas deter
mina que as Comissões Temáticas. dentro de 48
horas da sua instituição, organizem as suas Sub
comissões, como foi feito, mas não proíbe que,
eventualmente, a Comissão de Sistematização de
cida também trabalhar com Subcomissões.

Dou apenas este esclarecimento, porque, como
autor da emenda, não devo ser inquinado de ter
apresentado uma proposição que infrinja o Regi
mento Interno da Constituinte.

Com este esclarecimento, declaro encerrada
a discussão.

O SR. CONSTITmNTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclareci
mento. Não entendi a explicação de V.Ex-

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" supôs que havia arquivamento de Projeto de
Decisão na Comissão. Não houve nenhum arqui
vamento. Ambos os Projetos de Decisão aqui
apresentados retomaram à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte com os pareceres que não
foram votados, quer dizer,com o segundo parecer
que foivotado, e o primeiro com o esclarecimento
de que não houve arquivamento.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sim, mas houve rejeição na preliminar, segundo
a Ata da reunião anterior. Não estou entendendo.
Vaivoltar? Aqui é que se decide se vai ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte ou não.
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oSR. PRESIIDENTE (Aluízio Campos) - Apre
liminar dos dois Relatores foi coincidente. Ambos
entenderam que a matéria não se comportava
nas atríbuíções da Assembléia Nacional Consti
tuinte e, por isso, apresentaram a preliminar de
que esta Comissão não deveria opinar sobre a
matéria.

Então, os dois Projetos de Decisão foram devol
vidos pela Presidência da Comissão de Sistema
tização ao Presidente Ulysses Guimarães com esta
informação. Não houve arquivamento, aqui, de
nenhum ~os dois Projetos de Decisão.

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Isso, na prátíca, significa o arquivamento. Se, não
remetermos ao plenário da Comissão...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
arquivamento só ocorre quando há um formal
parecercontrário. É por isso que quero esclarecer
aV.Ex'

O SR. CONSTITUINTEADEMIR ANDRADE
Quer dizer qUE~ V. EX entende que o Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte ainda pode jul
gar aqueles Projetos de Decisão?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex'" que apoiaram os projetos podem requerer
ao Presidente no sentido de que sejam estes sub
metidos à discussão do Plenário. É uma faculdade
de todIos os Srs. Constituintes.

Está encerrada a discussão.
Em votação o Projeto em globo, salvo as Emen,'

das e os destaques.

O SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO TÁVORA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte VirgilioTávo
ra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO TÁVORA 
Sr. Presidente, é visível a falta de número. Não
queria que V. EX sofresse o constrangimento de
eu pedir verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (A1uízío Campos) - V.
EX está considerando que falta número e eu esta
va disposto a colocar em votação...

O SR. CONSTITUINTE VlRGíUO TÁVORA 
Não! Não estou considerando, é evidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tive
mos o comparecimento de 56 Membros da Co
missão.

O SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO TÁVORA
Que não mais estão presentes!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
quórum é de 47. No momento, na verdade, é
evidente que não existe número, e como V. EX
não concorda que a matéria seja votada com a
ausência dos demais Companheiros o que é per
feitamente procedente suspendemos a reunião
e convocamos outra para votação da matéria, pa
ra a próxima terça-feira, às 9 horas, aqui, neste
plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone Ri
ghi, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, o quorum na Comissão deveria
ser de 45...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - 47
com a composição de fato que existe.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Quantos Constituintes temos presentes no livro?

O SR. CONSTITUINTEINOCÉNCIO OUVEIRA
- Cinqüenta e seis.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Então, temos quorum.

O SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO TÁVORA 
Aqui, Sr. Presidente vai ser regra invariável nossa,
só se vota com número.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É
inteiramente procedente a observação do nobre
Constituinte Vrrgflio Távora.

Convoco outra reunião exclusivamente para vo
tação, na próxima terça-feira, às 9 horas.

Está encerrada a reunião.

Encerra-se a reunião às 12 horas e 20minu
tos.)
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